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NĚCO MÁLO Z HISTORIE

Společnost DUHA vznikla v roce 1992 z iniciativy 
členů Sdružení pro pomoc mentálně postiženým 
a rodičů dospělých lidí s mentálním postižením, 
kteří usilovali o vytvoření alternativních služeb 
k ústavům sociální péče. Na začátku bylo cílem 
zajišťovat mentálně postiženým veškerou pomoc 
na jejich cestě k plnohodnotnému životu. DUHA 
se zpočátku rozrostla do maxima služeb, které na 
trhu chyběly a pokrývaly potřeby klientů (Domov, 
Centrum denních služeb, Středisko přechodné 
péče).

V následujících letech se počet bytů zvyšoval 
a s tím rostla i komplexnost služeb. V této návaz-
nosti rostl i počet klientů a Společnost DUHA 
postupně získávala důležité místo mezi nestátními 
organizacemi v oblasti poskytování sociálních slu-
žeb. Mohla tak ve větším měřítku začít plnit své 
poslání – umožnit dospělým lidem s mentálním 
znevýhodněním žít mimo ústavy.

V roce 1999 změnila Společnost DUHA zásadně 
koncepci služby chráněné bydlení a vyhlásila 
„Rok samostatnosti“. Tento moment můžeme 
považovat za zásadní ve vývoji DUHY. „Snažíme 
se neposkytovat služby tam, kde není potřeba, 
vytváříme různý systém služeb podle skutečných 
potřeb klientů. Pomoc neboli asistence spočívá 
v učení a provázení všech klientů v běžném životě, 
poskytování množství informací, učení porozu-
mět jednotlivým situacím v rozhodování o vlast-
ním životě, a také v přebírání odpovědnosti za svůj 
život,“ říká Eva Brožová, která tuto novou kon-
cepci od roku 1994 realizovala. V roce 2006 pro-
běhla poslední část proměny DUHY, aby mohly 
být poskytovány služby založené na individuálním 

přístupu ke klientovi. Byl transformován Domov 
Společnosti DUHA, který byl umístěn v budově 
Centra denních služeb, kde klienti žili v nevyho-
vujících podmínkách. Služba, která jim zde byla 
poskytována, nemohla být založena na individu-
álním přístupu, tato možnost přišla až se vznikem 
dvou nových Center denních služeb.

JAK JE TO V DUZE V SOUČASNOSTI

Dnes je ve všech službách DUHY individuální pří-
stup ke klientovi samozřejmostí. Poskytujeme 
tři sociální služby – Chráněné bydlení, Centrum 
denních služeb a Podporu samostatného bydlení, 
všechny na území hl. m. Prahy.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ JSME 
V PRAZE ZALOŽILI JAKO PRVNÍ

Chráněné byty máme rozmístěné po celé 
Praze a v současné době v nich žije 31 klientů. 
Podporujeme klienty komplexně tak, aby mohli 
vést co nejsamostatnější a podle svých před-
stav naplněný život. Máme 17 bytů s různou 
mírou podpory klientů. V posledních letech se 
intenzivně zabýváme stárnutím našich klientů. 
Hledáme možnosti, jak jim co nejdéle poskytovat 
služby v jim známém prostředí.

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB 
JAKO MÍSTO PRO ROZVOJ KLIENTŮ

Někteří z klientů Chráněného bydlení navště-
vují i jedno z našich center denních služeb 
(CDS). Mohou si vybrat CDS NOVÁ DUHA na 
Černém Mostě nebo CDS Galerie DUHOVKA 
ve Vysočanech. Aktuálně máme 55 klientů, 
kteří se podle svých potřeb zapojují do činností 

v dřevodílně, výtvarné dílně, keramické dílně 
nebo pekárně. Zdokonalují se individuálně 
i v praktických dovednostech pro život ve svých 
domácnostech. Neustále hledáme nové způsoby, 
jak klientům poskytnout vhodnou formu podpory, 
aby se mohli co nejvíce rozvíjet, učit se nové věci 
a zařadit se tak lépe do společnosti.

V ROCE 2012 JSME OPĚT JAKO PRVNÍ 
V PRAZE PŘIŠLI S PODPOROU 
SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

Naše nejnovější terénní služba směřuje k co nej-
větší samostatnosti klientů. Pomáhá jim v jejich 
domovech zvládat nároky samostatného byd-
lení. Služba nabízí šanci těm, kteří pro svůj život 
potřebují podporu někoho druhého, ale nechtějí 
se stěhovat ze svých domovů ani žít v pobytové 
službě. Podporujeme celkem 17 klientů.

ROZVÍJÍME SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

V roce 2012 jsme založili sociální firmu Duhová 
prádelna s cílem rozšířit možnosti pracovních pří-
ležitostí pro lidi s mentálním, ale i jiným zdravot-
ním znevýhodněním. Dnes ve dvou provozovnách 
na Černém Mostě zaměstnáváme 18 lidí, kteří by 
jinak velice těžko našli uplatnění na otevřeném 
trhu práce.

I po 25 letech máme ale stále o čem přemýš-
let. „Snažíme se reflektovat potřeby našich kli-
entů a hledat hranice mezi pozitivní motivací 
a nepřípustnou manipulací při poskytování 
našich služeb lidem s mentálním znevýhodně-
ním. Uvědomujeme si, že tato hranice je velmi 
tenká a často stojíme na hraně, vedeni dobrou 
vůlí profesionálně pomáhat,“ uzavírá PaedDr. Eva 
Brožová, ředitelka Společnosti DUHA.

Margita Losová

ČLEN AVPO ČR SE PŘEDSTAVUJE

Společnost DUHA, z.ú. slaví 25 let
„Naším cílem je spokojený klient, který má dostatečnou míru samostatnosti 
nastavenou přesně podle svých individuálních potřeb, a na tom pracujeme už 25 let,“ 
říká ředitelka Společnosti DUHA Eva Brožová.

Foto: Společnost DUHA, z.ú.

SPOLEČNOST DUHA, Z.Ú.

Fügnerovo náměstí 5
120 00 Praha 2

e-mail: duha@spolecnostduha.cz
telefon: 286 592 971, 602 610 69

www.spolecnostduha.cz
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ČLEN AVPO ČR SE PŘEDSTAVUJE

IQ ROMA SERVIS, Z.S. 

Vranovská 846/45
614 00 Brno 

e-mail: iqrs@iqrs.cz
telefon: 543 213 310

www.iqrs.cz

IQ Roma servis, z.s.
S vizí „Chceme svět, ve kterém budou existovat živé a přátelské vztahy mezi 
Romy a majoritními obyvateli - svět, ve kterém budou Romové přirozeně zastávat 
důstojné společenské role s respektem ke své kultuře a národnosti“ založila v roce 
1997 skupina občansky aktivních Romů v Brně, kteří již v předchozím období usi-
lovali o větší občanskou emancipaci Romů, nezávislé občanské sdružení IQ Roma 
servis.

S vizí „Chceme svět, ve kterém budou existo-
vat živé a přátelské vztahy mezi Romy a majorit-
ními obyvateli - svět, ve kterém budou Romové 
přirozeně zastávat důstojné společenské role 
s respektem ke své kultuře a národnosti“ založila 
v roce 1997 skupina občansky aktivních Romů 
v Brně, kteří již v předchozím období usilovali 
o větší občanskou emancipaci Romů, nezávislé 
občanské sdružení IQ Roma servis.

V roce 2003 začalo období modernizace a pro-
fesionalizace organizace - začali jsme realizovat 
první projekty, formovaly se profesionální týmy 
a metodiky práce a došlo k významné revizi sta-
nov. Dle nového občanského zákoníku jsme se od 
ledna 2014 stali spolkem.

Kromě důrazu, který klademe na odbornost, pro-
fesionalitu a kvalitu našich služeb, se zabýváme 
i funkčními inovačními a evaluačními procesy, 
efektivním provozem a ekonomikou naší čin-
nosti. Pravidelně hodnotíme konkrétní dopady 
a výsledky naší práce, kterou plánujeme a organi-
zujeme strategicky v dlouhodobých horizontech.

V roce 2015 jsme získali značku spolehlivé organi-
zace, která transparentně a hospodárně nakládá 
se svěřenými prostředky. Důraz klademe také na 
podporu občanské angažovanosti a participace 
romské komunity ve společnosti, o čemž svědčí 
rozvoj témat jako komunitní práce nebo diskrimi-
nace a také realizace našich kampaní, do kterých 
komunitu zapojujeme.

Cílovou skupinou přímé práce jsou primárně soci-
álním vyloučením ohrožení Romové a Romky, 

kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci, svou 
situaci chtějí aktivně řešit a měnit a jejich poptávka 
spadá do naší kompetence. V případě potřeby 
a kapacity nabízíme naše služby také dalším oso-
bám potýkajícím se s uvedenými jevy bez ohledu 
na etnickou příslušnost. Služby přímé práce rea-
lizujeme primárně v rámci Jihomoravského kraje 
prostřednictvím tří programů: „PRO RODINY“, 
„PRO DOSPĚLÉ“, „PRO MLADÉ“. Koncepční 
práci, vzdělávání a vybrané kampaně realizujeme 
na národní i evropské úrovni v rámci programu 
„PRO SPOLEČNOST“.

V roce 2017 jsme vstoupili do nového strategic-
kého plánu, který jsme si nastavili do roku 2021. 
Kromě pokračování v rozvoji inovací, odbornosti, 
kvality a spektra profesionálních sociálních služeb 
si přejeme více rozvíjet komunitní práci a orga-
nizaci a podporu samostatné veřejně prospěšné 
iniciativy Romů a Romek v Jihomoravském kraji.

