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Letošní Žihadla 
budou tančit

Ve čtvrtek 28. října skončila pro nezis-
kové organizace možnost přihlásit do sou-
těže Žihadlo 2010 svoji veřejně prospěš-
nou kampaň, kterou realizovala v období 
od září 2009. 

Ve čtvrtém ročníku se sešlo celkem 63 
kampaní od 40 organizací. V první polovi-
ně listopadu určí vítěze jednotlivých kate-
gorií více než 15ti členná porota, kterou 
tvoří odborníci z různých oborů jako jsou 
reklama, public relations, společenská od-

povědnost firem, komunikace, marketing 
atd. Zasednou v ní např.zástupci reklam-
ní společnosti, PR agentury, médií, korpo-
race, neziskové organizace a akademické 
sféry.

V průběhu slavnostního předávání oce-
nění Žihadlo vítězům jste spolu s vyhlašo-
vatelem soutěže Neziskovkami.cz poprvé 
zpívali se skupinou TAP TAP, podruhé jste 
sledovali dětský balet a vloni bubnovali 
na co se bubnovat dalo. Letos budete mít 
šanci protancovat podrážky.

Podrobnosti na str. 5

2010Žihadlo roku 2010

Neziskový sektor by měl vztyčit hlavu
Ing. Marek Šedivý, donedávna ředitel organizace Neziskovky.
cz a od 1. října prezident Asociace veřejně prospěšných orga-
nizací, působí celý svůj profesní život v neziskovém sektoru. 
Část své práce věnuje lektorování v oblastech strategického 
plánování a řízení, fungování správních rad, marketingu a pu-
blic relations neziskových organizací.

„Snahou nového zákona o statusu veřejné prospěšnosti je 
také, aby byla podrobněji definována veřejná prospěšnost, 
která je i součástí návrhu nového občanského zákoníku. Ten 
ji ale nerozvádí,“ říká ing. Šedivý. „Musíme si uvědomit, že 
neziskové organizace ze své podstaty nepatří jedné osobě 
nebo skupině osob. Neziskové organizace se svojí činností 
odpovídají veřejnosti. Neziskovky mají zakladatele, ale ne-
patří mu. Pokud lidé mají pocit, že si v rámci neziskového 
sektoru založí něco svého, co bude jejich vlastnictvím, pak 
je ten pocit mylný. Jestliže chci něco vlastnit, pak je dobré 
začít podnikat.“

Neziskovky.cz a Asociace veřejně 
prospěšných organizací
pořádají ve dnech 23. – 24. listopadu 2010
v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničních věcí ČR

Mezinárodní odbornou konferenci
na téma
Správní lidé na palubu!
Vedení a řízení v praxi neziskových organizací.
Záštitu nad konferencí převzal ministr Karel Schwarzenberg.

Konference je určena lídrům, ředitelům, manažerům a vedoucím 
pracovníkům z neziskových organizací.

Více na str. 9

Podpora neziskových 
organizací ze státního 
rozpočtu klesá

Podle Rozboru financování nestát-
ních neziskových organizací z vybra-
ných veřejných rozpočtů v roce 2009, 
který měla k dispozici na svém říjno-
vém zasedání Rada vlády pro nestát-
ní neziskové organizace, vyplývá, že 
podpora neziskových organizací ze 
státního rozpočtu klesla ve srovnání 
s rokem 2008 o 708 milionů korun. 
Celkově poklesla veřejná podpora 
(státní rozpočet, kraje, obce a státní 
fondy) v roce minulém o 456 milionů 
korun. 

Vážené kolegyně, vážení 
kolegové, čtenářky a čtenáři,

po delší odmlce bych Vás rád opět 
pozdravil z tohoto místa. Spolupráce 
Neziskovek.cz s Asociací veřejně pro-
spěšných organizací se krásně rozjíždí 
a v tuto chvíli máme již za sebou první 
společné otevřené kurzy, podruhé se 
setkáváme při vydání zpravodaje a pilně 
chystáme další společné projekty. Jed-
ním takovým je  významná mezinárod-
ní odborná konference Správní lidé na 
palubu. První z Vás se již na ni přihlásili 

a pro všechny máme 
na straně 9 k dis-
pozici její podrobný 
program a veškeré 
informace.

S velkým napětím 
jsem očekával výsle-
dek říjnových voleb. 
Nejen volby do sená-
tu, ale i do místních 
zastupitelstev leckde 

znamenaly a budou znamenat změny. 
Teprve čas nám ukáže, jestli to budou 
změny k dobrému či špatnému, a to ne-
jen pro neziskový sektor. Osobně mě ale 
zklamala nízká volební účast. 

Už od redakční porady jsem se těšil 
na rozhovor s prezidentem Asociace ve-
řejně prospěšných organizací Markem 
Šedivým a  na jeho pohled na řízení ne-
ziskových organizací, a to i ve vztahu 
k jeho zahraničním zkušenostem. 
V dalším jeho příspěvku hovoří o nut-
nosti transparentnosti, která by měla 
pozvednout prestiž a důvěryhodnost ne-
ziskového sektoru. Rádi bychom se Vám 
také pochlubili úspěchem v rámci vzdě-
lávacího programu S Novartis Oncology 
k rozvoji a stabilitě, o kterém se dočtete 
na straně 12. 

S koncem října jsme uzavřeli příjem 
přihlášek do soutěže Žihadlo 2010 
a máme velkou radost, že počet přihlá-
šených organizací a jednotlivých kam-
paní oproti minulému ročníku výrazně 
stoupl. Porotu nyní čeká nelehký úkol při 
hodnocení a už je jen na ní, aby vybrala 
vítěze letošního ročníku v jednotlivých 
kategoriích, které se veřejnost dozví 
18. listopadu..

Příjemný podzim přeje
ROMAN ANDĚL

ŘEDITEL NEZISKOVEK.CZ 
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Slané děti malují
Prodejní výstava obráz-

ků malovaných dětmi ne-
mocných cystickou fibrózou se bude 
konat v prostorách Nákupní galerie 
Myslbek v Praze, která je partnerem 
sdružení Klub nemocných cystickou 
fibrózou. Na Příkopě 19 budou výtvar-
ná dílka dětí, které trpí tímto nevyléči-
telným onemocněním a potřebují in-
tenzivní léčbu každý den po celý život,
k dispozici od 5. do 21. 11 2010.

BC. LENKA EISLEROVÁ, DIS., 
KLUB NEMOCNÝCH CF, O.S.

Cena kvality v sociálních 
službách

Na výročním kongresu Asoci-
ace poskytovatelů sociálních služeb 
v Táboře byli představeni semifinalisté 
Ceny kvality v sociální péči za rok 
2009. Celostátní soutěž oceňuje 
nejkvalitnější poskytovatele sociálních 
služeb, vyhlašovatelem je odborný 
časopis Ošetřovatelská péče. Ve 
spolupráci s Radou kvality byli ve 
dvoukolovém hodnocení a po místním 
šetření vybráni semifinalisté ve čtyřech 
hlavních kategoriích: poskytovatelé 
sociálních služeb pro seniory, 
poskytovatelé sociálních služeb pro 
děti, poskytovatelé sociálních služeb 
pro osoby se zdravotním postižením 
a poskytovatelé sociálních služeb pro 
osoby ohrožené sociálním vyloučením. 
V rámci galavečera byli již oceněni 
vítězové v kategorii, kterou není možné 
exaktně měřit či hodnotit, a tou je Cena 
sympatie. Vítězkami se staly Markéta 
Knotková z Centra denních služeb pro 
seniory v Uherském Hradišti, Regina 
Nečasová z Domova pro seniory 
Sociálních služeb města Žďár nad 
Sázavou a Pavlína Prosová z Denního 
stacionáře Benjamín. Osobností roku 
se stal Česlav Santarius ze Slezské 
diakonie. Slavnostní finále a ocenění 
vítězů čtyř hlavních kategorií se 
uskuteční 10. 11. 2010 ve Španělském 
sále.

MGA. OLGA SVOBODOVÁ, 
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Výhody pro záchranáře
Společnost Telefónica O2 se rozhod-

la podpořit členy záchranných sborů, 
kteří se účastnili vyprošťovacích a po-
mocných prací v oblastech postižených 
srpnovými povodněmi. Mohou tak, 
stejně jako lidé zasažení následky živel-
né pohromy, využít speciální programy 
a služby.

„Velmi si vážíme práce všech záchra-
nářů, kteří se podíleli na pomoci po-
stiženým srpnovými povodněmi a od-
straňování následných škod,“ uvedl Jiří 
Šuchman, ředitel pro vnější vztahy spo-
lečnosti Telefónica O2 a člen správní 
rady Nadace O2. „Často pracovali s nej-
větším nasazením téměř 24 hodin den-
ně, současně pro komunikaci v době, 
kdy byly přetížené oficiální komunikač-
ní kanály, využívali i vlastní mobilní te-
lefony. Rozhodli jsme se proto vyjádřit 

jim uznání a dík formou kompenzací 
v podobě řady výhod.“ 

MICHAELA STAŇKOVÁ, 
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S.

Co odstartovala jedna 
koruna?

Tašky, které jinak slouží pro odnos 
nákupu a stojí jednu korunu, dokázaly, 
že děti v pěstounské péči mohly trávit 
společně volný čas s náhradními rodi-
či. Od jara letošního roku v deseti kra-
jích naší republiky probíhaly karnevaly, 
dětské dny, pěvecké soutěže, výtvarné 
dílny, sportovní a zábavná odpoledne, 
tábory, výlety. Téměř milion korun zís-
kaný prodejem tašek takto využilo ob-
čanské sdružení Asociace náhradních 
rodin České republiky díky podpoře 
Nadačního fondu Albert a Nadace táta 
a máma z projektu Rodiny spolu. Ten 
byl zaměřen na osobnostní rozvoj těch-
to dětí a na zmírnění jejich deprivace, 
která nastala v důsledku ústavní výcho-
vy. U náhradních rodičů to bylo posílení 
rodičovských kompetencí a prevence 
syndromu vyhoření. Projekt měl dopad 
i na komunitní rozvoj v regionu pro-
střednictvím aktivit pro veřejnost pořá-
daných místními kluby náhradních ro-
din. Více na www.anrcr.cz. 

ING. IVO KRAUS, 
RODINA SPOLU

Tradiční Rybova mše
První adventní neděli 28. listopadu 

od 17.00 hodin proběhne již 15. roč-
ník benefičního vánočního koncertu 
České mše vánoční pro Domov Sue Ry-
der, tentokrát v kostele Nejsvětějšího 
Salvátora na Křižovnickém náměstí na 
Praze 1 v provedení Sboru Univerzity 
Karlovy a Orchestru Vysoké školy eko-
nomické pod vedením dirigenta Haiga 
Utidjiana a výjimečných sólistů spja-
tých převážně se Státní operou Praha: 
Olga Krumpholcová – soprán, Veronika 
Hajnová Fialová – mezzosoprán, On-
dřej Socha – tenor, Petr Sejpal – bas. 
Výtěžek koncertu pomůže financovat 
nákup nových myček podložních mís 
– věci, která není přitažlivým tématem 
pro individuální dárce a zároveň je její 
cena příliš vysoká pro nadace a granto-
vé programy.

BC. MICHAELA TICHÁ, 
DOMOV SUE RYDER

Podpora slabozrakých 
žáků

Osmiletého Ríšu ze Základní školy 
pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami v Ostravě-Hrabové čekalo 
v letošním školním roce příjemné pře-
kvapení v podobě nových kompen-
začních pomůcek. Společně s dalšími 
pěti těžce slabozrakými spolužáky totiž 
může začít využívat jednu ze skládacích 
kamerových lup značky PICO, které pro 
ZŠ pořídilo Sdružení rodičů Klokánek 
za podpory Nadace OKD.

„Šest těžce slabozrakých dětí z naší 
školy v Ostravě-Hrabové nyní může vy-
užívat velmi kvalitní pomůcky, které jim 

usnadní výuku i praktický život,“ vysvět-
lila zřizovatelka školy Taťjana Adamov-
ská. “Prostřednictvím kamerové lupy 
mohou zrakově hendikepovaní číst 
malé písmo prakticky kdekoliv a kdy-
koliv. Na zabudovaném displeji lupy si 
mohou bez větších problémů prohlížet 
trojrozměrné objekty, jako jsou napří-
klad lékovky. Díky barevně kontrastní-
mu textovému režimu si mohou přečíst 
účty nebo předpisy na léky.“ 

Další pomůcky pomohou při školní 
výuce i zábavě. Díky kompaktní kame-
ře Vertex není problém, aby si žáci pře-
četli oblíbené knihy a časopisy, nebo 
dokonce vyluštili křížovku. Sofistikova-
ná kamerová lupa se snímáním tabule 
značky MagniLink jim usnadní prohlíže-
ní vzdálených ploch, jako je například 
školní tabule, nebo kvalitní přenos obra-
zu přímo na monitor stolního počítače.

Kromě Nadace OKD, která na nové 
pomůcky darovala 150 tisíc korun, po-
mohly dětem také privátní firmy. Jednu 
lupu například věnovala dětem společ-
nost HT Visual. 

Vladislav Sobol, 
Nadace OKD

Foto na titulní straně: Nadace OKD

Nadační kalendář 
PROMĚNY 2011

Dne 25. 11. 2010 se bude při slav-
nostním večeru v pražské restauraci 
Wines Home konat křest originální-
ho díla, v němž najdete zajímavé pro-

měny českých a slovenských hereček 
a zpěvaček, a dražba dvanácti velkofor-
mátových fotografií letošních aktérek - 
Chantal Poullain, Matha Issová, Dana 
Batulková, Szidi Tobias, Adéla Banášo-
vá, Lenka Dusilová, Vlasta Chramos-
tová, Tonya Graves, Lucie Bílá, Halina 
Pawlowská, Eva Pilarová a Iva Bittová. 
Z výtěžku prodeje kalendáře a chari-
tativní dražby fotografií Petra Kurečka 
a Marka Škarpa bude Nadace Archa 
Chantal financovat další projekty oprav 
dětských oddělení v českých nemocni-
cích.  

MGR. TEREZA VALENTOVÁ, 
NADACE ARCHA CHANTAL

A příště na tomto 
místě něco o vás!
Chcete oznámit personální změnu 
nebo společenskou událost ve vaší 

organizaci? 
Chcete poděkovat nebo 

poblahopřát svým zaměstnancům, 
zaměstnavatelům, netradičním 

dárcům?
Vaše příspěvky rádi zveřejníme! Text 

nám zašlete vždy do 20. dne 
v měsíci -  poštou na adresu 

Neziskovky.cz, o.p.s., Malé náměstí 12, 
110 00 Praha 1 

(dopis označte heslem OZNÁMENÍ) 
nebo e-mailem na adresu: 
pavlatova@neziskovky.cz.

aktuality
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kurzyotevřené kalendář akcí

Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz na listopad - prosinec 2010

10. 11. 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 kom-
binován s interakcí, diskusí, příklady 
z praxe a řešením modelových příkladů. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4346.html

12. 11. 2010 Základní dluhové 
poradenství aneb Klient s dluhy 
v praxi - Kateřina Vosičková
Pro pracovníky, kteří poskytují sociální pora-
denství v NNO, na úřadě, ve zdravotnickém 
zařízení apod. je určen praktický seminář, 
v němž se naučí orientovat se v dluhové pro-
blematice, efektivně pracovat s předlužený-
mi klienty a poskytnout základní dluhové 
poradenství. Bližší informace: http://nezis-
kovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/te-
mata-kurzu/vsechny-kurzy/4410.html

15. 11. 2010 Chci umět  přijímat 
a dávat zpětnou vazbu -
 Jana Tikalová M.A
Můžete získat přehled o tom, co je zpětná vaz-
ba a její podstata. Zkuste pracovat s různými 
technikami dávání a přijímání. Poznáte, že důle-
žitější je JAK zpětnou vazbu dát nebo přijmout 
než-li komu a kdy. Interaktivními metodami si 
procvičíte jak na to. Kurz posílí i vaše sebevědo-
mí a motivaci k práci. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/
temata-kurzu/vsechny-kurzy/4348.html

16. 11. 2010 Tvorba, zavádění 
a naplňování personálních 
standardů – Ing. Jiří Horecký, B.A. 
(Hons) – (NOVINKA)
Jednodenní seminář vám pomůže naplňo-
vat personální standardy kvality sociálních 
služeb, plánovat profesní růst zaměstnan-
ců a efektivně je motivovat. Mimo jiné se 
seznámíte s nejčastějšími nedostatky z in-
spekčních zpráv, podnikovou organizační 
identitou a kulturou. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4323.html

18. 11. 2010 Využití moderních 
forem komunikace PR pro 
neziskovky - 
Kateřina Fadljevičová 
Znáte nové trendy a moderní nástroje 
komunikace? Získejte přehled v oblasti 
internetové komunikace včetně komu-
nikace prostřednictvím sociálních sítí 
a zorientujte se v ní. Naučte se vybírat 
si nástroje a komunikační cesty, které 
jsou vhodné a využitelné právě pro vás. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4259.html

19. 11. 2010 Logický rámec 
projektu a teorie změny - 
BcA. Jan Mrkvička
Formulujte smysluplné a efektivní projekty, 
kterým porozumí donátoři. Z praktických 
příkladů zjistíte, že logický rámec není tabul-
ka, ale důležitý nástroj pro formulaci, řízení i 
hodnocení projektu. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4408.html

22. 11. 2010  Jak dlouhodobě 
spolupracovat s dárci – 
Deborah Edward (NOVINKA)

Do češtiny tlumočený workshop 
vám pomůže vytvořit strukturu úspěš-
ného plánu fundraisingu. Vyzkoušíte 
si sestavení ročního plánu naplňující-
ho zásady „dobrého správce“ a získáte 
srovnání ve strategii fundraisingu (fon-
dy korporací, žádosti na nadace, fund-
raising prostřednictvím médií, pořádání 
akcí a ostatní individuální fundraising). 
Je dobré vědět, jak to chodí jinde. Bliž-
ší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/4460.html

24. 11. 2010 Marketing pro 
neziskovky - Bc. Zdenka Nosková
Můžete posílit dovednosti v oblasti marke-
tingu (tvorba marketingové strategie, plánu 
a marketingového mixu), naučit se efektivně 
využívat zdroje v organizaci a motivovat spo-
lupracovníky k marketingovému myšlení. 
Poté budete moci zajistit zdroj financí nezá-
vislý na dotacích a grantech a zvýšit příjmy 
prostřednictvím prodeje produktů a služeb. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/
vsechny-kurzy/4043.html

26. 11. 2010 Právní minimum 
manažera – Mgr. Petr Vít 
(NOVINKA)
Orientujete se mezi jednotlivými typy smluv 
a v jejich náležitostech? Získejte o nich po-
vědomí, ale také o povinnostech a právech, 
neboť neznalost neomlouvá! Dozvíte se zá-
klady smluvního a pracovního práva a zá-
kladní typologie smluv k praktickému využití 
u NNO. Bližší informace: http://neziskovky.
cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4459.html

6. – 7. 12. 2010 Facilitace aneb 
efektivní vedení porad - 
Mgr. Petr Vrzáček
Cílem kurzu je předat účastníkům facilitační 
dovednosti potřebné pro efektivní vedení po-
rad, složitých jednání a časově omezených 
setkání. Budoucí řešení problémů se zrodí 
na setkáních zástupců zainteresovaných sku-
pin, která budou facilitována. Můžete se nau-
čit takové setkání kvalitně připravit a sami ho 
vést. Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/
vsechny-kurzy/4319.html 

Karlínský benefiční bazárek
Kdy: 9.– 11. 11. 2010 
denně od 10 do 19 h.
Kde: Oáza Karlín, Křižíkova 57, Praha 8
Pořadatel: Spolu dětem o.p.s.
Koupí netradičního dárku za málo pe-
něz podpoříte vzdělávací projekt Dejme 
šanci dětem, který podporuje vzdělání, 
talent a budoucí profesi dětí z dětských 
domovů a pěstounských rodin. Přijď-
te si vybrat ze široké nabídky oblečení, 
knih, potřeb do domácnosti a drobných 
dárků a podpořte dobrou věc! Více na: 
www.spoludetem.cz a www.facebook/
spoludetem.cz

Mezioborová konference 
Udržitelná energie a krajina
Kdy: 11. - 12. 11. 2010
Kde: Hostětín
Pořadatel: Centrum Veronica Hostětín
Setkáním lze přispět k výměně pohledů 
a k podpoře spolupráce mezi odborníky 
různých směrů – krajináři, zemědělci, 
lesníky, urbanisty, energetiky, techniky, 
ekonomy, sociology atd. Konference je 
otevřená všem, kteří se zajímají o udrži-
telnou energii a krajinu. 
Více na: http://hostetin.veronica.cz

Lázeňský pobyt pro lidi s DMO
Kdy: 14. - 21. 11. 2010
Kde: Vráž u Písku
Pořadatel: DMO POBYTY o.s.
Klienti mají zajištěnu vstupní lékařskou pro-
hlídku, 3 procedury a 2 hodiny pobytu v ba-
zénu denně. Více na: www.dmopobyty.cz

Get Ready
Kdy: 19. 11. 2010
Kde: Choceň
Pořadatel: No Pasivo o. s.
Letos pro 12letou Nikolu Molnárovou 
na vozíčku s diagnózou DMO s dyski-
netickou složkou a epilepsií, která potře-
buje relaxační vak a polohovací postel. 
Vystoupí ČANKIŠOU, VYPSANÁ FIXA, 
VOLANT a objev roku MAKO!MAKO. 
Více na: www.hudbapomaha.cz

Týden pro inkluzi 2010
Kdy: 29. 11. - 3. 12. 2010
Kde: Praha
Pořadatel: Rytmus, o.s.
Smyslem je přispět k naplňování práv 
dětí se zdravotním postižením na do-
cházku do běžné školy a motivaci uči-
telů, kteří se o začleňování znevýhodně-
ných dětí snaží. Více na: www.rytmus.org

Hej Rup na Švýcárně 2010 
aneb Filmový večírek
Kdy: 3. - 5. 12. 2010
Kde: Josefovské údolí u Adamova
Pořadatel: ZČ HB Modrý kámen
Filmový maratón dle zájmu účastníků. 
Dopoledne pomůžeme se zazimovacími 
pracemi na Švýcárně i jeskyňářům. Věk: 
od 15 do 99 let, cena 122 Kč, přihláš-
ka e-mailem nebo sms. Více na: http://
modrykamen.brontosaurus.cz/akce.html

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

Cena Nadace ERSTE za přínos 
sociální integraci 2011
Cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci má za cíl zviditelnit 
a odměnit organizace, jež přispívají ke společenské integraci 
znevýhodněných lidí.  

Cena je jednou za dva roky udělována kreativním sociálně-
integračním projektům, které přinesly viditelnou změnu do života 
příjemců pomoci. Je otevřena zájemcům z veřejného  
i neziskového sektoru, soukromým iniciativám, náboženským 
společenstvím a médiím

Přihlaste svůj projekt právě teď
Do projektu Cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci 2011 se 
můžete přihlásit  
do 30. listopadu 2010.

Kdo se může přihlásit? 
Organizace, které se snaží o pokrok v oblasti sociální integrace a 
o zlepšení rovných příležitostí pro všechny. Organizace, jež přišly 
s inovativní službou, přístupem nebo produktem jako odpovědí na 
určitý problém v oblasti sociální integrace. Nominovány mohou být 
projekty už proběhlé nebo právě probíhající.

Co můžete získat?
Mezi 30 vítězných projektů a organizací bude rozděleno celkem 
610 000 eur. Cena pro vítězný projekt je 40 000 eur. Organizace, 
jejichž projekty uspějí v prvním kole, se stanou členy skupiny Social 
Integration Network a iniciativy ACCESS, která propaguje neziskové 
aktivity v prostředí podnikatelského sektoru. Navíc jim budou 
poskytnuty PR služby a další podpora, která napomůže jejich uznání v 
regionu a rozvoji a financování jejich aktivit.

Více informací na  
http://erstestiftung.org/integration-award-apply/Cz/

Nebo u koordinátora ceny v ČR Štěpána Moravce
E-mail: stepan.moravec@socialintegration.org
Tel: 777 787 921
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Nový daňový řád zavádí i novou ter-
minologii. Od 1. 1. 2011 tak nebudeme 
podávat daňová přiznání, jak bylo obvyk-
lé doposud, ale budeme podávat řádná, 
resp. dodatečná daňová tvrzení. Novou 
kategorií je i institut atrakce, který umož-
ňuje převzetí věci nadřízeným správcem 
daně.