Nicméně stále je pro nás zásadní více investovat 
do rozvoje vzdělání středoškolské a vysokoškol-
ské generace Romů a Romek, a to zejména pro-
střednictvím vzdělávacího programu Gendalos - 
www.gendalos.cz.

Budeme pokračovat v sociálním podnikání a pod-
poře zaměstnanosti, s osobní podporou mladých 
nezaměstnaných Romů a Romek, jež kromě 
zkušeností a podnětného a motivujícího vedení 
potřebují doplnit odborné i osobnostní znalosti.

Máme radost, že se nám daří propojo-
vat lidi, vztahy, kultury a navazovat přátelství 
v Amaro records, jež je kombinací nahrávacího 

studia a hudební kavárny v centru Brna.
www.amarorecords.cz.

Věříme, že hodnoty naší organizace, jako je napří-
klad odhodlání, optimismus, vytrvalost a kvalita, 
nás dovedly k několika celonárodním i mezinárod-
ním oceněním, což z nás učinilo přední odborníky 
na téma sociálního začleňování. Naše zkušenosti 
ale předáváme i dalším organizacím a institucím 
a to prostřednictvím několika akreditovaných 
kurzů naší společnosti Akademie Diversitas - 
www.akademie-diversitas.cz.

Výsledky naši práce zdaleka nejsou rovny našim 
přáním a očekáváním. Ty, které jsou, jsou těžce 
vydřeny ze strany klientů i našich pracovníků. 
Klobouk dolů před všemi Romy a Romkami, jež se 
přes leckdy nesmírně složitou situaci a problémy 
pouští na dlouhou, nelehkou a často bolestnou 
cestu svou situaci měnit a zlepšovat.

Udržovat stabilitu a fungování neziskové orga-
nizace našeho rozsahu v čase je vskutku složité. 
O to více si proto vážíme dlouholeté podpory, 
důvěry, respektujících partnerství, dobrovolnictví 
a cenné spolupráce a společného zájmu. Zájmu 
posouvat osudy českých Romů a Romek smě-
rem k nezávislým, hrdým, aktivně participujícím, 
respektovaným a vítaným členům naši společ-
nosti, sousedství, škol, pracovních týmů a kruhu 
našich přátel.

IQ Roma servis, z.s.

Foto: IQ Roma, z.s.

http://www.gendalos.cz
http://www.amarorecords.cz
http://www.akademie-diversitas.cz
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ARPOK, O.P.S.

Nabízíme výukové programy 
a tematické dny pro žáky, 
semináře pro pedagogy 
a pro širokou veřejnost be-
sedy o aktuálních tématech 
dneška. Více informací o našich aktivitách 
na www.arpok.cz.
Pro firmy umíme připravit zábavné (teambuildin-
gové) odpoledne ve znamení témat, které hýbou 
dnešním světem.

www.arpok.cz
Kontakt: info@arpok.cz

FOKUS VYSOČINA

Nabízíme náš evidenční sys-
tém Highlander. Jedná se 
o on -line databázi určenou 
pro evidenci výkonů v soci-
álních službách. Systém je 
vhodný zvláště pro organiza-
ce, které poskytují převážně 
terénní a ambulantní služby. Pokud máte zájem 
si program vyzkoušet, zřídíme pro Vás zkušební 
databázi. Cena za roční využívání je 6000 Kč.

www.fokusvysocina.cz/es -highlander
Kontakt: fokus.vysocina@fokusvysocina.cz

HELPPES – CENTRUM 
VÝCVIKU PSŮ PRO 
POSTIŽENÉ, O.P.S.

Zajišťujeme výcvik a předá-
vání asistenčních, vodících, 
signálních a terapeutických 
psů pro osoby s nejrůznějšími 
typy postižení.
Přednášíme na témata:

• využití psích pomocníků a o životě a potře-
bách jejich majitelů – osob s postižením;

• jak se chovat k lidem s postižením a jejich 
psím pomocníkům;

• jak se chovat ke psům obecně.

Pořádáme ukázky dovedností psích pomocníků.
Zabýváme se též canisterapií (poskytování výkonu 
canisterapie, testování a školení zájemců o cani-
sterapii, přednášky, ukázky).

www.helppes.cz
Kontakt: info@helppes.cz

HESTIA – CENTRUM PRO 
DOBROVOLNICTVÍ, Z.Ú.

Nabízíme řadu publikací a me-
todik konkrétních dobrovolnic-
kých programů, dále množství 
vzdělávacích a supervizních 
kurzů a cyklů zaměřených na 
dobrovolníky i profesionály v pomáhajících profe-
sích, zejména v oblasti sociální, zdravotní, kulturní 
a v práci s dětmi a mládeží.

www.hest.cz
Kontakt: info@hest.cz

INFORMAČNÍ STŘEDISKO 
MIKULÁŠ, O.P.S.

Pomáháme rodičům nalézat 
způsoby řešení rozvodu nebo 
rozchodu a vyrovnat se s jeho 
dopady.
Pořádáme:

• skupinová setkání rodičů (moderované, ano-
nymní sdílení zkušeností);

• tematické semináře (zasadí konkrétní téma 
do souvislostí a pomůžou pochopit chování 
členů rodiny);

• asistované předávání dětí (pomáhá při kon-
taktu rodiče s dítětem a při předávání dětí 
mezi rodiči);

• individuální poradenství (v případě potřeby 
zprostředkujeme kontakt s dalšími odborníky, 
ať už psychology, právníky nebo mediátory).

www.mikulasops.cz
Kontakt: info@mikulasops.cz

INTERNETPORADNACZ, O.S.

Nabízíme pronájem 
prostor v centru Olo-
mouce za výhodné ceny 
(konzultační místnosti, 
PC učebna). 
K dispozici je projektor, flipchart a notebook.

Nabízíme pronájem výstavních mříží za výhodné 
ceny. Mříže jsou vhodné pro výstavu fotografií, 
obrazů či dalších uměleckých děl.

www.internetporadna.cz
Kontakt: recepce@internetporadna.cz

CENTRUM ROZVOJE 
ČESKÁ SKALICE, O.P.S.

Nabízíme dva druhy služeb: 
Pronájem prostor, ubytování
Centrum rozvoje Česká Skalice 
sídlí v prvorepublikové vile, která 
je klenotem české předválečné 
architektury a od roku 2003 
slouží jako vzdělávací středisko. K pronájmu na-
bízíme velkou seminární místnost (pro max. 45 
osob, ideálně 30) a malou seminární místnost 
(pro max. 18 osob, ideálně 12), případně pro-
nájem celého objektu. K dispozici pro případné 
využití je též vstupní hala. K budově náleží roz-
lehlá zahrada s altány a jezírkem, kterou lze využít 
ke cvičení, relaxaci či terapiím.
Vila skýtá také ubytování pro 25 osob (v 7 poko-
jích). Při pobytu lze využít celodenního stravování, 
zapůjčení techniky. V celém objektu je možnost 
Wi -fi připojení.
Projektový management, poradenství v oblasti 
veřejných zakázek
Již od roku 2008 nabízíme klientům z řad nezis-
kových organizací, samospráv i podnikatelského 
sektoru služby z oblastí zadávání veřejných zaká-
zek a projektového managementu.

www.centrumrozvoje.eu
Kontakt: centrum@vilacerych.cz

SLUŽBY A PRODUKTY ČLENŮ AVPO ČR

DEBRA ČR, Z.Ú.

Navštivte náš charitativní 
e-shop. Koupit v něm může-
te krásný kalendář nebo diář, 
který vydáváme v rámci kaž-
doroční osvětové kampaně 
o nemoci motýlích křídel 12plus12. Dále nabízíme 
cyklo doplňky v originálním “obvazovém” designu 
DEBRA ČR. Nákupem těchto předmětů podpo-
říte projekty pro osoby s nemocí motýlích křídel 
(Epidermolysis bullosa congenita – zkráceně EB).

www.debra-cz.org
Kontakt: info@debra-cz.org

EDA CZ, Z.Ú.

Naším posláním je po-
máhat rodinám dětí se 
specifickými potřebami zvládat složité životní 
situace.
Zastáváme názor, že odborníkem na vlastní dítě 
má být rodič a ne instituce. Jsme oporou rodi-
nám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým 
a dalším postižením. Poskytujeme profesionální 
sociální službu rané péče, a to už více než 25 
let. Působíme ve 4 regionech České republi-
ky a aktuálně pomáháme ve 216 rodinách. 
EDA dále provozuje krizovou linku 800 40 50 60 
a chat EDA pro rodiny, které se potýkají s těžkým 
úrazem dítěte, závažnou diagnózou či postižením. 
Linka slouží především jako psychologická pod-
pora rodinám ve chvílích krize. Naše služby jsme 
v roce 2015 rozšířili o Speciálně pedagogické 
centrum EDA.

www.eda.cz
Kontakt: info@eda.cz

http://www.mikulasops.cz
http://www.debra-cz.org
mailto:info%40debra-cz.org?subject=
mailto:www.eda.cz?subject=
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NADACE 
NEZISKOVKY.CZ

Co děláme? 

Předáváme know-how neziskovkám:
• Pořádáme kurzy, workshopy a rekvalifikace.
• Konzultujeme konkrétní problémy a společně 

hledáme řešení.
• Vyznáme se v řízení organizace a vedení lidí, 

fundraisingu, marketingu, legislativě i účet-
nictví.