Daňová tvrzení budou nově podaná 
včas pouze za předpokladu podání věcně 
a místně příslušnému správci daně. 

Další změny jsou v oblasti zastupová-
ní. Pokud je za daňový subjekt jednáno 
na základě plné moci, která je udělená do 
31. 12. 2010, zůstává tato v platnosti 
i po 1. lednu 2011. V případě pochybnosti 
o rozsahu stávající plné moci vyzve správ-
ce daně zmocnitele k předložení nové plné 
moci. Je důležité dbát na správné znění 
obsahu plné moci. V případě, že nová plná 
moc nebude předložena, stávající plná 
moc zaniká. V některých neziskových or-
ganizacích bylo doposud umožněno sa-
mostatné jednání více jednatelů (resp. čle-
nů správní rady) jménem jedné právnické 
osoby. Podle nové úpravy jen jeden z nich 
může být ustanoven jako osoba jednající 
při správě daní. 

Prekluzívní lhůta pro vyměření a do-
měření daně bude činit 3 roky. Oproti stá-
vající úpravě je důležitý její začátek. Za-
číná běžet dnem, kdy uplynula lhůta pro 
podání řádného daňového tvrzení, nebo 
v němž se daň stala splatnou. Tzn. pokud ne-
zisková organizace podává daňové tvrzení 
k dani z příjmu za rok 2011 k 31. 3. 2012, 
daň lze vyměřit do 31. 3. 2015. Pokud jej 
podává k 30. 6. 2012, daň lze doměřit, či 
vyměřit do 30. 6. 2015. 

Prekluzívní lhůta se prodlužuje 
o 12 měsíců, jestliže v posledních 12 mě-
sících došlo k podání dodatečného daňo-
vého tvrzení, popř. bylo rozhodnuto o od-
volání, a to v posledních 12 měsících před 
uplynutím původní lhůty. Dále v případě 
zahájení daňové kontroly před uplynutím 
lhůty pro stanovení daně, běží lhůta pro 
stanovení daně znovu ode dne, kdy byla 
tato zahájená. 

Co se týče daňových kontrol, vychází 
se z judikatury Nejvyššího správního soudu 
a Ústavního soudu ČR, ze kterých vyplý-
vá, že daňové kontroly není možno libo-
volně opakovat, jakmile se týkají stejné 
daně, stejného období a stejných skuteč-
ností kontrolovaných již dříve. Za určitých 
podmínek je však možné provádět kontro-
lu opakovaně, a to např. v případě zjiště-
ní nových skutečností, které nemohly být 
správci daně předem známé. V takovém 
případě má nově správce daně uloženou 

povinnost seznámit při zahájení daňové 
kontroly subjekt s důvody pro její opako-
vání. Daňový řád umožňuje finančním 
úřadům provádět kontrolu pouze v dílčích 
oblastech – např. ve způsobu výpočtu da-
ňových odpisů majetku, z tohoto důvodu 
je možné očekávat častější kratší kontroly.

Za významnou změnu je považován zá-
konný odkladný účinek podaného odvo-
lání. Podle daňového řádu bude platit, že 
v případě kladného rozdílu mezi daní vy-
měřenou a daní tvrzenou daňovým sub-
jektem, bude tento rozdíl splatný do 
15 dnů ode dne právní moci platebního vý-
měru. Dodatečná daň bude tedy splatná 
v případě, že marně uplyne lhůta pro odvo-
lání, nebo poté, co bude o odvolání daňové-
ho subjektu pravomocně rozhodnuto.

Pozitivem je také snížení sankcí za 
pozdní podání daňového tvrzení. Dosud 
mohl správce daně zvýšit daň až o 10 %, 
nově by měla být sankce počítána za kaž-
dý den prodlení sazbou 0,05 % stanove-
né daně za každý následující den prodlení, 
nejvýše však 5 % stanovené daně. V pří-
padě daňové ztráty je to 0,01 % stanove-
né daňové ztráty za každý následující den 
prodlení, nejvýše však 5 % daňové ztráty. 
Minimální výše pokuty za opožděné podá-
ní daňového tvrzení je 500 Kč, maximální 
hranice pokuty za opožděné podání nebo 
nepodání daňového tvrzení činí 300 000 
korun. Daňovému subjektu navíc vzniká 
povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňo-
vé přiznání, nebo tak učiní po stanovené 
lhůtě, a to o více než 5 pracovních dnů po 
zákonem stanovené lhůtě. 

Nový daňový řád se týká všech daňo-
vých subjektů, včetně neziskových or-
ganizací, proto je důležité, aby mu věno-
valy patřičnou pozornost. Při kontrole 
z finančního úřadu i velmi dobrá znalost 
např. zákona o dani z příjmu nemusí být 
postačující, ale je nutné znát i svá práva 
a povinnosti. 

Ing. Eva Stejs-
kalová vystu-
dovala VŠE se 
specializací na 
management ne-
ziskových orga-
nizací, studium 
evropského prá-
va na Europa Kolleg Hamburk 
a absolvovala pracovní stáž v 
místní samosprávě v USA. Od 
roku 2000 se věnuje finančnímu 
řízení neziskového sektoru.

Vaše finance: GRANTOVÝ KALENDÁŘ

slov
níček

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

11. 11. 2010 Nadace Partnerství
Zdravé stromy pro zítřek - Nadace Partnerství
Oblast podpory: životní prostředí, ochrana nemo-
vitých památek 
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2958
Kontakt: mirka.drobilkova@ecn.cz; 
515 903 125; 515 903 110 (fax)

15. 11. 2010 Městský úřad Strakonice
Podpora benefičních akcí
Oblast podpory: kultura, životní prostředí, sociální/
zdravotní/humanitární, vzdělávání, lidská práva, 
ochrana nemovitých památek, volný čas, regionál-
ní/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru, 
ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2816
Adresa: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

16. 11. 2010 Nadace VIA
Akcelerátor Akademie sociálního podnikání
Oblast podpory: rozvoj neziskového sektoru
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2965
Kontakt: hana.vosmikova@nadacevia.cz; 233 113 
380 (fax)
Adresa:Jelení 195/9, 118 00 Praha 1

19. 11. 2010 Komunitní nadace Blanicko – 
Otavská
Průběžné komunitní grantové kolo
Oblast podpory: kultura, životní prostředí, sociální/
zdravotní/humanitární, vzdělávání, volný čas, regio-
nální/komunitní rozvoj
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=1719 
Kontakt: kancelar@konabo.cz; 382 272 978
Adresa: Zámecká 42, 398 11 Protivín

20. 11. 2010 Krajský úřad Karlovarského kraje
Podpora úhrady nákladů spojených s obnovou, 
zachováním a využitím kulturních památek a 
památkově hodnotných objektů nacházejících se 
na území Karlovarského kraje
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2873
Kontakt: klara.zemanova@kr-karlovarsky.cz
Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

30. 11. 2010 Nadace Sophia
Nadační příspěvky
Oblast podpory: vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2479
Kontakt: sophia@dimension.cz; 542 135 164; 542 
135 352 (fax)
Adresa: Business Park, Budova B, Londýnské 
nám. 2, 639 00 Brno

30. 11. 2010 Nadace Erste
Cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci 2011
Oblast podpory: Oblast podpory: sociální/zdravot-
ní/humanitární, vzdělávání, lidská práva, volný čas, 
regionální/komunitní rozvoj, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2944
Kontakt: Stepan.moravec@socialintegration.org; 
777 787 921

1. 12. 2010 Fulbrightova komise
Fulbright-Masarykovo stipendium
Oblast podpory: ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2959
Kontakt: semancova@fulbright.cz
Adresa: Táboritská 23, 130 87 Praha 3

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

průběžná uzávěrka
Hestia, o.s.
Dárcovský program ETELA
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, 
ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=1788 
Kontakt: hestia@hest.cz
Adresa: Na Poříčí 121, 115 30 Praha 1

průběžná uzávěrka
Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY
Počítače proti bariérám
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, 
vzdělávání, volný čas
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2228
Kontakt: eva.hajduskova@bariery.cz; 224 
230 216; 224 213 647 (fax)
Adresa: Melantrichova 5, 110 00 Praha 1

průběžná uzávěrka
Nadační fond Umění doprovázet
Podpora z nadačního fondu Umění doprovázet
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, 
vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2250
Kontakt: info@umenidoprovazet.cz; 
313 572 669; 739 227 306 
Adresa: Rabasova 730, 271 01 Nové Strašecí

Co nového přináší nový daňový 
řád pro neziskové organizace
S účinnosti od 1. 1. 2011 vstupuje v platnost nový Zákon č. 280/2009 
Sb., který nahradí dosavadní Zákon o č. 337/1992 Sb., o správě daní 
a poplatků. Přináší s sebou řadu změn, po kterých již praxe dávno 
volala. Vychází zároveň z judikatury Nejvyššího správního soudu 
a Ústavního soudu.

Daňový řád 

upravuje správu daní 
a dalších odvodů, které 
jsou příjmem rozpočtů 

(státního, resp. územních).

Správa daní 

je soubor činností a institucí, jejíchž cí-
lem je zjišťovat daňové povinnosti, vy-
měřovat je a daně vybírat. Zjednoduše-
ně řečeno, jde o to, kdo má pravomoc 

vybírat daně a jaké jsou 
práva a povinnosti daňo-
vých poplatníků u výběru 
daně.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV 
REDAKCE
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Účtování grantů 
(Comenius)
Potřebovala bych poradit ohledně 
účtování grantu od Národní agentury 
NAEP. Grant nám byl přidělen 20. 7. 
2009 ve výši xxx EUR na období od 
1. 8. 2009 do 31. 7. 2011, obdrželi 
jsme zálohu ve výši xxx Kč, s tím že 
doplatek obdržíme po předložení 
závěrečné zprávy v srpnu 2011. Jedná 
se o grant Comenius Partnerství škol 
v rámci Programu celoživotního učení. 
Já jsem v loňském i v předchozích 
letech, kdy jsme čerpali tyto granty již 
3x, účtovala zálohu na 324xx, čerpání 
potom 324xx/649xx. Teď mi ale vznikl 
problém, že účet 324xx jsou krátkodobé 
závazky a já vůbec nevím, na jaký 
účet mám zůstatek zálohy přeúčtovat 

a jakým způsobem pokračovat 
v účtování, aby to odpovídalo novým 
účetním metodám; výnosový účet bude 
zřejmě také špatně.  

Odpověď:
V dotazu neuvádíte přesnou formu 
právní subjektivity vaší organizace. 
V odpovědi předpokládáme, že se jed-
ná o příspěvkovou organizaci zřízenou 
územním samosprávným celkem. Pro 
tento typ účetních jednotek postu-
py pro účtování o grantech upravují 
s účinností od 1. 1. 2010 České účetní 
standardy pro některé vybrané účetní 
jednotky, které vedou účetnictví podle 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro některé vybra-
né účetní jednotky, jmenovitě standard 
č. 703 – Transfery.
Přechod ze směrné účtové osnovy pro 
příspěvkové organizace platné do 31. 12. 
2009 na směrnou účtovou osnovu účin-
nou od 1. 1. 2010 upravuje převodový 
můstek, který vydalo ministerstvo finan-
cí ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 na 
straně 97 a násl. Do finančních zpravo-
dajů lze nahlížet prostřednictvím www.
mfcr.cz pod heslem legislativa, finanční 
zpravodaj, archiv 2009.
Doporučujeme pro přijaté zálohy pou-
žít účet 374- Přijaté zálohy na dotace 
a účtovat při přijetí MD 241 Dal 374. 
V souladu s časovou a věcnou souvis-
lostí s náklady následně rozpouštět zá-
lohu MD 374 dal 671- Výnosy z nároků 
na prostředky státního rozpočtu.

BLAŽENA PETRLÍKOVÁ,
SPOLUPRACOVNICE NAKLADATELSTVÍ 

WOLTERS KLUWER A ČASOPISU UNES

Ukončení sdružení 
bez právní 
subjektivity
Sdružení fyzických osob bez právní 
subjektivity (skládající se ze dvou fy-
zických osob) - plátců DPH, ukončí 
k 31. 12. 2010 činnost sdružení. Jaké 
povinnosti jim vzniknou z hlediska DPH 
a z hlediska daně z příjmů fyzických 
osob? Jedna fyzická osoba pozasta-
ví podnikání a druhá bude pokračo-
vat v podnikání. Po vypořádání příjmů 
a výdajů za rok 2010 provedou rozděle-
ní majetku. Jak nejlépe postupovat při 
vypořádání majetku - závazků, pohledá-
vek, budovy, strojů, dvou aut, leasingu 
a finanční hotovosti - má vypořádání vliv 
na daň z příjmů? Ve smlouvě o sdruže-
ní mají uvedeno, že každý je vlastníkem 
nabytého majetku ve výši jedné poloviny.