O neziskovém sektoru máme dost informací 
pro všechny:

• Shromažďujeme fakta o českém neziskovém 
sektoru včetně výzkumů a studií.

• Píšeme o aktuálních veřejně prospěšných 
aktivitách ve Světě neziskovek.

• Mapujeme aktuální grantové výzvy a je dopl-
ňujeme do Grantového diáře.

• Zveřejňujeme volné pracovní pozice na Burze 
práce ve spolupráci s Jobs.cz.

Podporujeme vzájemnou komunikaci:
• Propojujeme neziskovky, firmy a jednotlivce, 

kteří hledají společnou řeč.
• Vytváříme prostor pro vzájemnou komu-

nikaci a inspiraci prostřednictvím soutěže 
ŽIHADLO.

• Organizujeme NENE - Neziskový Networking 
ve spolupráci s BARD PR.

• Jsme partnerem projektů, které mají pozi-
tivní dopad na českou společnost, jako na-
příklad #GivingTuesday, ocenění VIA BONA, 
Neziskovka roku a další.

www.neziskovky.cz
Kontakt: nadace@neziskovky.cz

NADAČNÍ FOND 
PRO PODPORU 
ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 
SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM (NFOZP)

Jsme Nadační fond pro 
podporu zaměstnávání osob se zdravotním po-
stižením. A co vlastně děláme?

NEJEN, ŽE zaměstnáváme osoby se zdravotním 
postižením, pomáháme jim hledat práci a učíme 
firmy je zaměstnávat. ALE TAKÉ aktivně zasahu-
jeme do tvorby legislativy a pomáháme s nasta-
vením pravidel grantů komerčních firem i státní 
správy. A NAVÍC JEŠTĚ pomáháme pacientům 
s konkrétními diagnózami a jako Srdcerváči zís-
káváme finance originální cestou.

Pokud potřebujete poradit, pomoci nebo se jen 
na něco zeptat, podívejte se na náš web nebo 
nás kontaktujte.

www.nfozp.cz, www.srdcervaci.cz
Kontakt: dotazy@nfozp.cz

SLUŽBY A PRODUKTY ČLENŮ AVPO ČR

MATURUS, O.P.S.

Kdo jsme?
Maturus, o.p.s. se věnu-
je veřejně prospěšnému 
podnikání v oblasti grafi-
ky. Zaměstnává kreativní 
lidi s handicapem i bez něj. 

Současně nabízí tranzitní program, 
ve kterém se mohou absolventi škol Jedličkova 
ústavu a lidé s handicapem vzdělávat pod vede-
ním zkušeného lektora v grafických a počítačo-
vých dovednostech.

Co nabízíme?
Grafické služby všeho druhu – od sazby výročních 
zpráv, autorské ilustrace po kompletní firemní 
design.
 
Na naše služby můžete uplatnit náhradní plnění. 
Nákupem u nás podporujete zaměstnávání osob 
s postižením.
www.maturus.cz
Kontakt: produkce@maturus.cz

POBYTOVÉ REHABILITAČNÍ 
A REKVALIFIKAČNÍ STŘE-
DISKO PRO NEVIDOMÉ DĚ-
DINA, O.P.S.

Středisko Dědina poskytuje 
2 registrované služby obča-
nům se zrakovým postižením, 
sociální rehabilitaci a sociálně 
terapeutické dílny.

Dále provádíme specifické rekvalifikační kurzy 
v těchto oborech:

• nevidomý a slabozraký masér,
• základy obsluhy PC,
• obsluha osobního počítače,
• ruční tkadlec/tkadlena,
• dráteník/drátenice,
• pracovník v kartonáží výrově,
• pomocné práce v keramické dílně.

Návazně jsou v jednotlivých dílnách zaměstnáni 
osoby se zrakovým postižením na vymezených 
chráněných pracovních místech. Celkem stře-
disko zaměstnává 20 osob ZTP.

www.dedina.cz
Kontakt: dedina@dedina.cz

IQ ROMA SERVIS, Z.S.

IQ Roma servis vytvořil po 
letech zkušeností a ocenění, 
kvalitní a rozeznávané práce 
sociální firmu Diversitas, s.r.o.
(IČ: 293 76 271). IQ Roma 
servis je 100% vlastníkem této firmy, zisk je 
určen na podporu realizace služeb a aktivit 
IQ Roma servis, z.s. V rámci této firmy je pro-
vozována činnost Akademie Diversitas. Cílem 
Akademie Diversitas je rozvoj lidského a orga-
nizačního potenciálu, specificky v organizacích, 
jejichž hlavním posláním není dosahování zis-
ku. Činnost je zaměřena na vzdělávací a pora-
denské aktivity s širokou tematickou základ-
nou, jež spojuje zaměření na cílovou skupinu 
Romů a sociálně vyloučených. Konkrétně na-
bízíme vzdělávací programy, vzdělávací stáže, 
poradenskou činnost, případové konference. 

VZDĚLÁNÍ JE CESTA – POJĎME PO NÍ SPO-
LEČNĚ!

www.akademie-diversitas.cz
Kontakt: vzdelavani@akademie-diversitas.cz

Měníme se, ale zůstáváme stejní – 
– pořád máme něco nového!

Zrovna teď spouštíme grantový diář.
Chytrý nástroj pro neziskovky. Sleduje pro vás aktuální grantové  
a dotační výzvy. Všechny granty, které vás zajímají – přehledně 
na jednom místě www.grantovydiar.cz

mailto:dotazy%40nfozp.cz?subject=
http://www.neziskovky.cz
https://grantovydiar.cz/
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SLUŽBY A PRODUKTY ČLENŮ AVPO ČR

TAMTAMY, O. P. S.

Posláním Tamtamy o.p.s. je 
přispívat k integraci zne-
výhodněných skupin na 
trhu práce.

Nabízíme:
• běžný i generální úklid domácností;
• pravidelný úklid bytových domů;
• úklid kanceláří a jiných nebytových prostor;
• mytí oken a výloh;
• čištění koberců;
• žehlení prádla;
• drobné řemeslné práce;
• babysitting.

www.tamtamyops.cz
Kontakt: info@tamtamy.cz

SPOLEK INSPIRO

Nabízíme zážitkové semi-
náře lektorky Milady Šna-
jdrové v oblasti měkkých 
dovedností (komunikační 
a vyjednávací dovednosti, rétorika, neverbální 
komunikace, etiketa, asertivita, manipulace), fi-
nanční gramotnosti a ochrany spotřebitele. Dále 
semináře k řízení NNO (dotační řízení, fundrai-
sing, strategické plánování, řízení lidských zdrojů, 
public relations, komunikace s médii).

Semináře jsou vždy přizpůsobeny potřebám cí-
lové skupiny a organizace, a to cenou, rozsahem 
i osnovou. Lze se dohodnout i na partnerství 
v projektech.

www.inspiro -olomouc.cz
Kontakt: info@inspiro -olomouc.cz

PORADNA PRO 
INTEGRACI, Z. Ú.

Na základě dlouhodobé praxe 
nabízíme cizincům pobývají-
cím legálně na území České 
republiky bezplatné sociální 
a právní poradentství. Našim cílem je pomáhat 
cizincům začlenit se do běžného života v české 
společnosti, najít si bydlení, práci nebo školu.
Cizincům, kteří do ČR přichází, poskytujeme:

• sociální poradenství;
• právní poradenství;
• poradenství týkající se rodiny a vzdělávání 

dětí
• zajišťujeme doučování dětí;
• výuku českého jazyka pro všechny věkové 

skupiny;
• realizujeme informační kampaně, přednášky, 

workshopy a další aktivity.
Poradna pro integraci provozuje sociální podnik, 
JAZYKOVOU ŠKOLU CZECH IN. Jejím hlavním 
cílem je podpořit rychlé začlenění dětí s odliš-
ným mateřským jazykem do české společnosti 
a mezi vrstevníky, a to právě prostřednictvím 
jejich výuky češtiny. Škola také nabízí jazyko-
vé kurzy pro veřejnost (angličtina, španělština, 
ruština, a další dle poptávky). Jazyková škola je 
sociálním podnikem také proto, že část jejich 
příjmů je využívána na podporu cizinců trvale 
žijících v České republice.

www.p -p -i.cz, www.czechinskola.cz
Kontakt: info@p -p -p. cz

NEZISKOVÝ SEKTOR – NOVINKY V ROCE 2018 

TRANSPARENTNÍ LOBBYING
Datum: 9. 11. 2017 
Místo: Kongresové centrum Vavruška, Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2

 
Pravidelná konference pořádaná Unií zaměstnavatelských svazů ČR se zaměří na změny, které čekají 
(nebo by mohly čekat) neziskové organizace v následujícím roce.

Odpoledne naváže na její program druhý konferenční blok organizovaný AVPO ČR, ve kterém se 
zaměříme na téma lobbyingu neziskových organizací. Jak být v lobbyingu úspěšný a přitom neslevit ze 
zásad transparentnosti? Jaké další nástrahy jsou s lobbyingem spojené? Pokud vás zajímají odpovědi 
(nejen) na tyto otázky, rezervujte si termín. Podrobnosti včas zveřejníme na našich webových stránkách 
i v dalších informačních materiálech.

PROGRAM A PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA NA KONFERENCI

PESTRÁ 
SPOLEČNOST, O.P.S.