Odpověď:
Úplná odpověď na Vaší otázku by byla 
značně obsáhlá a je nad rámec této 
rubriky. Uvádíme tedy alespoň několik 
zásad, které by vám mohly pomoci.
Vypořádání finančních prostředků mezi 
účastníky sdružení, ať už na účtě nebo  
v hotovosti, žádné dani nepodléhá.
U závazků, pohledávek a zásob, kdy 
každý z účastníků sdružení vlastní jejich 

polovinu, a nedojde-li k převodu na čle-
na sdružení, který pokračuje v podniká-
ní, se postupuje takto:
Vystupující účastník sdružení FO, který 
současně ukončuje či přerušuje podni-
kání, bude postupovat podle ustanove-
ní § 23 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů. To v praxi znamená, že upraví 
základ daně o výši pohledávek, které by 
při jejich úhradě tvořily zdanitelný pří-
jem. Dále pak upraví základ daně o výši 
závazků, u kterých by byla jejich úhrada 
výdajem na dosažení, udržení a zajiš-
tění příjmů, o cenu nespotřebovaných 
zásob a zůstatků vytvořených rezerv. 
U zásob odvede též DPH, byl-li při jejich 
nákupu uplatněn odpočet této daně.
U budovy a strojů ve spoluvlastnictví 
účastníků sdružení je zřejmě vhodné, 
aby účastník, který přerušuje podniká-
ní, svůj podíl na tomto majetku prodal 
druhému účastníkovi, který bude v pod-
nikání pokračovat. 

FRANTIŠEK KOCOUR,
SPOLUPRACOVNÍK NAKLADATELSTVÍ 

WOLTERS KLUWER A ČASOPISU UNES
ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

partner rubriky

po
radna

Vaše dotazy

Ceny budou rozdány v kategoriích
A. Tištěná reklama
B. Televizní a kino spot
C. Rozhlasový spot
D. Internetová kampaň
a poputují neziskovým organizacím jako jejich zadavatelům.

Hlavní cenu představuje Žihadlo od zlínského sochaře Jiřího Pašky pro 
neziskovou organizaci coby zadavatele kampaně a plaketa pro tvůrce.

Uvítáme vás v kulturním sále v budově Hlavního nádraží v Praze. 

Večerem vás již tradičně provedou Štěpánka Duchková a Marek Šedivý.

Ve druhé části večera se bude tančit. Vítězům, jejich gratulantům, ale 
i poraženým bude hrát východočeský big band MELODYBRASS z Olešnice 
nad Cidlinou, jehož repertoár čítá přibližně 300 swingových i populárních 
skladeb. Těsně před koncem večera dorazí půlnoční překvapení 
z TalentManie.

Vstupenky je možné objednat v Neziskovkách.cz na adrese zihadlo@
neziskovky.cz.

Soutěž organizuje obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz. 
Hlavním partnerem soutěže Žihadlo 2010 je tradičně ČSOB. 

FOTO: ARCHIV NEZISKOVEK.CZ

Slavnostní večer se bude konat 
ve čtvrtek 18. listopadu 2010 od 19.30 hodin

Soutěž Žihadlo 
roku 2010
Vyhlášení výsledků 4. ročníku soutěže 
o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu

2010
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aktuality

anketa
Jaké informace byste chtěli 
mít o neziskové organizaci, 
abyste ji považovali za 
transparentní?

Svou odpověď bych rozdělila na část týkající se 
občanských sdružení, obecně prospěšných 

společností a na část nadací a nadačních fondů. 
Důvod v rozdělení do dvou skupin vidím v tom, 

že os a o.p.s. smějí přijímat státní prostředky (dota-
ce), a to z valné části svých ročních rozpočtů. Tím 
podléhají kontrolnímu režimu správnosti čerpání 
státních prostředků. Kontrolní ministerský, či ma-
gistrátní odbor, který dotaci poskytl, kontroluje 
správnost vynaložení státních prostředků a tím 
i do jisté míry transparentnost realizovaného 
projektu a částečně i průhlednosti nestátní organi-
zace. 

V jiné situaci jsou nadace, které (podle nejasných 
pravidel) nemohou o dotace ze státního rozpočtu 
žádat, a tudíž nejsou podrobovány ministerským 
kontrolám. Na druhé straně je nadace svázaná pro-
centem správní režie, které nesmí překročit. Jejím 
hlavním posláním je přerozdělování financí ve pro-
spěch potřebných, ekologických, kulturních, či ji-
ných projektů a tyto výkony je možno velmi snadno 
prověřit, v jaké výši a ve prospěch koho, či čeho bylo 
přerozděleno. 

V případě Nadace Naše dítě funguje i velmi přís-
ný audit renomované auditorské společnosti, která 
pečlivě prověřuje naše hospodaření a transparent-
nost činnosti nadace v souladu s našimi stanovami. 
Kontrola probíhá i od našich sponzorů, protože po-
kud bychom nepodávali smysluplné vysoké a trans-

parentní výkony, věřte, že bychom mohli velmi těžko 
přežít a přízeň sponzora si udržet. S našimi výkony 
pro ohrožené děti naše sponzory pravidelně sezna-
mujeme nejen ve výroční zprávě, která je i na našem 
webu, ale i při pravidelných setkáních nadace a na-
šich mecenášů.

 ING. ZUZANA BAUDYŠOVÁ, 
ŘEDITELKA NADACE NAŠE DÍTĚ 

Vprvní řadě strukturu příjmů i výdajů, včetně se-
znamu donorů. Dále v nějaké podobě výčet 

agendy, které se organizace věnuje. Určitě by nemě-
ly chybět jména členek a členů správní rady, případ-
ně dalších statutárních zástupců. Tito by také měli 
zveřejnit možný střet zájmů, v případě, že by třeba 
působili ve firmách, které by mohly mít z činnosti ne-
ziskovky prospěch. 

U větších organizací považuji za samozřejmost 
pravidelný audit, jehož závěr by měl být také veřejný. 
U každé organizace by mělo být lehce dohledatelné, 
jestli je členem nějaké další národní nebo meziná-
rodní asociace, federace nebo něčeho podobného.

Hnutí DUHA se v neposlední řadě přihlásilo ke ko-
dexu etického fundraisingu, který vypracovala asoci-
ace Zelený kruh. Ten je také veřejný. No a zveřejně-
né základní kontakty jako adresa, mail, telefon jsou 
snad úplnou samozřejmostí.

PETR MACHÁLEK, ŘEDITEL HNUTÍ DUHA

K základním předpokladům dostatečné transpa-
rentnosti neziskové organizace bezpochyby 

patří adresnost (kdo jsme, s kým spolupracujeme), 
srozumitelně formulované poslání resp. předmět 
činnosti (co a jak děláme), pravidelná informovanost 
o aktivitách (komu nabízíme pomoc a jak, komu/
kde už jsme pomohli) a zveřejňování přehledu zdro-

jů (jak je naše organizace financována, kdo podpo-
ruje naše aktivity).

GABRIELA NAVRÁTILOVÁ, 
ŘEDITELKA NADACE PROMĚNY

Dle mého názoru, aby mohla být nezisková orga-
nizace považována za transparentní, musí být 

čitelná pro veřejnost. Tzn. musí dostatečně informo-
vat veřejnost o své činnosti, o svých službách, které 
poskytuje. A to prostřednictvím vlastních aktuálních 
webových stránek, výroční zprávy - kde jsou uvede-
ny základní údaje o organizaci, službách - které po-
skytuje, cílových skupinách, personálním zajištění, 
ekonomické informace (rozvaha, výsledovka, zdroje 
financování), spolupracující organizace.

ING. ZDENKA PĚTNÍKOVÁ, 
ŘEDITELKA FARNÍ CHARITY ROUDNICE NAD LABEM

V  Rozmarýně se věnuji mimo jiné firemnímu fund-
raisingu, a tak na otázku o transparentnosti od-

povím z tohoto pohledu. Transparentnost je pro naši 
spolupráci s firemními dárci velmi zásadní téma, kte-
ré se snažíme řešit obsáhleji než zasláním jedné vý-
roční zprávy za rok. 

Při spolupráci s firemními partnery stavíme na 
individuální a intenzivní komunikaci. Jsme s našimi 
partnery v pravidelném kontaktu a prostřednictvím 
reportů (jejichž podobu, intenzitu a formu si do-
hodneme při zahájení spolupráce) je informujeme 
o tom, jak se jimi podporovanému projektu daří, jak 
byl jejich finanční dar využitý atp. Tato forma se nám 
vyplácí a podporuje dobré vztahy mezi Rozmarý-
nou a dárcem, který přesně ví, co podporuje a jak je 
s jeho darem naloženo.

SIMONA BAGAROVÁ, 
PR A FUNDRAISING MANAŽERKA ROZMARÝNA O.P.S.

Vánoce 
s Klubíčkem

Tradiční klubíčková akce Vánoce 
s Klubíčkem se bude konat 26. listopa-
du 2010 v sále České pojišťovny v Be-
rouně. Hlavním hostem bude tentokrát 
alternativní folkrocková skupina Jabl-
koň. Kromě koncertu zde vystoupí kli-
enti Klubíčka a žáci 2. ZŠ Beroun s diva-
delní hrou Bavorská romance. Během 
celého večera bude možnost obdivovat 
a nakupovat výrobky klientů.
JANA LEŠUKOVÁ, ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL 

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR, O. S. - 
KLUB KLUBÍČKO BEROUN

Zatančíme si?
Lidé s postižením každý den zažíva-

jí spoustu omezení. Musejí se potýkat 
se svým handicapem, ale i s tím, jak 
jsou vnímáni okolím. Jsou proto rádi 
v kolektivu svých, ale zároveň by se chtě-
li začlenit do normálního běhu života 
a užívat nejen jeho strastí, ale i rados-
tí. Ve Šluknovském výběžku se o takové 
začleňování do společnosti snaží Agen-
tura Pondělí. 

„Jednou z akcí, kterou agentura pra-
videlně pořádá, jsou diskotéky,“ vysvět-
luje Lenka Chroustová, koordinátorka 
volnočasových aktivit. „Nejprve jsme je 

pořádali v restauraci Hvězda, pak jsme 
se přemístili do restaurace na koupališ-
ti. Chtěli bychom tímto poděkovat maji-
telům, že nám jednou za čas rezervují 
odpoledne pro naše klienty a to bez ná-
roku na pronájem.“

Jednou za rok si klienti agentury 
mohou zatancovat na plese, který se 
pro ně pořádá v Krásné Lípě. Zájem-
ci mají dokonce možnost chodit na 
taneční hodiny, které jsou přizpůso-
beny jejich schopnostem. Klienti se 
věnují hudbě, divadlu a malování. Zalo-
žili kapelu, vystupují na různých akcích 
a nedávno proběhla vernisáž obrazů 
v DK Střelnice Rumburk. Možná jedno-
ho dne jejich úspěchy dosáhnou i za 
hranice kraje.

LUBOŠ PAVEL, 
AGENTURA PONDĚLÍ

Jak rozhýbat sociální pod-
nikání ve Zlínském kraji

Nová ekonomika, o,p.s. ve spoluprá-
ci s Krajským úřadem Zlínského kraje 
a Výborem pro regiony Rady vlády pro 
nestátní neziskové organizace uspořá-
dala 6. 10. 2010 ve Zlíně panelovou 
diskuzi na téma Jak rozhýbat sociální 
podnikání ve Zlínském kraji, se zaměře-
ním na sociální podnikání. Záštitu nad 
konferencí převzala Mgr. Taťána Ner-

sesjan, členka Rady Zlínského kraje za 
oblast sociálních věcí. Setkání proběhlo 
za účasti téměř 40 zástupců státních i 
neziskových organizací a bylo pořádané 
v rámci TESSEA.

Diskuze se zaměřila především na to, 
jak konkrétně může sociální podnikání 
přispět k rozvoji regionu, co bude po-
třeba udělat pro rozvoj těchto podni-
katelských aktivit, jaká existuje v sou-
časné době podpora ze strany státu 
a dalších institucí. Zároveň se představi-
li zástupci úspěšných sociálních podni-
ků na Moravě, kteří zaměstnávají osoby 
se zdravotním znevýhodněním a došlo 
na představení výzev ze strukturálních 
fondů určených na založení sociálního 
podniku, z nichž je možné rozjezd po-
dobných podniků financovat.

Petra Seidlová, 
Nová ekonomika, o.p.s.

Nadační fond obětem 
holocaustu

Nadační fond obětem holocaus-
tu ve spolupráci se Sdružením pro 
úšteckou synagogu a hřbitov pořádají 
dne 23. listopadu 2010 od 19 hodin 
v Music clubu ROXY v Praze již tradič-
ní listopadový benefiční koncert. Ten-
tokrát vystoupí Dominika a Jiří Hoško-
vi, Pressburger Klezmer band (foto)
a Iby & Chipsy Empire a koncertem 

provede Ester Janečková. Výtěžkem 
koncertu budou podpořeny programy 
Péče, Připomínka, Obnova a Budouc-
nost.

Marta Malá, 
Nadační fond obětem holocaustu

Foto: Pressburger Klezmer band

Cesta za duhou
V prostorách Národní technické 

knihovny v Praze 6 bude 3. listopadu 
2010 zahájen 8. ročník výstavy děl pa-
cientů s roztroušenou sklerózou Cesta 
za duhou, kterou můžete shlédnout do 
30. listopadu 2010. V letošním roce  
vystavuje svá díla více jak 40 autorů. 
Nad výstavou převzala záštitu paní Len-
ka Kohoutová, poslankyně PSP ČR, a je 
pořádána ve spolupráci s divizí společ-
nosti Merck spol. s r.o., Merck Serono. 
Více na www.cestazaduhou.cz | www.
aktivnizivot.cz.

HANA POTMĚŠILOVÁ, NFZOP
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Jaké specializaci odpovídá 
váš inženýrský titul?

Na České zemědělské univerzitě v Praze-Suchdole 
jsem vystudoval agronomii se specializací na zahrad-
nictví a management. Vybral jsem si obor, který mě 
bavil, protože jsem původem ze sedlácké rodiny a ko-
řeny nezapřete. Poté jsem tam na Provozně ekono-
mické fakultě nastoupil na doktorandské studium, ale 
po třech letech jsem neodevzdal závěrečnou práci. 
Před čtyřmi roky jsem se rozhodl vrátit do své „alma 
mater“ a v současné době pracuji na dokončení diser-
tační práce.

Ta se už zřejmě nebude týkat zahradnictví?
Týká se managementu neziskových organizací, 

konkrétně role správních rad v obecně prospěšných 
společnostech. 

Pracoval jste vůbec někdy v zemědělství? 
Jak se to vezme. Pokud práci na zahradě, brigá-

dy na chmelu a obilných sýpkách berete jako práci 
v zemědělství, pak ano. Po doktorandském studiu 
v roce 1998 jsem musel absolvovat povinnou vojen-
skou službu, ale tehdy jsem si už mohl vybrat mezi 
jedním rokem základní prezenční služby, nebo rokem 
a půl civilní služby. Nechtěl jsem se vzdát normálního 
života, rozhodl jsem se pro „civilku“ a nastoupil jsem 
do tehdejšího ICN - Informačního centra neziskových 
organizací.

Takže o vaší budoucnosti vlastně rozhodla 
civilní služba... 

Po ní jsem pracoval dva měsíce ve vzdělávacím od-
dělení, to byl rok 2000. Pak jsem zavolal správní radě, 
oznámil jí, že po odchodu managementu v podstatě 
ICN neexistuje, a domluvili jsme se na jejím „rozjez-
du“. V osmadvaceti letech jsem se najednou stal ředi-
telem. Velmi strmá kariéra. S tím, co vím teď, bych do 
toho ve stejné situaci nešel. 

Proč? Měl jste málo zkušeností?
V některých chvílích je nedostatek zkušeností vý-

hodou. Člověk nemá strach, netuší nic o náročnosti, 
nepřipouští si zodpovědnost za lidi a organizaci. Což 
potvrzuje, že nadšení je hnacím motorem. Je to jako 
u dětí. Pokud se narodí ve vašich pětadvaceti letech, 
zvládáte výchovu a péči o ně úplně jinak než třeba 
v pětatřiceti, kdy už je rodič mnohem úzkostlivější.

Neziskovky.cz jsou vzdělávací organiza-
ce. Co by se měly neziskové organizace nejvíc 
naučit?

Řídit. Podle mě je řízení lidí, zdrojů a organiza-
ce největší problém. Neziskovky totiž často řídí lidé, 
kteří je založili, nadšenci, kteří mají nápady, ale v ur-
čité chvíli je v organizaci zapotřebí člověk, který ty 

myšlenky a cíle dotáhne do konce. Ne vždy mají lídři 
i výsledky. Zakladatelé a lídři by si měli uvědomit, co 
jim vlastně nejvíce vyhovuje, a vydat se vlastní cestou. 
V nezisku je obecně hodně těch, kteří vědí, co chtějí, ale 
chybí jim zdroje - zaměstnanci a peníze - pro realizaci 
jejich myšlenek. 

Kdo by tedy měl vést neziskovou organizaci? 
Vystudovaný manažer?

Manažer, který je schopen vše naplánovat, zorga-
nizovat, motivovat zaměstnance, kontrolovat... Pros-
tě vše „odřídit“ až do konkrétních výstupů. Myslím si, 
že je to stejný problém jako v byznysu, pouze s tím 
rozdílem, že manažeři v byznysu mají svoje specific-
ké pozice. Mají na starost třeba jen marketing, nebo 
pouze personalistiku. V malých firmách, tak jako ne-
ziskovkách, často celé řízení závisí na jednom člověku. 
A pak jde o to, jak je ten člověk „namixován“, jak moc 
mu vyhovuje být lídrem a jak moc být manažerem. 
A zda si uvědomí, že není jeho povinností umět 
úplně všechno. Díky práci lektora, při které školím 
neziskovky, se setkávám s lidmi, kteří se snaží 
zvládnout obojí. Když takovému člověku dojde 
a přijme, že nemá ty správné vlastnosti třeba 
na výkon manažera, je to pro něj obrovská úleva. 
Ale také má před sebou velký úkol – najít v rozpoč-

tu peníze na někoho, kdo manažerskou práci zvládne 
za něj.

Jaká byla vaše cesta do Rady vlády pro 
NNO?

Servisní centrum neziskového sektoru, jakým jsou 
nyní Neziskovky.cz, dříve ICN, bylo historicky v radě 
vždy členem. Takže jsem tu funkci vlastně „zdědil“ 
a nahradil bývalou ředitelku. A pokračuji ve snaze ře-
šit věci, které k řešení jsou. 

Jak moc poslouchá vláda názory Rady vlády 
pro NNO?

Řekl bych, že naslouchá a někdy si nechá poradit. 
Dodnes mají některé regionální neziskovky pocit, že 
je tato rada pouze formální záležitost. Mám odlišnou 
zkušenost. Neziskový sektor má v České republice 
určité postavení a byť není jednoduché některé věci 
prosadit, tak bez této Rady vlády by nebylo ani to, co 
dnes existuje. Klíčová postava v Radě vlády je ten, kte-
rý ji předsedá. Ten pak musí přesvědčit ministry. Do-
nedávna to byl pan Michael Kocáb, teď čekáme, koho 
jmenuje předseda vlády Petr Nečas.

Za úspěch rady v posledních měsících považuji obě 
novely – novelu o o.p.s. s platností od 1. ledna 2011 
a již platnou novelu o nadacích a nadačních fondech. 

ROZ
HO
VOR

Neziskový sektor 
by měl vztyčit hlavu

Ing. Marek Šedivý, donedávna ředitel organizace Neziskovky.cz a od 1. října 
prezident Asociace veřejně prospěšných organizací, působí celý svůj profesní 

život v neziskovém sektoru. Je členem Rady vlády pro nestátní neziskové 
organizace, expertního výboru Tématické sítě pro sociální ekonomiku a aktivně 

působí v mezinárodní alianci zaměřené na posilování kapacity neziskových 
organizací International Capacity Building Alliance. Část své práce věnuje 

lektorování v oblastech strategického plánování a řízení, fungování správních 
rad, marketingu a public relations neziskových organizací.



8 SVĚT NEZISKOVEK 11 / 2010

Teď se připravuje novela zákona o sbírkách a paragra-
fované znění zákona o statusu veřejné prospěšnosti. 

Nejen vláda, ale i další politici asi podrob-
nosti fungování neziskového sektoru neznají, 
protože nemají potřebné informace.

Nemají. A proto je dobře, že Rada vlády NNO exis-
tuje. Důležitá je i forma komunikace neziskového sek-
toru s politiky. Nefunguje stěžování, nátlak a aktivistic-
ká cesta, která není Čechům vlastní. Neříkám, že není 
třeba kritizovat nebo připomínkovat, ale musí to mít 
nějakou „štábní“ kulturu. Bohužel ta chybí i některým 
členům Rady vlády.

Na druhou stranu mám také zkušenost, že mnozí 
lidé se bojí podepsat různé petice a prohlášení. Jako-
by ještě z dob vlády komunistů měli pocit, že by mohli 
mít později nějaký problém. Ani se nechtějí vyjádřit. 
Někdy se bojí, že podpis nebo projevený názor může 
být příčinou snížení nebo ztráty finanční podpory 
dané neziskovky. Tehdy může být Rada vlády vnímána 
tak, že prosazuje věci, které neziskovky ani nechtějí. 
Pravda je, že rozmanitý neziskový sektor nikdy neměl 
a nikdy nebude mít jednotný názor. Vždycky budou 
existovat skupiny, které mají svoji pravdu a svoji kon-
krétní představu.

Důvodem je více právních forem, nebo více 
oblastí činnosti?

Právní formy samozřejmě ovlivňují fungování orga-
nizace. Neziskový sektor působí přes všechny lidské 
činnosti. Určité zájmy mají zdravotní organizace, soci-
ální služby, ochrana životního prostředí, environmen-
tální aktivity, volnočasové aktivity, ochrana památek, 
kulturní organizace, vzdělávání a výzkum.... A to ne-
počítám ty, které jsou evidovány v kolonce „ostatní“. 
Rada vlády tedy řeší hlavně věci společné – legislati-
vu jednotlivých právních neziskových typů, nastavení 
financování, daňové výhody a dobrovolnictví. 

A co řeší připravovaný zákon o veřejné pro-
spěšnosti?

Velká skupina malých organizací se ho bojí, proto-
že si myslí, že je připraví o podporu samosprávy - od 
krajů a obcí. V této chvíli návrh zákona řeší podporu 
státní. To je ale jen jedna součást, u které není jas-
né, zda se dostane do paragrafovaného znění. Důle-
žité je, že zákon nabízí nástroj, jak omezit ty organi-
zace, ve kterých naleznete lidi, kteří se posláním jen 
zaštiťují a jde jim pouze o zajištění vlastního živobytí 
a toho, jak z Evropských fondů vydolovat co nejvíc pe-
něz pro vlastní prospěch. Transparentnost fungování 
je jednou z hlavních klíčových hodnot nového zákona. 
Za státem určených podmínek by se měla ze součas-
né neziskové džungle vyprofilovat skupina organizací, 
které chtějí být transparentní a jejichž hlavním cílem 
je naplňování poslání. Ty by měly být registrovány na 
jednom místě, kde bude mít veřejnost a také dárci k 
dispozici transparentní informace o fungování organi-
zace, které ovšem přesahují povinnosti dané součas-
nou legislativou.

Kritici zákona, jako je třeba Asociace nestátních 
neziskových organizací (ANNO), tvrdí, že řešením by 
byla novela současného zákona o sdružování občanů. 
Ale člověk někdy musí přijmout věci tak, jak jsou. Mi-
nisterstvo vnitra ani po více než deseti letech velmi in-
tenzivních snah nehodlá uvedený zákon novelizovat. 
I když vím, že pro některé organizace toto není argu-
ment. Ty tvrdí, že výsledku se dá dosáhnout vždycky. 
A mají v zásadě pravdu. 