Nabízíme vzdělávací programy 
pro mateřské, základní a střed-
ní školy, zaměřené na témata:

• Lidé s postižením mezi námi;
• Pes – pomocník pro osoby se zdravotním 

postižením;
• Pes – kamarád a přítel, sportovec a partner, 

kolega a specialista.
Pro firmy a instituce realizujeme program Lep-
ší byznys – prožitkový workshop komunikace 
s osobami se zdravotním postižením. Workshop 
je určen firmám a institucím poskytujícím služ-
by či pracovníkům, kteří jsou v přímém kon-
taktu se svými klienty. Cílem je připravit za-
městnance na komunikaci a poskytnutí služby 
lidem s různými druhy zdravotního postižení. 
Hlavními cílovými skupinami jsou lidé s těles-
ným, zrakovým a sluchovým postižením. Každé 
školení je šité na míru danému sektoru (ban-
kovnictví, telko, poradenství, atd.), včetně vy-
tipování vhodných služeb pro tuto klientelu. 

Cestovní agentura Bezbatour
Sociální podnik Pestré společnosti zprostředko-
vává zájezdy významných tuzemských cestov-
ních kanceláři. Zákazník si přes webové stránky 
www.bezbatour.cz může vybrat ze široké na-
bídky zájezdů do celého světa. Svým náku-
pem přispívá na výcvik asistenční psů Pestré 
společnosti, aniž by zaplatil o korunu navíc. 
CA Bezbatour zaměstnává lidi se zdravot-
ním postižením a mimo jiné nabízí i zaručeně 
bezbariérové zájezdy v ČR i zahraničí. Spolu-
pracujeme pouze s renomovanými a vyzkou-
šenými cestovními kancelářemi, které nabí-
zejí vysokou kvalitu poskytovaných služeb. 

www.pestraspolecnost.cz, www.bezbatour.cz
Kontakt: admin@pestraspolecnost.cz

http://www.inspiro-olomouc.cz/
http://www.uzs-konference.cz/?details=true&id_kurzu=142
http://www.p-p-p.cz/cz/
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TÉMA

Závěť pomáhá
Koalice Za snadné dárcovství provedla průzkum mezi českými neziskovými organizacemi. Z 83 organizací, které vyplnily dotazník, 
zhruba pětina uvedla, že během uplynulých 11 let byly obdarovány i darem ze závěti. Za loňský rok to bylo 22 závětí v celkové 
výši přes 23 milionů korun. Rekordní byl rok 2014, kdy šlo o částku přes 72 miliónů. Za celé období mezi léty 2006–2016 získaly 
dotázané neziskovky z dědictví zhruba 150 mil. Kč.

Ve srovnání s tím, kolik peněz v České republice 
každoročně propadá státu z majetku zemřelých, 
kteří neměli dědice a nezanechali závěť, je ale to 
stále zanedbatelná částka. Podle údajů Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových pro-
padlo např. za poslední čtyři roky (z předchozích 
let nemá úřad údaje) z odúmrtí státu 1,1 mld. Kč. 
Pro srovnání, za stejné období získaly dotázané 
neziskovky ze závětí 113 mil. Kč.

13. ZÁŘÍ JE MEZINÁRODNÍ DEN ZÁVĚTÍ

13. září oslavily neziskové organizace po celém 
světě Mezinárodní den závětí (International 
Legacy Giving Day). K oslavám se už čtvr-
tým rokem připojila i česká iniciativa koalice 
Za snadné dárcovství s názvem Závěť pomáhá, 
která od roku 2014 sbírá příběhy závěťo-
vých darů v České republice, provozuje portál 
www.zavetpomaha.cz a sbírá data o dobročin-
ných závětích doma i v zahraničí. Letos vydala 
koalice pro potenciální dárce informační bro-
žuru, představila téma dobročinných závětí šir-
šímu okruhu neziskových organizací a provedla 
mezi nimi průzkum.

DARY OD PÁR TISÍCIKORUN AŽ PO MILIÓNY

Podle průzkumu nejčastěji odkazují lidé hoto-
vost, méně často nemovitosti, ojediněle cenné 
papíry a hmotný majetek. V některých případech 
založí dárci za života svěřenský fond nebo odka-
zem určí, k čemu má být jejich dar použit. Takto 
např. rozhodla Prof. Kateřina Šmídková, díky 

jejímuž odkazu je od roku 2015 udělována cena 
pro nejlepší českou ekonomku. Prof. Ladislava 
Šilhánková, která celý život trpěla následky dět-
ské mozkové obrny, zase takto zřídila fond, jehož 
prostředky slouží na rehabilitaci a vzdělávání dětí 
postižených stejnou nemocí.

259 981 010 Kč
Tolik činí hodnota majetku, 

který v roce 2016 propadl státu 
po lidech, kteří nesepsali závěť.

Mezi lidi, kteří se rozhodli prostřednictvím závěti 
darovat svůj majetek na dobročinné účely, patří 
také paní Soňa. Je to stále velmi aktivní a pozi-
tivně myslící seniorka, profesí je tlumočnice 
a překladatelka. Paní Soňa nemá děti, a i proto 
již před dvěma lety sepsala závěť, v níž odka-
zuje byt po rodičích Výboru dobré vůle – Nadaci 
Olgy Havlové. „K charitě mám blízko celý život. 
Honoráře ze svých překladů jsem už dříve posí-
lala na Konto Bariéry, Zdravotnímu klaunovi či 
jinam, kde to bylo potřeba. Když mne lékaři upo-
zornili na můj zhoršující se zdravotní stav, roz-
hodla jsem se už před dvěma lety sepsat závěť. 
Nesmírně se mi tím ulevilo, že jsem díky své spo-
lužačce, profesorce Heleně Illnerové, našla tohle 
řešení,“ říká paní PhDr. Soňa Nigrinová.

Z průzkumu koalice vyplývá, že závěťoví dárci jsou 
velmi často ženy či starší věřící lidé bez příbuz-
ných, případně bez fungujících příbuzenských 
vztahů. Mezi dárci se také objevují bohatí kra-
jané ze zahraničí. Většina organizací uvádí, že 
o záměru dárců sepsat závěť v jejich prospěch 
předem nevěděla a tyto dárce za života neznala.

DAROVAT ZE ZÁVĚTI SE ČEŠI UČÍ, STÁLE 
VŠAK BOJUJEME SE ZBYTEČNÝMI TABU

Nový občanský zákoník sice usnadnil a rozší-
řil možnosti v oblasti dědictví, což se projevuje 
i v mírně zvýšeném zájmu o závěti, ale stále platí, 
že samotné sepsání závěti je pro mnohé Čechy 
tabu. Podle odborníků z řad notářů je stále zhruba 
jen každé desáté řízení o pozůstalosti vedeno 
podle závěti. Starší průzkumy koalice Za snadné 
dárcovství nicméně ukazují, že problémy s dědic-
tvím zažily ve svém okolí téměř tři čtvrtiny lidí. 
Dar na dobročinnost ve formě závěti je v obecné 
rovině přijímán asi 30 procenty obyvatel a je 
považován za racionální prevenci takových sporů.

58 %
Tolik procent českých seniorů 
považuje pomoc formou daru 

ze závěti za správnou.

Jak ukázal průzkum koalice, i lidé ze samotných 
neziskovek mají značné zábrany o darech ze závěti 
se svými dárci mluvit. Bojí se ztráty důvěry, téma 
jim přijde těžce uchopitelné. Většina z dotázaných 
neziskovek zatím dobročinnou závěť směrem ke 
svým dárcům nekomunikovala. Výjimku tvoří 
organizace v koalici Za snadné dárcovství, které 
závěťovému dárcovství věnují speciální sekce na 
svých webových stránkách či mají dokonce vyčle-
něnou personální kapacitu pouze pro tento typ 
dárcovství.

Zatímco v Česku je darování ze závěti zatím 
spíše novinkou, na západ od nás je již zaběhnu-
tou praxí. Ve Velké Británii např. tvoří závěti 13 
procent všech darů pro neziskové organizace, 
které v minulém roce takto získaly 2,5 mld. liber. 
Rakouská iniciativa Vergissmeinnicht.at zase 
uvádí, že rakouské neziskovky získaly v loňském 
roce ze závětí 55 mil. Euro, což znamená, že každé 
desáté Euro ze všech darů je v Rakousku získáno 
z dědictví. I proto má u nás velký smysl osvěta 
a postupná detabuizace tohoto tématu.

Eliška Froschová Stehlíková

Autorka článku Eliška Froschová Stehlíková a mluvčí kampaně Závěť pomáhá Tomáš Vyhnálek představili na tiskové 
konferenci k Mezinárodnímu dni závětí výsledky průzkumu a informační brožuru. Foto: koalice Za snadné dárcovství.

http://www.zavetpomaha.cz
http://Vergissmeinnicht.at
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Češi vnímají potřebnost neziskových organizací, 
jen málo z nich však pravidelně přispívá
Agentura IPSOS zpracovala pro Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR průzkumy zabývající se důvěryhodností 
v neziskovém sektoru. Odhalily postoj soukromých a firemních dárců k neziskovým organizacím i faktory, které o postoji 
a případných formách podpory rozhodují.

PRŮZKUM

Téma důvěryhodnosti neziskových organizací 
(NNO) a neziskového sektoru obecně je v sou-
časné době stále aktuální. Bylo probíráno i na 
výroční konferenci shrnující stav neziskového 
sektoru za rok 2016, kde zaznělo, že propad 
důvěry v NNO pod hranici 40 %, který Centrum 
pro výzkum veřejného mínění zaznamenalo 
v uplynulých dvou letech, souvisí také s negativ-
ním přístupem médií, členů parlamentu a prezi-
denta. Srozumitelná komunikace s veřejností je 
tedy pro obnovení důvěry v neziskový sektor klí-
čová. Asociace veřejně prospěšných organizací 
ČR (AVPO ČR) proto nechala zpracovat průzkum 
mezi soukromými a firemními dárci, díky kterému 
je možné detailněji pochopit přístup veřejnosti 
k dárcovství i k neziskovým organizacím.

Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, že postoj veřej-
nosti je významnou měrou ovlivněn posláním 
konkrétní NNO – rozhodující je pro 49 % dotá-
zaných. Jako skutečně důležitou vnímá veřej-
nost péči o nemocné, postižené či znevýhod-
něné děti, péči o seniory (například hospice) 
a péči o nemocné či postižené dospělé. Naopak 
za nejméně důležité považuje NNO bojující proti 
korupci, podporující amatérský sport a jiné vol-
nočasové aktivity a NNO zabývající se komunit-
ním a regionálním rozvojem.

Pro firemní dárce je zaměření neziskové organi-
zace také nejpodstatnějším faktorem, druhým 
nejdůležitějším kritériem je působnost neziskové 
organizace v regionu působení firmy. Průzkum 
dále ukázal, že alespoň občas přispívá na čin-
nost NNO 53 % Čechů, pravidelně pak pou-
hých 6 %. Nejčastějšími formami podpory jsou 
příspěvky do veřejných sbírek, dárcovské SMS 
a nákup výrobků a služeb neziskových organizací. 

Převodem na účet připívá 21 % dotázaných jed-
norázově a necelých 12 % trvalým příkazem. 
Téměř 60 % oslovených firem uvedlo, že přispívá 
finančními prostředky. Pravidelně nebo alespoň 
občas přitom přispívá 64 % firem.

Informace o NNO hledají téměř tři čtvrtiny 
dárců, kteří chtějí konkrétní organizaci podpořit. 
„Negativní nálada ve společnosti se projevuje 
větší potřebou vědět, komu a na co konkrétně 
přispívám. Pouze 16 % lidí si před přispěním nevy-
hledává dodatečné informace,“ doplňuje k prů-
zkumu Monika Jindrová, ředitelka AVPO ČR. To je 
pozitivní zpráva vzhledem k faktu, že se přibližně 
polovina dárců setkala s neseriózním jednáním či 
falešnými sbírkami. Klíčem k opětovnému získání 
důvěry v neziskový sektor je tedy správná a sro-
zumitelná komunikace poslání a transparentní 
fungování NNO, společně s dalším rozšiřováním 
počtu organizací, které prošly nezávislým hodno-
cením – z průzkumu vyplynulo, že nezávislé pro-
věření typu Značky spolehlivosti je důležité pro 
téměř 40 % soukromých dárců, mezi firmami je 
podstatné pro 34 % oslovených respondentů.

Alžběta Fridrichová 
Agentura ADison

5 RAD PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE, 
JAK SPRÁVNĚ KOMUNIKOVAT 
S VEŘEJNOSTÍ: 

1. Ujasněte si, co chcete sdělit – zkuste 
si vzít papír a napište si věci, které 
vaše neziskovka dělá, komu pomáhá, 
jaké je její poslání. Pak ho odložte 
a vraťte se k němu za pár dní, kdy 
začněte informace seskupovat 
dohromady, zkracovat, zjednodu-
šovat. Výsledkem by měla být jedna 
věta, nanejvýš jeden odstavec, který 
vás přesně vystihne. Toto sdělení 
pak neustále opakujte, aby si ho lidé 
zapamatovali a spojili se jménem vaší 
neziskovky. 

2. Definujte si ideálního dárce – zamy-
slete se nad tím, jaký typ lidí či firem 
vám nejčastěji pomáhá. Zkuste nad 
ním přemýšlet jako nad jedním člo-
věkem, dejte mu jméno, zamyslete se 
nad jeho zájmy, způsobem uvažování, 
vzděláním, jak mluví, jaké používá slov-
ní obraty. A při komunikaci myslete 
vždy na něj, představte si, že mluvíte 
k němu jako ke svému důvěrnému 
kamarádovi. 

3. Mějte aktivní profil na sociálních 
sítích – pravidelně ukazujte, co děláte, 
přidávejte fotografie i příběhy, které 
se odehrávají díky vaší práci. Lidé po-
třebují vědět, jak peníze využíváte. 

4. Budujte si vztahy s novináři – vyhle-
dejte si jména a kontakty novinářů, 
které by vaše práce mohla zajímat. 
Působíte-li v regionu, obraťte se na 
místní média. Zabýváte se sociálními 
službami? Zjistěte, kdo dané téma 
zpracovává ve zpravodajských médi-
ích. Novináře poté kontaktujte a po-
bavte se s nimi o své práci, co děláte, 
komu pomáháte. Z prvotní schůzky 
často nic nevzejde, ale můžete zjistit, 
co konkrétně ho zajímá a s čím mu 
můžete pomoci. A v budoucnu na 
novináře nezapomeňte a pravidelně 
ho informujte o tom, co se děje. 

5. Buďte autentičtí, osobití – v komu-
nikaci s veřejností si na nic nehrajte, 
naopak buďte sami sebou. Když proje-
víte občas emoce a svou práci spojíte 
s konkrétními příběhy, lidé to ocení 
a o to více si uvědomí, jak prospěšnou 
činnost děláte.

Češi rádi přiležitostně přispějí do veřejné sbírky. Pravidelných dárců je ale jako šafránu.
Foto: BazzaDaRambler; Zdroj: Wikimedia.org
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LEGISLATIVA

ÚVOD A SOUVISLOSTI

V současné době řeší problematiku ochrany osob-
ních údajů fyzických osob směrnice Evropského 
společenství 95/46/ES a z ní vycházející národní 
legislativní úprava v podobě zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů.

Po dvaceti letech od vydání směrnice bylo shle-
dáno, že je potřeba systém ochrany osobních 
údajů aktualizovat, zejména s ohledem na rozvoj 
technologií a nová odvětví ekonomiky, ale také 
na rozšíření a výraznější propojení EU. Záměrem 
je především posílit práva fyzických osob, kromě 
toho ale také usnadnit a sjednotit přesuny osob-
ních údajů v rámci jednotného trhu EU.

Několikaletá práce na tvorbě nové normy 
byla 27. dubna 2016 završena jejím vyhláše-
ním v Úředním věstníku Evropské unie, a to pod 
názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v sou-
vislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/
ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
Rychle se díky své jednoduchosti ustálila zkratka 
GDPR (z anglického General Data Protection 
Regulation), pod kterou lze nejsnáze dohledat 
informace o nařízení i v českém prostředí.

V současné době se připravuje zákon o zpraco-
vání osobních údajů, který by měl nahradit dosa-
vadní zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, a zároveň (s přihlédnutím k místním speci-
fikům) zapracovat nařízení do českého právního 
řádu.

Připomeňme, že dozorovým orgánem pro tuto 
problematiku je v ČR Úřad pro ochranu osobních 
údajů (dále jen ÚOOÚ).

HLAVNÍ ZMĚNY

Nejviditelnější změnou, kterou nová norma při-
náší, je dramatické zvýšení horní hranice finanč-
ních sankcí, jež mohou být při zjištěném porušení 
nařízení uděleny. Při závažném porušení může být 
udělena pokuta až do výše 20 milionů EUR nebo 
4 % celosvětového ročního obratu společnosti. 
Obecně platí, že při určování výše sankce Úřad 
pro ochranu osobních údajů přihlíží k tomu, nako-
lik se správce či zpracovatel osobních údajů snažil 
postupovat v souladu s nařízením a bezpečnost-
ními doporučeními, nakolik se snažil minimalizo-
vat veškerá rizika, spolupracovat při vyšetřování, 
nebo zda naopak systematicky vystavoval osobní 
data možnému ohrožení a neměl splněny ani nej-
základnější podmínky jejich ochrany.

Další důležitou změnou je rozšíření práva fyzic-
kých osob (tedy subjektu údajů) na přístup k evi-
dovaným osobním údajům. Rozsah tohoto pří-
stupu je definován v několika různých kategoriích. 
Správce je povinen na žádost nejen informovat 
o rozsahu evidovaných údajů, ale také poskytnout 
jejich kopii. Právo být zapomenut umožňuje sub-
jektu údajů požadovat po správci osobních údajů 
jejich vymazání, ať už jsou v jakékoli formě.

Odvolání dříve poskytnutého souhlasu se zpra-
cováním údajů bude muset být pro subjekt údajů 
stejně snadné, jako jeho poskytnutí. Legálnost 
zpracování údajů v období od poskytnutí souhlasu 
do jeho odvolání ale není narušena.

Zcela nově vzniká též právo subjektu údajů na 
přenositelnost údajů. Subjekt má tedy právo zís-
kat své údaje ve strukturované formě, a předat je 
takto jinému správci údajů.

Jednou z nových povinností je vypracování 
posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, kde 
se předpokládá popis účelu zpracování a všech 

s tím souvisejících operací, posouzení nezbyt-
nosti a přiměřenosti a posouzení rizik pro práva 
a svobody subjektu údajů včetně plánovaných 
opatření k řešení těchto rizik. V případě, že toto 
posouzení vyhodnotí plánované zpracování jako 
rizikové a zároveň nelze toto riziko zmírnit přimě-
řenými prostředky, musí správce údajů konzulto-
vat plánované zpracování s ÚOOÚ.