Opravdu?
Ano, otázka je, kdy to bude a za jakou cenu... Já žiji 

v realitě. Pro to, že není možné zákon o občanských 
sdruženích novelizovat, má ministerstvo vnitra svoje 
důvody. Zůstává zachovaná jednoduchá forma, kte-
rá umožňuje občanům během několika dní se rychle 

sdružit v případě, že to potřebují, a mít tak nástroj, jak 
se bránit a prosadit svůj zájem. Na druhou stranu má 
již řečená omezení.

Snahou nového zákona o statusu veřejné prospěš-
nosti je také, aby byla podrobněji definována veřejná 
prospěšnost, která je i součástí návrhu nového občan-
ského zákoníku. Ten ji ale nerozvádí. Musíme si uvědo-
mit, že neziskové organizace ze své podstaty nepatří 
jedné osobě nebo skupině osob. Neziskové organiza-
ce se svojí činností odpovídají veřejnosti. To je důleži-
té pochopit. Neziskovky mají zakladatele, ale nepatří 
mu. Pokud lidé mají pocit, že si v rámci neziskového 
sektoru založí něco svého, co bude jejich vlastnictvím, 
pak je ten pocit mylný. Jestliže chci něco vlastnit, pak 
je dobré začít podnikat.

Asociace veřejně prospěšných organizací, 
která působí od 1. října, de facto zákon „před-
bíhá“. Má na své členy stejné požadavky...

Jen některé. Ve spolupráci s Neziskovkami.cz chce-
me sdružit skupinu organizací, které vyznávají trans-
parentnost jako svoji základní hodnotu. Jde o to, aby 
veřejnost a dárci měli na internetu k dispozici jedno 
místo s databází organizací s jasnými informacemi, 
podle nichž si rozváží, jestli se jedná o organizaci, kte-
rou chtějí podpořit a se kterou chtějí spolupracovat. 
Je jedno, jestli to bude stát, firma nebo jednotlivec.

A co když jich tam bude třeba jen 50 % ze 
všech existujících?

To neovlivníme. Jsme sdružením právnických osob, 
přihlásí se ty organizace, které budou chtít.

Ale dárce pak bude dohledávat ty ostatní...
A proč by to dělal? Dárce hledá důvěryhodné part-

nery. K tomu potřebuje transparentní údaje. Stát mu 
v tom teď nepomáhá. My jako asociace nabízíme 
možnost neziskovým organizacím se transparentně 
prezentovat, třeba i občanskému sdružení, které ze 
zákona informace poskytovat nemusí. Jako asocia-
ce se ale také chceme o své členy starat a pomoct 
těm, kteří se pro transparentnost rozhodnou. Pracuje-
me na tom, abychom jim nabídli zajímavé benefity. Ve 
spolupráci s Neziskovkami.cz za roční členský popla-
tek např. zvýhodněné nabídky na produkty Nezisko-
vek.cz. V asociaci se sdružují aktivní organizace, které 
se chtějí posouvat, zlepšovat, vzdělávat se… Je jedno, 
jak velké jsou a jak dlouho fungují. Členem se může 
stát i začínající neziskovka. Důležité je, aby chtěla být 
transparentní. 

Nebudou se organizace bát zveřejnit součet 
nevyšších tří mezd v roce? Neziskový sektor je 
veřejností vnímán stále jako charita za málo 
peněz. Možná bude společnost překvapena... 

Společnost chce kvalitní službu zadarmo? To přece 
nejde a všichni to víme. A přesně i to by se mělo za-
čít měnit. Některé organizace nevyplácejí žádné mzdy, 
protože nabízí aktivity, které mohou zastat dobrovolní-
ci. Jiná organizace bude mít náklady na mzdy vysoké. 
Proč to schovávat? Jakmile nechceme říct, kolik ve ve-
řejné službě bereme, je to přesně situace, která budí 
dojem, že jsou v organizaci nějaké čachry. A pokud si 
ředitel neziskovky vykonávající odpovědné úkoly, na 
kterých závisí chod celé organizace, není schopen ve-
řejně obhájit svoji mzdu, je to smutné. Měli bychom 
zvednout hlavu a být hrdí na výsledky své práce. A ve-
řejnost má právo vědět, co neziskovky za její dary a za 
peníze daňových poplatníků podnikají. Stále neumíme 
vystupovat otevřeně, neumíme prezentovat svůj užitek 
a význam. Možná někteří lidé budou nakonec překva-
peni... že bereme tak málo za to, co všechno děláme. 

Však už je načase, aby se některé oblasti ne-
ziskového sektoru zbavily nálepky, že se jedná 
o chudinku se stále nataženou rukou pro po-

třebné, která si leckdy něco „ulije“ pro sebe...
Celá myšlenka asociace je zaměřená na průhled-

nost, transparentnost, zvyšování důvěryhodnosti. 
A s tím souvisí i výchova lídrů, aby se neziskový sek-
tor stával čím dál tím víc veřejností přijímaný. Aby se 
u nás posílila jeho značka. Aby i politici věděli, že se 
jedná o významného zaměstnavatele, který odvádí 
kvalitní práci, za níž by měl být slušným způsobem 
placen, že jde o sektor, kde protéká významné množ-
ství peněz a který zařizuje služby, jež nejsou ziskově 
zajímavé, ale velmi potřebné. Asi každý člověk se 
nškdy potká se situací, kdy bude potřebovat službu 
neziskovky, ať už půjde o volnočasové aktivity pro děti 
nebo o péči o rodiče. Málokdo si to ale uvědomuje. 

Hodně cestujete, máte srovnání. Jaké si při-
vážíte z ciziny zkušenosti a poučení?

Především se musím přiznat, že cestuji velmi ne-
rad, protože dobu strávenou v dopravních prostřed-
cích považuji za ztrátový čas. Jakmile někam jedu, jde 
o pracovní záležitost nebo akci v rámci projektů, takže 
představa, že z cizí země něco vidím, je mylná. Letiště, 
hotel... Nejde o turistiku. Pravda je, že se ale potkám 
s lidmi, a to je zajímavé.

Díky cestování začne být člověk velmi rád za to, 
co má, a že žije v České republice. Začne si vážit na-
šich životních podmínek a všímat si zázemí. Ve finále 
jsem si uvědomil, že bych ani neměl kam emigrovat. 
Co se týká životní úrovně, tak takhle dobře se nema-
jí ani lidé v USA, kde jsem byl vloni na delším poby-
tu v rámci Fulbrightova stipendia. Někteří tam vydě-
lají možná více peněz, možná mají lepší elektroniku, 
ale v osmimilionovém státě Minnesota stále dva mili-
ony lidí alespoň jednou měsíčně trpí hladem. Vzdělání 
a zdravotní péči všichni považují za privilegium, kdež-
to my za samozřejmost. Do našeho sociálního systé-
mu sice všichni povinně přispíváme, ale také všichni 
automaticky čerpáme. Ve státech si zdravotní pojiště-
ní hradí jen někteří lidé, ostatní zariskují, a pak k nim 
přijde exekutor, protože nemají na zaplacení faktury 
z nemocnice. Naše debaty o třicetikorunových poplat-
cích mně přijdou v tomto měřítku směšné. Když se člo-
věk podívá, jak sedíme po hospodách, tak jde přece 
jenom o jedno a půl piva. Prostě nám chybí pokora.

Opravdu jsem získal ze svých cest srovnání. Jdeme 
úžasně rychle dopředu, protože je v naší povaze věci 
zlepšovat. Proto jsem rád, že se současná vládní poli-
tika zaměřuje na reformy. Minulé vlády nám pomohly 
vybudovat finančně velmi málo stabilní neziskový sek-
tor. Teď máme šanci se zase posunout dál a vydržet. 
A nevěřit těm, kteří spojují slovo sociální se stabilním 
neziskovým sektorem. Nemusí tomu tak vůbec být.

Myslím si, že nám chybí také hrdost na všech-
ny naše schopnosti a úspěchy, což je velká ško-
da, nemyslíte?

Je to tak. Na nedávném semináři společnosti No-
vartis Oncology v rámci celosvětového projektu vzdě-
lávání manažerských dovedností v pacientských orga-
nizacích, kterého se účastní i Neziskovky.cz, jsme byli 
jako zástupci České republiky (kromě pořádající Brazí-
lie, která na projektu pracuje již řadu let) se svými zna-
lostmi a zkušenostmi nejlépe. Vysvětlovali jsme eko-
nomickým a MBA školám, které jsou do projektu také 
zapojené, jak vzdělávat lidi z neziskových organizací. 
Měl jsem velmi pozitivní pocit, že jsme v rámci světo-
vého projektu úplně na špičce.

Jen to neumíme „prodat“...
Ano. Máme kvalitu, akorát ji neumíme dobře pre-

zentovat. Co je tedy vlastně největší problém v nezis-
kovém sektoru u nás? Nedostatek sebevědomí. A těm, 
kteří ho mají, zase někdy chybí trochu víc pokory. 

EVA PAVLATOVÁ

FOTO: LEOŠ CHODURA
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Mezinárodní odborná konference
SPRÁVNÍ LIDÉ NA PALUBU

Leadership a management v praxi neziskových organizací
pod záštitou ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga

Pořadatelé: Neziskovky.cz a Asociace veřejně prospěšných organizací
Termín konference: 23. – 24. listopadu 2010
Místo konání: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Černínský palác, Loretánské nám., Praha 1

Hlavní téma: Vedení a řízení neziskových organizací v praxi - Účastníci z řad manažerů neziskových organizací z České 
republiky i zahraničí a vybraní zástupci soukromého sektoru a veřejné správy budou diskutovat zejména o cestách k posílení 
transparentnosti neziskového sektoru a budování jeho dobrého jména.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

úterý 23. listopadu 2010

9.00 – 10.00 Prezence

moderátoři: Olga Medlíková, 
Marek Šedivý

10.00 – 10.30 Zahájení konfer-
ence

Karel Schwarzenberg* – Ministr 
zahraničních věcí ČR
Petr Tluchoř – poslanec, předseda 
poslaneckého klubu ODS
Joseph Pennington - Deputy 
Chief of Mission, Velvyslanectví 
Spojených států amerických
Dana Bérová – členka správní 
rady Neziskovek.cz

10.30 – 11.30 Výchova lídrů 
(nejen v Čechách)

Růst, výzvy a inovace v nezisk-
ovém sektoru
Ann Johnson, ředitelka Centra pro 
management neziskových orga-
nizací, University of St. Thomas, 
Minneapolis, USA

Členové správních rad jako lídři
Deborah Edward – manažerka 
projektu For Art’s Sake v Sacra-
mentu, Kalifornie, USA

11.30 – 11.50 Přestávka

11.50 – 13.00  Výchova lídrů 
(v Čechách a na Slovensku)

Moc a vliv v organizacích a mimo 

ně: Jak lépe prosadit dobrou věc
Michal Čakrt, samostatný kon-
zultant a lektor rozvoje manage-
mentu
Na zkušenou do džungle či do 
„džungle“
Jana Pradlová - Leader of 
Employee & Technical Learning, 
Technical Leadership, IBM

Jak vést podřízené z generace X, 
generace Y a GenNet
Dušan Ondrušek, ředitel Partners 
for Democratic Change Slovakia

13.00 – 14.30 Oběd

14.30 – 15.30 Leadership 
a transparentnost ruku v ruce

Veřejná prospěšnost v ČR
Hana Frištenská – Rada vlády pro 
nestátní neziskové organizace, 
Úřad vlády ČR

Nečekejme, až přijde zákon
Marek Šedivý, Asociace veřejně 
prospěšných organizací

15.30 – 15.50 Přestávka

16:00 – 17.00 Dejme lídrům 
šanci 
(a zaplaťme je)

Moderovanou diskusi povedou 
Marek Šedivý a Olga Medlíková

hosté:
Yvona Kreuzmannová - 
předsedkyně občanského 

sdružení Tanec Praha
Oldřich Haičman - ředitel Charity 
Česká republika
Jiří Horecký - prezident Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb 
ČR
Lenka Kohoutová - poslankyně, 
předsedkyně správní rady 
Nadačního fondu pro podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením

17.30 – 20.00 Společenské set-
kání  spojené s rautem

středa 24. listopadu 2010

10.00 – 12.30 Pracovní stoly

Pracovní stůl 1
Jak si vychovat vlastního 
nástupce?
Monika Kavanová, Eva Hejlová; 
Sales2Win s.r.o.