Povinnost správce a zpracovatele vést záznamy 
o zpracování údajů jsou záležitostí nepříliš překva-
pivou a vcelku očekávanou a logickou. Je rovněž 
zavedena povinnost ohlašovat případy porušení 
zabezpečení osobních údajů ÚOOÚ a fyzickým 
osobám, jichž se porušení zabezpečení týká.

Hodně diskutovaným tématem je zavedení funkce 
pověřence pro ochranu osobních údajů. Tuto 
funkci musí povinně zavést orgány veřejné moci 
nebo veřejné subjekty, dále pokud hlavní činnosti 
správce nebo zpracovatele spočívají v operacích, 
které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické 
monitorování subjektů údajů, nebo pokud spočí-
vají v rozsáhlém zpracování zvláštních katego-
rií osobních údajů nebo týkajících se rozsudků 
v trestních věcech a trestných činů.

Domnívám se, že se toto opatření drtivé většiny 
neziskových organizací týkat nebude, přesto je 
na místě, pokud tuto okolnost v rámci přípravy 
na plnění podmínek nařízení každá organizace 
prověří.

ZÁVĚR

Ne vše je nyní okolo uplatňování jednotlivých 
opatření zcela jasné, a jistě se bude výklad jed-
notlivých bodů postupně upřesňovat. Ať už pro-
střednictvím nového zákona, nebo rozhodovací 
praxe ÚOOÚ, případně soudů.

Pro nás jako neziskové organizace je důležité se 
již nyní začít jednotlivým opatřením přizpůsobo-
vat. Je třeba mít o problematice povědomí a nic 
nezanedbat, ale zároveň se nebát a nenechat se 
vystrašit. Musíme se v klidu zamyslet a vypracovat 
posouzení, jaká data, jakým způsobem a v jakém 
rozsahu zpracováváme, zda během všech pro-
cesů dbáme na práva osob, jejichž údaje zpraco-
váváme, i na všechny povinnosti, které nám nová 
legislativa přináší, a případně tuto oblast naší čin-
nosti upravit či přepracovat.

Rychlým tempem se rozvíjí poradenství v této 
oblasti na komerční (sporadicky i nekomerční) 
bázi. Pro začátek je ale nejlepší najít si trochu 
času a nařízení si přečíst - je psané poměrně pří-
stupným jazykem. Kompletní znění nařízení GDPR 
v češtině je ke stažení zde.

Tomáš Bendl

Ochrana a zpracování osobních údajů po květnu 2018
V květnu příštího roku vstoupí v účinnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů. 
Toto nařízení se pravděpodobně dotkne i velké části neziskových organizací. Má proto smysl věnovat mu pozornost.

Data je potřeba nejen ukládat, ale také chránit. Foto: Diptangshudatta; Zdroj: Wikimedia.org

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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Neziskový sektor v roce 2016: Dařilo se mu, je 
ale potřeba dbát na zvýšení důvěryhodnosti
Český neziskový sektor si v očích veřejnosti v minulém roce pohoršil, a to i přesto, 
že se v tomto odvětví neudály žádné zásadní změny. Vyplývá to z analýzy Americké 
agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID), jejímž partnerem v České republice je 
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) a který reportuje stav 
neziskového sektoru ve 29 evropských a asijských státech.

TRENDY

„Neziskový sektor vznikl v České republice až po 
roce 1989 a je pro nás pozitivní, že se neustále 
posouvá vpřed, profesionalizuje se a je srovna-
telný se západními zeměmi, kde má mnohaletou 
tradici. Ze zkoumaných států, ze kterých je Česká 
republika tím nejzápadněji položeným, jsme na 
čtvrtém místě za Estonskem, Polskem a Litvou. 
Nejsme na tom ve srovnání s ostatními vůbec 
špatně, ale rozhodně máme ještě hodně práce 
před sebou,“ říká k výsledkům Marek Šedivý, pre-
zident AVPO ČR.

STÁTNÍ CÍLE PRO NEZISKOVÝ 
SEKTOR SE DAŘÍ AŽ NA LEGISLATIVNÍ 
ZMĚNY NAPLŇOVAT

Tuzemskému neziskovému sektoru se dle zprávy 
daří dodržovat cíle, které mu vytyčila státní poli-
tika pro období 2015 – 2020. Patří mezi ně napří-
klad intenzivnější spolupráce s Radou vlády pro 

nestátní neziskové organizace (RVNNO) či zefek-
tivnění sběru dat a informací o neziskovém sek-
toru včetně rozvoje firemní filantropie. Pouze 
malý pokrok byl však zaznamenán v legislativě, 
jako je například Zákon o statutu veřejné pro-
spěšnosti a dlouho očekávaný Zákon o sociálním 
podnikání. Vláda se navíc rozhodla nepokračovat 
v přípravě Zákona o dobrovolnictví.

 
Česká zpráva o stavu udržitelného rozvoje 
občasného sektoru v ČR za rok 2016
Kompletní verzi zprávy o stavu rozvoje 
občanského sektoru ve střední a východ-
ní Evropě a Eurasii za rok 2016 naleznete 
ZDE (pouze v angličtině)

NÍZKOU DŮVĚRU V NEZISKOVÉ 
ORGANIZACE ZPŮSOBUJÍ 
I NĚKTEŘÍ POLITICI A MÉDIA

Nestátní neziskové organizace se v uplynu-
lém roce věnovaly i řadě kontroverzních témat, 
například imigrační nebo zahraniční politice. 
I kvůli tomu se začala objevovat ze stran politiků, 
vládních úředníků i veřejnosti kritika, která má 
za důsledek pokles důvěry v celý tento sektor. 
Přispěl k tomu i fakt, že některá média, členové 
parlamentu a prezident šířili názor, že neziskové 
organizace užívají veřejných zdrojů k lobbování za 
vlastní zájmy spíše než k práci pro veřejné blaho.

I podle Centra výzkumu veřejného mínění klesá 
důvěra v neziskové organizace. Po relativně sta-
bilním období od roku 2008 do roku 2014, spadla 
v roce 2015 míra důvěry pod hranici 40 %, kde 
zůstala i během roku 2016. Dle názoru expertů 

na neziskový sektor si veřejnost nyní nejvíce váží 
těch nevládních neziskových organizací, které zná 
z médií či jejich lokálního působení.

„V České republice existuje přes sto tisíc nezis-
kových organizací, politicky zaměřených je z nich 
naprosté minimum. Bohužel, v dnešní době je 
trendem vše zjednodušovat a jeden případ, se 
kterým osobně třeba nesouhlasím, vztahovat na 
celý trh. Podobné je to i u nepoctivého chování 
neziskovek, které se objevuje v jednotkách pří-
padů ročně, ale právě ty pak bývají díky médiím 
nejvíce vidět,“ doplňuje k důvěře společnosti 
Marek Šedivý z AVPO ČR, která koordinuje hod-
nocení v ČR a je také správcem Značky spolehli-
vosti pro neziskové organizace.

VEŘEJNÉ DOTACE A EU 
JSOU HLAVNÍM ZDROJEM FINANCÍ 
PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Většina neziskových organizací zůstává stále 
závislá na jednom hlavním zdroji financování, při-
čemž se nejčastěji jedná o veřejné dotace nebo 
fondy EU. Podle dat získaných RVNNO bylo 
v roce 2015 nestátním neziskovým organizacím 
poskytnuto formou dotace 16,5 miliard korun, 
jedná se o 20% nárůst oproti roku 2014. Z této 
celkové částky pocházelo téměř 10 miliard korun 
ze státního rozpočtu, přes 2 miliardy korun z kraj-
ských rozpočtů včetně hlavního města Prahy 
a téměř 4 miliardy korun z obecních rozpočtů 
(mimo Prahy). Necelou miliardu korun pak nezis-
kové organizace získaly ze státních fondů ČR.

DÁRCOVSTVÍ A DOBROVOLNICTVÍ 
JE V ČR NA VZESTUPU, PŘESTO JE 
STÁLE PROSTOR KE ZLEPŠENÍ

Stále více neziskových organizací se zaměřuje 
také na individuální a firemní dárcovství nebo 
sociální podnikání. „V online prostředí sledujeme 
významný nárůst dárcovství, který souvisí s roz-
vojem možností pro dárce jak snadno, rychle 
a bezpečně pomoci dobré věci. Jedním z důvodů 
nárůstu zájmu je bezesporu takzvaný peer to peer 
fundraising. Jde o dárcovské výzvy typu – letošní 
narozeniny nechci dárky, podpořte se mnou dob-
rou věc,“ říká Lukáš Hejna z Darujme.cz. Tuzemské 
organizace se také loni poprvé oficiálně zapojily 
do celosvětové akce s názvem „Giving Tuesday“. 
Ambasadorem tohoto svátku dárcovství a dob-
rovolnictví pro ČR se stala Asociace společenské 
odpovědnosti. „Během roku 2016 bylo do Giving 
Tuesday po celém světě zapojeno více než 50 tisíc 
organizací z 98 zemí světa, ať již s finanční pod-
porou potřebným, dobrovolnictvím nebo cha-
ritativní kampaní za sociální téma.“ uvádí Lucie 
Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společen-
ské odpovědnosti. Vedle jednorázových akcí si 
neziskové organizace postupně budují i komunitu 
pravidelných dárců. Podle údajů World Giving 
Index 23 % respondentů uvedlo, že v roce 2015 
pravidelně přispívali na charitu, v roce 2014 jich 
bylo 20 %. Stejný zdroj uvádí i zvýšení zájmu 
Čechů o dobrovolnictví. Předsedkyně Toulcova 
dvora Lenka Skoupá k tomu doplňuje „Zájem 
o dobrovolnictví v neziskových organizacích 
v ČR roste, na spokojenost nebo pýchu je to málo. 
Česká republika si sice od loňska polepšila o 9 míst 
v žebříčku World Giving Index, přesto jsme až na 
samém konci žebříčku – na 121. místě ze 140.“

AVPO ČR

Data je potřeba nejen ukládat, ale také chránit. Foto: Diptangshudatta; Zdroj: Wikimedia.org

https://www.avpo.cz/wp-content/uploads/2017/08/Zpr%C3%A1va-o-stavu-udr%C5%BEiteln%C3%A9ho-rozvoje-ob%C4%8Dansk%C3%A9ho-sektoru-v-%C4%8CR-za-rok-2016.pdf
https://www.avpo.cz/wp-content/uploads/2017/08/Zpr%C3%A1va-o-stavu-udr%C5%BEiteln%C3%A9ho-rozvoje-ob%C4%8Dansk%C3%A9ho-sektoru-v-%C4%8CR-za-rok-2016.pdf
http://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society
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NÁZOR

Byrokratizace činností a potlačování iniciativ neziskových 
organizací. Postupný ústup od principů participace 
a subsidiarity, snaha řídit vše shora
Článek je zkráceným přepisem příspěvku, předneseného 11. září 2017 na 10. všeoborové konferenci NNO v rámci bloku 
Partnerství NNO s veřejnou správou v praxi.

PRINCIP PARTNERSTVÍ

Jedním z hlavních principů regionální politiky 
je princip partnerství. Za sebe mohu říct, že to 
podle mne bylo největší pozitivum, které vstup do 
Evropské unie mohl přinést – zpřehlednit vztahy 
mezi státem a nestátním neziskovým sektorem, 
nastavit jasná pravidla pro společnou tvorbu 
norem, které jsou kompromisem všech aktérů 
uzavřeným ku prospěchu celku, nikoliv normou 
prolobbovanou zájmovou skupinou, lhostejno, 
jak velikou. Mohla přijít pozitivní změna, ale dojem 
nakonec zůstal spíše rozpačitý.

Vznikly pracovní skupiny pro programování výzev 
evropských fondů a do komisí (např. na krajích) 
jsou ve větší míře zváni zástupci neziskového 
sektoru – převážně ti aktivní ve střešních organi-
zacích. To je ovšem příliš málo na to, aby se dalo 
mluvit o partnerství a vyjednaném kompromisu, 
na kterém se mohli podílet opravdu všichni.

V kraji, kde působím, se mnoho let snažíme kon-
struktivně ovlivňovat každý rok aktualizovaná 
pravidla financování sociálních služeb. Pokud se 
nestátní neziskoví poskytovatelé nespojí, je poli-
tika kraje taková, že se snaží jednat s každým sub-
jektem separátně, přičemž každému z nich tvrdí, 
že oni jsou ti jediní „potížisté“, kteří v novém sys-
tému financování vidí problémy. Pokud se nezis-
kovky spojí a domluví se s krajem na společném 
postupu, např. že pro příští aktualizaci vznikne 
s dostatečným předstihem pracovní skupina, do 

které neziskoví poskytovatelé nominují v dosta-
tečném počtu své zástupce, odkládá se vznik 
této skupiny tak dlouho, dokud se nestane bez-
předmětnou, tj. kdy aktualizace je už hotová. 
Vypořádání připomínek je pak zveřejněno dva 
měsíce po schválení zastupitelstvem.

Věřím, že v rámci jiných samospráv není tento pří-
stup pravidlem a též v rámci státní správy budou 
přístupy diametrálně odlišné. Mé zkušenosti nic-
méně ukazují, že samotná deklarace principu 
partnerství nedokázala paternalistický až aro-
gantní přístup některých úřadů zcela vymýtit.

BYROKRACIE, NORMY A PRAVIDLA 
ZBYTNÁ A NEZBYTNÁ

Byrokracie je slovo, které zažívá své zlaté období 
vždy před sněmovními volbami, což je shodou 
okolností právě nyní. Obecný diskurz má tendenci 
používat toto slovo v negativním až pejorativním 
smyslu. V právním demokratickém státě ale má, 
nebo by mělo mít, význam spíše neutrální. Diskuze 
by se měla vést spíše o míře, s jakou své každo-
denní činnosti byrokracii podřizujeme. Tedy, aby 
byrokratická opatření byla smysluplná a co nej-
více mířila k cíli, pro který byla zavedena.

Aktuálně diskutovaným tématem je Obecné naří-
zení o ochraně osobních údajů a navazující novela 
zákona o ochraně osobních údajů. Jistě se něja-
kým, spíše negativním, způsobem v rámci naší 
profesní či dobrovolné činnosti dotkne každého 

z nás. Jsem nicméně přesvědčen, že stejně tak 
bude pro každého z nás, jakožto občana, normou 
vítanou, potřebnou a pozitivní. Takových smys-
luplných norem, které nám sice komplikují práci 
a zvyšují náklady, ale jako celek je respektujeme, 
je mnoho, namátkou zákoník práce, protipožární 
předpisy a podobně. Pak je na místě odborná 
diskuse o správné míře nastavení jednotlivých 
opatření.

Nadbytečná, neefektivní a nesmyslná byrokra-
cie nemusí existovat jen v podobě zákonů a pod-
zákonných norem, které jsou pro neodbornou 
veřejnost nejviditelnější. Její méně viditelnou for-
mou jsou i různá pravidla pro zapojení do obecní či 
krajské sítě, pravidla financování, podmínky plnění 
dotací apod. Je zřejmé, že toto se týká především 
servisních organizací.

Do tohoto okruhu spadá například výkaznictví, 
přehled aktivit, dosažených výsledků a usku-
tečněných výkonů. To lze v dnešní elektronické 
době řešit velice jednoduše, rychle a efektivně. 
Mnoho úřadů si toto uvědomuje, a snaží se sys-
tém výkaznictví přiblížit moderní době. V praxi 
to však bohužel často dopadá podle slavného 
výroku Viktora Černomyrdina: „Mysleli jsme to 
dobře, ale dopadlo to jako obvykle.“ Jde o dobrý 
záměr, který podporují i neziskové organizace, 
protože se těší na ulehčení práce díky slibova-
nému sdílení dat mezi jednotlivými odděleními 
úřadu. Přehledné tabulky a grafy se však časem 
zvrhávají v prakticky nefunkční aplikaci na bázi 
faceliftovaného online excelu, kterou by za dvě 
odpoledne naprogramoval každý student infor-
matiky. V konečném důsledku administrativa pro 
všechny poskytovatele, nejen nestátní neziskové, 
ještě narostla. To vše samozřejmě z veřejných 
prostředků. Abych byl zcela konkrétní, takovýto 
názor mám na aplikaci KISSOS, dodávanou spo-
lečností Augur Consulting několika krajům.

INICIATIVY OBČANSKÉHO SEKTORU 
A JEJICH POTLAČOVÁNÍ

Nejvýznamnějším aktuálním sporem v této oblasti 
shledávám novelizaci stavebního zákona, která 
z okruhu dotčených osob nově vypouští právě 
místní občanské iniciativy a spolky a odebírá jim 
tím možnost účastnit se stavebních a správních 
řízení. Je otázkou celospolečenské debaty, zda 
jako sousední místo máme vnímat jen bezpro-
středně přilehlé pozemky a stavby, nebo zda je to 
spíše neformálně definovaný prostor ve sdílených 
mentálních mapách společenství.

Osobně se domnívám, že toto opatření je znač-
ným narušením principu partnerství a subsi-
diarity. V konečném důsledku je to opatření 

Tomáš Bendl pracuje pro neziskovou organizaci Na počátku, o.p.s., věnuje se především oblastem fundraisingu 
a public relations, zároveň je členem správní rady AVPO ČR. Foto: ANNO ČR
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podkopávající stabilitu současného ústavního 
zřízení, protože občanům bere možnost parti-
cipace na demokratickém procesu, a to při roz-
hodování o místech, která jim jsou nejblíž, která 
často považují neformálně za vlastní (resp. vlastní 
onomu společenství). Tím je podkopávána odpo-
vědnost občanů, jejich starost o veřejný prostor 
a v důsledku i jejich motivace starat se o věci 
veřejné. Úředníci jsou pak připraveni o možnost 
získávat pohledy více stran, zejména s ohledem 
na možná rizika.

Příkladem budiž mediálně známý sesuv svahu na 
nově budovanou dálnici D8 v blízkosti Prackovické 
estakády a potíže s ukotvením této stavby. Řada 
geologů i občanských aktivistů tyto problémy 
předpovídala a prosazovala variantu vedení 
komunikace tunelem Kubačka, jež by měla i menší 
dopady na životní prostředí. Nyní zaznívají hlasy, 
že náklady na sanace a údržbu dálnice v kritickém 
úseku budou v budoucnu takové, že by se stále 
ještě vyplatilo investovat do tunelové varianty.

Zajímavým případem, díky kterému se do 
budoucna povedou diskuze o tom, co je a co 
není občanská iniciativa, jaké znaky by podle spo-
lečnosti měla naplňovat, jak moc kontroverzní 
témata by měla otevírat a zda samotní aktivisté 
o nějaké definice stojí, je žižkovská Klinika. Je 
to téma mnohovrstevnaté a pro mnohé proti-
chůdné. Nemá proto smysl hodnotit konkrétní 
aktivity „klinikářů“. Spíše se vyplatí sledovat, jakým 
směrem se vyvine debata o formální stránce exi-
stence občanských iniciativ.