Pracovní stůl 2
Jak se stát spolehlivým lídrem
Ann Johnson; Centrum pro man-
agement neziskových organizací, 
University of St. Thomas, Min-
neapolis, USA

Pracovní stůl 3
Jak efektivně využívat lobbing?
Tomáš Zdechovský, Commservis.
com

Pracovní stůl 4
Nástroje participativního řízení 
v neziskové organizaci (Ukázka 

nástrojů a sdílení zkušeností 
formou World Café)
Dušan Ondrušek; Partners for 
Democratic Change Slovakia

12.30 – 13.30 Oběd

13.30 – 16.00 Pracovní stoly

Pracovní stůl 5
Jak si vychovat vlastního 
nástupce?
Monika Kavanová, Eva Hejlová; 
Sales2Win s.r.o.

Pracovní stůl 6
Jak se stát spolehlivým lídrem
Ann Johnson; Centrum pro man-
agement neziskových organizací, 
University of St. Thomas, Min-
neapolis, USA

Pracovní stůl 7
Jak efektivně využívat lobbing?
Tomáš Zdechovský, Commservis.
com

Pracovní stůl 8
Nástroje participativního řízení 
v neziskové organizaci (Ukázka 
nástrojů 
a sdílení zkušeností formou World 
Café)
Dušan Ondrušek; Partners for 
Democratic Change Slovakia

16.00 – 17.00  Závěrečná číše 
vína 
a neformální setkání

* čekáme na potvrzení účasti

Program

Konferenci finančně podpořily:
Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze a J&T BANKA.

Partneři konference: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Hotel Pyramida, týdeník Nový Profit a HR-server.
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Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) sdru-

žuje a podporuje neziskové organizace, mezi jejichž 

hlavní priority patří transparentnost a profesionalita. 

Organizace, které mají zájem o členství v asociaci,

o sobě musejí poskytnout údaje přesahující rámec sou-

časných zákonných povinností. Účelem tohoto opatře-

ní je jasně deklarovat transparentnost těchto organi-

zací.

Členství v asociaci přináší následující výhody:Členství v asociaci přináší následující výhody:

• vyšší prestiž u dárců a ostatních spolupracujících 

 organizací - propagace členské organizace pro-

 střednictvím registrace ve veřejně přístupné databázi

• reprezentace a prosazování zájmů AVPO

• pravidelné zasílání aktuálních informací o stavu 

 vytváření zákona o statusu veřejné prospěšnosti

• možnost výměny zkušeností, navazování partnerství

• pravidelný odběr grantového kalendáře a zpravodaje   

 Svět neziskovek zdarma

• účast na vybraných akcích pořádaných AVPO zdarma

• účast na vzdělávacích akcích pořádaných AVPO 

 a společností Neziskovky.cz za zvýhodněnou cenu

• účast v rekvalifi kačních kurzech pořádaných AVPO   

 nebo společností  Neziskovky.cz za zvýhodněnou cenu

• účast na konferencích a dalších akcích pořádaných   

 AVPO nebo společností Neziskovky.cz za zvýhodněnou cenu

• publikace vydávané AVPO a společností Neziskovky.cz za   

 zvýhodněnou cenu

• prezentace organizace ve zpravodaji Svět neziskovek zdarma

• inzerce a propagace člena AVPO na www.neziskovky.cz 

 a ve zpravodaji Svět neziskovek za zvýhodněnou cenu

• přístup do knihovny Neziskovek.cz zdarma

• slevy na služby jiných dodavatelů - partnerů AVPO

Podmínky členství a přihlášku naleznete na www.avpo.czPodmínky členství a přihlášku naleznete na www.avpo.cz

Transparent-
nost je „in“
České vyjádření slova 
transparentnost je průhlednost. 
V oblasti neziskových organizací 
je transparentnost používána 
nejčastěji ve spojení 
s důvěryhodností. Pokud víme, 
jak nezisková organizace 
funguje, jak hospodaří, pak 
máme větší jistotu, že se 
kvalitně postará o naše blízké 
nebo využije našich darů tak, 
jak si přejeme.

Co znamená „být transparent-
ní a efektivní“? 

Transparentnost souvisí s proce-
sy spadajícími do public relations 
– vztahů s veřejností (PR). V PR jde 
o formu, jak neziskovou organizaci 
prezentujeme. Transparentnost je 
více o obsahu – co všechno bude 
organizace prezentovat. Spojením 
toho „jak“ a „co“ 
si pak člověk vy-
tváří obraz o or-
ganizaci. Ať už 
pozitivní, méně 
pozitivní nebo 
negativní. 

Transparent-
nost v českém 
prostředí je nej-
více spojována 
s oblastí finanč-
ního řízení a vy-
užívání finanč-
ních zdrojů. Veřejnost tuto oblast 
velmi sleduje, především pak veřej-
ná správa a podnikatelské subjek-
ty. Společenská poptávka vyžaduje, 
aby neziskové organizace fungovaly 
transparentně. Ale to už v součas-
né době přestává stačit. Veřejnost 
kromě transparentnosti zajímá také 
efektivita a jejíž součástí je i kvalita 
poskytovaných služeb. Podle Petra 
Boukala a Hany Vávrové, pedagogů 
z VŠE v Praze, je za transparentní 
a efektivně fungující neziskovou or-
ganizaci považována taková organi-
zace, která z pohledu veřejnosti: 

• je věrohodná a má dobré jmé-
no – sami zaměstnanci a spolupra-
covníci organizaci hodnotí pozitivně

• má jasný cíl a veřejně prospěš-
né zaměření – organizace má jasně, 
srozumitelně definovaný cíl své čin-
nosti, stanovené cíle plní ve stanove-
ných časových horizontech

• má průhledné hospodaření 
• je schopná propagace a medi-

alizace své činnosti – nejlepší propa-
gací každé neziskové organizace je 
její prospěšná činnost a dobré výsled-
ky. Organizace by měla být schopna 
své výsledky „představit“ veřejnosti 
a zapsat se tak do jejího povědomí.

• má široký okruh příznivců, přá-
tel, a především dárců či sponzorů – 
toto pak hovoří o dobře prováděném 
fundraisingu organizace

• daří se jí získávat finanční pro-

středky na ty projekty, které jsou 
v souladu s posláním a se stanove-
nými cíli organizace.

Výkonnost neziskové orga-
nizace

Důležitým pojmem je výkonnost 
organizace, tedy používání existují-
cích zdrojů při činnostech, které ne-
sou výsledky a naplňují poslání or-
ganizace. Výkonnost je tak dalším 
pojmem, který úzce souvisí s trans-
parentností. Výkonnost v neziskové 
organizaci je závislá na lidském po-
tenciálu, kde velký vliv na výkonnost 
mají kromě zaměstnanců také dob-
rovolníci. 

Každý manažer a hlavně ředitel, 
který odpovídá za financování orga-
nizace a finanční toky v organizaci, 
by měl být schopen základní práce 
s tvrdými daty. Finanční analýza slou-
ží k posouzení efektivnosti fungová-
ní nejen podniku, ale také neziskové 
organizace. Je založená především 
na analýze účetních dat. Výstupy 
z finanční analýzy a práce s nimi po-

zitivně působí na 
zvyšování efektiv-
nosti neziskových 
organizací. 

Pokud modifi-
kujeme definici 
podnikání ze sou-
časné legislativy 
na soustavnou 
činnost provádě-
nou neziskovou 
organizací sa-
mostatně, vlast-
ním jménem a na 

vlastní odpovědnost, přičemž pří-
padný zisk není rozdělován a slouží 
jako zdroj potřebný k naplnění poslá-
ní neziskové organizace, lze pak do-
poručit sledování především násle-
dujících ukazatelů: 

• vývoj zisku, ztráty, výnosů, 
nákladů včetně jejich struktury

• velikost rezervního fondu 
(případně výše ztráty z minulých let)

• vývoj počtu klientů
• vývoj velikosti potřebných 

zdrojů
• vývoj počtu zaměstnanců
• vývoj počtu dobrovolníků
• podíl veřejných zdrojů na 

celkových zdrojích
• podíl hlavního zdroje na celko-

vých zdrojích
• vyrovnanost příjmů a výdajů
• podíl výdajů na provoz na 

celkových výdajích
• podíl jednotlivých výdajů na 

celkových zdrojích. 

Nakonec jen jedna důležitá připo-
mínka. Nezisková organizace může 
být transparentní. To ale nestačí. Je 
třeba dobře naplánovat způsob, jak 
to o sobě dá vědět. To je cesta od 
transparentnosti k její důvěryhod-
nosti. 

MAREK ŠEDIVÝ, 
PREZIDENT AVPO

ZDROJ: SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE
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Fundraising: 
príbeh 
o peniazoch, 
vízii a o ľuďoch
Fundraising, alebo získavanie 
zdrojov na činnosť neziskovej 
organizácie - to sú letáky 
s výzvou na príspevok 2 % z dane 
z príjmu, je to koncert hudobníkov 
účinkujúcich bez nároku na honorár 
a so vstupným venovaným na 
dobročinnosť, osobné stretnutia s 
darcami a nedarcami, písanie 
a rozposielanie stoviek ďakovných 
listov.

Aj únavná aktualizácia databázy kontak-
tov. Aj zábavná tvorivosť pri formulovaní 
fundraisingového posolstva. Či písanie 
projektového návrhu do desiatej večer 
v deň uzávierky grantového kola. Je 
to chodenie po ulici a oslovovanie oko-
loidúcich s prosbou o príspevok do ka-
sičky. Ale aj komunikácia s celebritami 
ochotnými pomôcť dobrej veci. Opisova-
nie úspechov vo výročnej správe. A tiež 
krízové stretnutia tímu, keď sa vo fun-
draisingu nedarí. Sú to chvíle nadšenia 
z veľmi zmysluplnej práce. A pomedzi to 
aj ubíjajúce odmietnutia. Aj také tváre 
má fundraising.

Bez idealizmu to nejde
Myšlienka, zmysel, poslanie, vízia, napl-
nenie, vnútorné volanie – to sú v nezis-
kových organizáciách silnejšie argumen-
ty ako peniaze. Zostávajú vtedy, keď je 
kríza a organizácia funguje v nízkoroz-
počtovom, takmer čisto dobrovoľníc-
kom, režime, ale aj vtedy, keď sú nákla-
dy na prevádzku či platy zabezpečené 
na roky dopredu formou viacročného 
grantu či štátneho príspevku.
Ak cynik tvrdí, že „každá krásna myš-
lienka začína poéziou a končí nehnu-
teľnosťami“, tak úspešný fundraiser 
s charizmou a nákazlivým zapálením pre 
vec môže kontrovať „aby sa vrátila späť 
k poézii“... Aj darcovské rozhodnutia na-
jbohatších ľudí sveta (Bill Gates, Warren 
Buffett) v posledných rokoch sú v súla-
de s ich presvedčením, že bohatstvo má 
zmysel použiť inak ako na zhromažďova-
nie nehnuteľností. 
Preto fundraiser, ktorý nemá schopnosť 
a odvahu ponúknuť „sen“ a nádej na 
lepší svet, neponúka dostatočne veľa... 

Peniaze síce tečú cez ľudí – od darcov 
cez fundraiserov až ku konečným adre-
sátom – ale smer určuje myšlienka,vízia, 
predstava zmeny k lepšiemu. 

Akí sme darcovia?
Ako darcovia najčastejšie podporujeme 
školstvo (vzdelávanie, veda a výskum) 
a zdravotníctvo (ochrana a podpora 
zdravia, pomoc chorým a zdravotne po-
stihnutým). O niečo menej venujeme na 
šport a rekreáciu a menej významný po-
diel ide na podporu detí a mládeže, cirkvi 
a náboženských aktivít, na rozvoj miest 
a obcí, na pomoc ľuďom v sociálnej núd-
zi či na kultúru a umenie.
Prečo tak robíme? Niekto chce vrátiť po-
moc, ktorú sám kedysi v ťažkej situácii 
dostal. Iný je motivovaný svojou vierou 
a presvedčením o potrebe pomoci blíž-
nemu. Ďalšiemu sa možno ťažko odmi-
eta, keď je o dar požiadaný. Niekde sú 
dary na dobročinnosť rodinnou tradíciou 
a lokálpatriota presvedčí až argument, 
že podporou dobrých vecí v mieste byd-
liska sa zvyšuje kvalita života v celej ko-
munite. Z ekonomicky a „investorsky“ 
zmýšľajúceho človeka sa stane darca, 
keď sa presvedčí, že peniaze budú pou-
žité efektívne. 
Pre fundraiserov sú samozrejme zaují-
mavé aj dôvody, prečo ľudia odmietajú 
darovať: nedôvera, pochybnosti, pocit 
vlastnej núdze, presvedčenie, že pomoc 
má poskytnúť štát či „bohaté firmy“. 
Prekvapivo často uvádzaným dôvodom, 
prečo ľudia na dobročinnosť/neziskové 
organizácie nedarujú je ten, že ich nikto 
priamo nepožiadal.

Budúcnost fundraisingu 
Fundraising nemusí byť len žiadosťou 
o podporu na charitu, ale aj pozvánkou 
na angažovanosť pri inovatívnom a ná-
kladovo efektívnom riešení problémov 
či rozvoji. Za dôležitú pre občiansku spo-
ločnosť totiž činnosť neziskových orga-
nizácií považuje aj štát, a preto ju spolufi-
nancuje nielen priamo, ale na Slovensku 
napríklad aj mechanizmom 2 % z dani 
z príjmu či v Česku v minulosti prostried-
kami z privatizácie na NIF.
Svetlejšej budúcnosti fundraisingu 
môžu fundraiseri výrazne napomôcť 
napríklad zvyšovaním transparentnosti 
práce neziskových organizácií a štát aj 
tým, že poskytne zodpovedajúcu moti-
váciu súkromným osobám a firmám na 
súkromné darcovstvo. 

PETER GUŠTAFÍK, 
TRÉNER A PROJEKTOVÝ KOORDINÁTOR 

V OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ PDCS BRATISLAVA

Cieľom konferencie je sieťovať fundraiserov, donorov, konzultantov, marketérov, fundraisingových dodávateľov a záujemcov a 
sprostredkovať im možnosť výmeny skúseností a odborného vzdelávania. Konferencia okrem trendov a meniaceho sa prostredia 

priblíži aj inšpirácie a fungujúce príklady pre fundraiserov.

Česká 
republika 
na špici
Neziskovky.cz jsou partnerem 
vzdělávacího programu s názvem 
S Novartis Oncology k rozvoji 
a stabilitě. Ten je součástí 
společensky odpovědného 
projektu nadnárodní společnosti 
Novartis Oncology, který 
se zaměřuje na podporu 
pacientských organizací po 
celém světě. Pilotní projekt 
probíhá v Sao Paulu v Brazílii. 
V polovině října se konal 
speciální workshop blízko 
Milána v Itálii. Český projekt se 
v pomyslné konkurenci jedné 
desítky států blížil brazilskému 
pilotu nejvíce.

Společnost Novartis Oncology se 
v rámci svojí společenské odpověd-
nosti celosvětově zaměřuje na pod-
poru a pomoc pacientským organiza-
cím. Na základě těchto aktivit vznikl 
v roce 2007 projekt nazvaný Inter-
national Capacity Building Alliance 
(ICBA), jehož partnery byly a jsou na-
dace FIA, která provozuje Univerzitu 
v Sao Paulu, ekonomickou fakultu 
společně s MBA programem a také 
Institut GESC. To je nezisková orga-
nizace určená pro manažery, absol-
venty Univerzity v Sao Paulu, a pře-
devším pro ty, kteří absolvovali MBA 
program. Společným úsilím všech 
zmíněných subjektů je podpora roz-
voje kapacity a posilování efektivity 
neziskových organizací v Brazílii. Ak-

tivity prostřednictvím kterých je toho 
možné dosáhnout jsou vzdělávání, 
konzultace a kaučing pracovníků 
z neziskového sociálního sektoru.

Rozšíření projektu
V roce 2009 se společnost Novartis 
Oncology rozhodla tento pilotní pro-
jekt rozšířit do dalších států světa. 
V září 2009 uspořádala se svými bra-
zilskými partnery zahajovací work-
shop ICBA v brazilském Sao Paulu 
(foto), kterého se zúčastnili MBA 
školy a neziskové organizace z Kana-
dy, Bulharska, Chorvatska, Francie, 
Maďarska, Polska a dalších. Brazil-
ští organizátoři za Českou republiku 
vybrali Neziskovky.cz a Vysokou ško-
lu ekonomickou v Praze. V průběhu 
dvoudenního workshopu byla jeho 
účastníkům prezentována myšlen-
ka a poslání brazilského projektu. Na 

konci zástupci hlavního finančního 
partnera - společnosti Novartis On-
cology – vyzvali účastníky k navázá-
ní spolupráce s místními pobočkami 
společnosti v jednotlivých státech.
Na základě této výzvy Neziskovky.
cz navázaly kontakt s českým Novar-
tis Oncology. Během dvou schůzek, 
které proběhly na jaře 2010, vznikla 
česká verze společného vzdělávací-
ho programu pro pacientské organi-
zace S Novartis Oncology k rozvoji 
a stabilitě. Jeho hlavní částí je rekvali-
fikační kurz Manažer neziskové a pří-
spěvkové organizace. V průběhu léta 
bylo vypsáno veřejné výběrové řízení 
na účast zdarma v tomto programu. 
Do něj se kromě klasických pacient-
ských organizací přihlásily i některé 
neziskové organizace zaměřené na 
řešení sociálních nebo zdravotních 
problémů svých klientů. V září byl 
spuštěn vzdělávací program, kterého 
se účastní 23 lidí z 20 organizací.

Projekt po roce
V říjnu letošního roku brazilští ko-
legové uspořádali druhý workshop 
v městečku Sorono poblíž Milána 

(foto) v Itálii. Toho se kromě Nezis-
kovek.cz za Českou republiku zúčast-
nili zástupci z Bulharska, Rumunska, 
Kypru, Řecka, Turecka, Chorvatska, 
Francie a Litvy. Na workshopu byly 
prezentovány projekty v jednotlivých 
zemích a český projekt byl ve srovná-
ní s ostatními nejblíže brazilskému pi-
lotu. Ukázalo se, že mnohé univerzi-
ty a MBA školy nemají dostatečnou 
zkušenost se vzděláváním pracovní-
ků nebo dobrovolníků z neziskových 
organizací. Neziskovky.cz tak měly 
příležitost podělit se o více než pat-
náctiletou zkušenost v tomto speci-
álním oboru.
Jedna věc ale českému projektu 
přece jen chybí. Zapojení absolven-
tů ekonomických fakult nebo MBA 
škol do vzdělávání a kaučingu nezis-
kových organizací. Společný projekt 
Neziskovek.cz a Novartis Oncology 
má tak před sebou ještě dost práce 
v dalším rozvoji vzdělávacího pro-
gramu tak, aby organizace, které jím 
projdou, byly schopné svým klien-
tům – pacientům – poskytovat kvalit-
ní a profesionální služby, a aby také 
byly schopné hájit jejich zájmy.

MAREK ŠEDIVÝ, 
PREZIDENT ASOCIACE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

ORGANIZACÍ, PR MANAŽER SPOLEČNOSTI 
NEZISKOVKY.CZ
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Katalog prací
FRANTIŠEK ALINČE, 
ING. IVAN TOMŠÍ 
(NAKLADATELSTVÍ ANAG)
Nový katalog pra-

cí zohledňuje změny ve veřejných 
službách a správě, které nastaly za 
dlouhou dobu, po níž nebylo možno 
katalog upravovat (od počátku plat-

nosti nového zá-
koníku práce) 
například v soci-
álních službách, 
v elektroniza-
ci veřejné sprá-
vy, ve stavebním 
řádu, v dopravně-
správních agen-

dách, ve správě kulturních zařízení, 
u zdravotnických povolání, ve vydává-
ní průkazů, ve správě justice apod.
Doplňují se věci dříve chybějící (da-
tové schránky, kontaktní místa) včet-
ně zcela nových povolání (interní au-
ditor, manažer kvality), nahrazují se 
nevyhovující znění a činí se kroky ke 
zvýšení přehlednosti předpisu (nové 
uspořádání části 2.10 – Státní sprá-
va a samosprávy) a právní určitosti 
při zařazování zaměstnanců do plato-
vých tříd.
Vlastní znění katalogu prací se dopl-
ňuje o komentáře a odkazy na navazu-
jící právní předpisy, uvádí se příklady 
zařazení do platových tříd v jednotli-
vých typech zařízení veřejných služeb 
a správy a dále předpisy upravující 
platové poměry zaměstnanců ve ve-
řejných službách a správě.

Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací na adrese www.nezis-
kovky.cz.

Organizační 
kultura a její 
změna 
LUKÁŠOVÁ RŮŽENA  
(NAKLADATELSTVÍ 
GRADA)
Moderní publika-
ce se komplexně 

věnuje problematice organizační kul-
tury, která výrazně ovlivňuje dlouho-
dobou úspěšnost každé organizace 
a je jedním z nejvýznamnějších té-
mat současného podnikového řízení. 
Kniha je určena zejména personalis-
tům a manažerům v praxi a studen-
tům vysokých škol a MBA studií. Au-
torka, která je uznávanou kapacitou 
v této oblasti u nás, objasňuje, co je or-
ganizační kultura a jakým způsobem 
ovlivňuje fungování organizace, jak 
lze obsah organizační kultury poznat a 
porozumět mu a jakým způsobem lze 
žádoucí a výkonnost podporující kultu-
ru v organizaci utvářet. Jedinečná je 
prezentace nejnovějších poznatků v 
této oblasti u nás i ve světě, podrobné 
rozpracování metod utváření obsahu 
organizační kultury, prezentace postu-
pu řízené změny organizační kultury 
a nástin typických chyb a problémů, 
které bývají s prováděním této změny 
v praxi spojeny. Organizační kulturu se 
nevyplácí opomíjet - může být na jed-
né straně zdrojem síly organizace a její 
konkurenční výhodou, na druhé straně 
však také brzdou rozvoje organizace i 
zdrojem její destrukce.
Autorka knihy doc. PhDr. Růžena Lu-
kášová, CSc. v současnosti působí na 
Ekonomicko-správní fakultě Masaryko-
vy univerzity v Brně.

Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací na adrese www.nezis-
kovky.cz.

Mentoring
TEREZA BRUMOVSKÁ, 
GABRIELA SEIDLOVÁ 
(NAKLADATELSTVÍ 
PORTÁL)
Publikace uka-
zuje profesionál-
ní dobrovolnictví 
– mentoring – 

v jeho historickém vývoji, identifi-
kuje nejen osvědčené modely jeho 
realizace, ale i současný stav po-
znání v oblasti výzkumu efektivity 
mentoringových programů. Prezentu-

je výsledky zahraničních zkušeností 
z projektů evaluace mentoringových 
programů a ukazuje konkrétní po-
stupy i metodologické přístupy rea-
lizované v českém prostředí. Detail-
ně sleduje především problematiku 
hodnocení kvality mentoringového 
vztahu ve formálním mentoringovém 
programu. Závěrečné části publika-
ce patří konkrétním návrhům pro re-
alizaci profesionálního dobrovolnictví 
v praxi. Kniha je určena pro koordi-
nátory, manažery a supervizory men-
toringových programů, dobrovolníky, 
pracovníky s dětmi a mládeží, sociální 
pracovníky, psychology, rodiče i stu-
denty. 

Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací na adrese www.nezis-
kovky.cz.

Nadace 
a nadační fondy 
2., aktualizované 
vydání 
Tomáš Dvořák 
(nakladatelství 
Wolters Kluwer 
ČR)
Publikace poskytu-

je čtenáři aktuální úplné platné znění 
nadačního zákona vybaveného po-
známkami a doplněného využitelnou 
judikaturou. Pro lepší informovanost 
se dále v příloze přetiskuje důvodová 
zpráva k návrhu zákona, jakož i důvo-
dová zpráva k jeho novele. Konečně 
z praktických důvodů se otiskuje i pří-
slušná část ustanovení občanského 
soudního řádu o řízení stran zápisu 
do obchodního rejstříku, jež platí i pro 
řízení ve věcech nadačního rejstříku.

Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací na adrese www.nezis-
kovky.cz.
Na tuto publikaci lze též uplatnit slevu 
20 %, a to po předložení klubové karty 
v sídle nakladatelství: U Nákladového 
nádraží 6, 130 00 Praha 3.
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požadavků redakce neručí za barevnou věrnost a kvalitu reprodukce inzerátu.

INZERCE ZHOTOVENÁ REDAKCÍ: Po dohodě pro vás inzerát zhotovíme z dodaných podkladů (text, obrazové 
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