ÚSPĚŠNÝ LOBBYING 
OBČANSKÉHO SEKTORU

Jako téma, kterým bych rád ilustroval, že je možné 
z pozice občanských iniciativ konkrétně ovlivnit 
podobu zákona či přímo prosadit vznik zákona za 
účelem dosažení cíle dané iniciativy, vidím zákaz 
kožešinových farem. V tomto případě došlo 
k souběhu několika příznivých faktorů, které 
dosažení cíle ovlivnily. V první řadě šlo o vysokou 
kompetentnost zastánců zákazu, kterým se poda-
řilo přesvědčit politiky i veřejnost. Svoji roli však 
sehrálo i specifické složení parlamentních komor, 

především Poslanecké sněmovny, které umožnilo 
nastolení širší diskuze.

CO A JAK ZLEPŠIT ANEB SLABÉ 
STRÁNKY OBČANSKÉHO SEKTORU, 
STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

Pro hledání východiska k řešení nadměrné a neú-
čelné byrokratizace činností neziskových organi-
zací vidím jako nezbytné prioritně definovat slabé 
stránky jak na straně nestátního neziskového sek-
toru, tak státní správy a samosprávy.

Z mé zkušenosti plyne, že tam, kde klíčové pozice 
zastávají kompetentní a zároveň motivovaní lidé, 
se daří problémy řešit efektivněji a především ve 
vzájemné shodě a důvěře. Je také možné pláno-
vat déle dopředu a počítat s některými atributy 
strategického vládnutí.

Pokud tomu tak není a převažují lidé, kteří své 
pozice obsadili ze známosti, za zásluhy nebo jsou 
již vyhořelí a nemotivovaní, objevuje se tendence 
k jednostrannému toku informací, jednostran-
nému hledání řešení problémů a prosazování silo-
vých řešení. Tím se však podrývá vzájemná důvěra 
a dochází k vyhoření a fluktuaci buď podřízených, 
nebo partnerů z řad neziskového sektoru, nejčas-
těji ovšem k obojímu.

Jedním z řešení tedy může být maximální snaha 
státu a samospráv přivádět na klíčové manažerské 
pozice právě lidi co nejvíce kompetentní a moti-
vované, kteří budou zároveň mít pochopení pro 
specifika občanského sektoru. To je samozřejmě 
složité a finančně náročné, navíc je to navýsost 
politická otázka, jejíž vyřešení bude spíše věcí 
pomalé evoluce, než překotné revoluce.

Z hlediska občanského sektoru je slabou stránkou 
především malá schopnost lobbingu a připomín-
kování vznikajících norem, což je dáno především 
omezenými kapacitami. Pro mnoho neziskových 
organizací je práce na něčem, co za dva roky může, 
ale také nemusí platit, ztrátou času. Zde by mělo 
pomoci, že ze strany státu a samospráv budou 
delší lhůty pro připomínkování, a také, že stát 
pochopí užší spolupráci s neziskovým sektorem 

jako příležitost k vytvoření norem komplexnějších 
a trvanlivějších. V ideálním případě by stát měl své 
partnery k práci na nových normách zvát, moti-
vovat je a podporovat (třeba i finančně).

ZÁVĚREM

Vzhledem k pestrosti neziskového sektoru i růz-
norodosti témat, kterými se jednotlivé organizace 
zabývají, k jednoznačné odpovědi na nevyřčenou 
otázku, vyplývající z názvu příspěvku, dojít nelze. 
Lze však definovat situace, kdy můžeme mluvit 
o nadbytečné byrokratizaci činností NNO, stejně 
jako o potlačování občanských iniciativ. Stejně tak 
jsme ale definovali situaci, kdy snaha občanské ini-
ciativy došla svého legislativního naplnění. Pokud 
chceme přispět k obecnému zlepšení popisova-
ného stavu, můžeme definovat několik oblastí na 
obou stranách, na kterých lze pracovat a které 
lze zlepšit.

Je třeba pracovat na zvyšování kvalifikace klíčo-
vých pracovníků ve státní správě a samosprávě, 
aby měli lepší přehled o oboru, který mají na 
starost, aby znali všechny jeho složky, specifika, 
a měli motivaci hledat společná, kompromisní, ale 
o to trvalejší řešení.

Je také třeba pracovat na vzdělávání pracovníků 
v neziskovém sektoru, aby uměli správně připo-
mínkovat vznikající normy, ale také, aby to vnímali 
jako potřebné a dokázali si na to najít čas.

Stranou nesmí zůstat ani aktivní práce se zákono-
dárci a zastupiteli, kteří by pro svoji práci měli vždy 
dostávat argumenty z různých stran, kterých se 
problematika může dotýkat. Jedině tak totiž získají 
komplexní obraz situace.

Pokud se o toto budeme snažit, můžeme malým 
dílkem přispět k pomalé evoluci snížení nadměrné 
byrokratické zátěže a většímu zohledňování 
postojů občanských iniciativ. Tím rovněž podpo-
říme demokratické procesy a pomůžeme udržet 
současné ústavní zřízení.

Tomáš Bendl

Srdečně zveme všechny zástupce členských organizací na 
 
 Valnou hromadu AVPO ČR! 
Termín: 15. listopadu 2017, od 11:00 hodin 
Místo: Husův dům – Jungmannova ulice 22/9, Praha 1 
 

Program:
1. SCHVÁLENÍ STANOV AVPO ČR
2. ÚPRAVA ČLENSTVÍ V AVPO ČR
3. ZALOŽENÍ SERVISNÍ ORGANIZACE
4. VOLBY DO DOZORČÍ RADY 

POZVÁNKA

Prosíme registrujte se ZDE

Valná hromada se uskuteční v rámci projektu 
AVPO ČR – profesionální služby pro servisní 
NNO, který byl podpořen z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost. 
Registrační číslo projektu:  
CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/99_041/0002239.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMLi3ct6mqaCp0hfP7ujFF0hj5MSfZpekDTVVA-lUTDLw3AA/viewform
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STANOVISKA

Vyjádření AVPO ČR k praxi osvobozování 
pouze určitých právních forem nestátních 
neziskových organizací od správních poplatků

Stanovisko AVPO ČR k věcnému návrhu zákona o lobbingu

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplat-
cích, stanoví některá osvobození od správních 
poplatků i pro vyjmenované formy neziskových 
organizací. Konkrétně jsou tato osvobození defi-
nována v položkách 3, 4 a 5 sazebníku, který je 
přílohou zákona.

V části s názvem Osvobození jsou u těchto 
položek definovány konkrétní právní formy, 
na které se osvobození od poplatků vzta-
huje. Jejich výčet však nebere v úvahu změny, 
ke kterým v této oblasti došlo v souvislosti 
s nabytím účinnosti nového občanského záko-
níku již od 1. 1. 2014. Stále zde figurují občan-
ská sdružení, ačkoli z těchto se dle občanského 
zákoníku od počátku roku 2014 staly spolky, 
a právní forma ústav se zde neobjevuje vůbec. 

Vyjádření jsme předali sekretariátu Rady 
vlády pro nestátní neziskové organizace, 
která se touto problematikou zabývá 
a vyzvala Ministerstvo financí k narovná-
ní současného stavu.

 
Někdejší občanská sdružení, dnešní spolky, 
mohou však osvobození od poplatků i nadále 
uplatňovat – lze se totiž dovolávat přechodného 
ustanovení občanského zákoníku (§ 3045 odst. 
1), které říká, že občanská sdružení registrovaná 
podle zákona č. 83/1990 Sb. se dnem nabytí účin-
nosti občanského zákoníku považují za spolky 
podle tohoto zákona.

V případě ústavů je situace bohužel jiná. Jedná 
se o právní formu, kterou zavedl právě až nový 
občanský zákoník. Nelze na ně proto použít žádné 
z přechodných ustanovení, přesto do výčtu orga-
nizací osvobozených od poplatků nebyly do dneš-
ního dne zahrnuty.

Tento stav považujeme vůči ústavům za diskri-
minační a z hlediska státu, který pomocí těchto 
osvobození podporuje neziskové organizace, za 
nekonzistentní.

Dle údajů Českého statistického úřadu 
z dubna 2017 existovalo v ČR již 752 ústavů 
a jejich počet stále narůstá. Právní forma ústav 
má do budoucna nahradit obecně prospěšné 
společnosti, jejichž vlastní právní úprava (zákon 
248/1995 Sb.) byla zrušena. Řada organizací proto 
též využila možnost transformace a změnila svoji 
právní formu z obecně prospěšné společnosti 
právě na ústav.

Svým zaměřením jsou ústavy zejména organi-
zace nabízející různé druhy veřejně prospěšných 
služeb. Zejména v sociální oblasti svými aktivi-
tami značně ulevují orgánům státu, ať už tím, že 
potřebné služby od nich stát prakticky výhodně 
nakupuje formou dotací nebo tím, že je realizují 
zcela ve své režii. Opomenout nelze ani ústavy, 
které se věnují veřejně prospěšným činnostem na 
poli zdraví, vzdělávání, kultury nebo regionálního 
rozvoje.

Vzhledem k výše uvedenému jsme toho názoru, 
že si ústavy zaslouží minimálně stejnou pozornost 
a stejnou úroveň zvýhodnění, jako jiné formy 
nestátních neziskových organizací. Apelujeme 
tedy na všechny odpovědné činitele, aby se pro-
blematikou osvobození od správních poplatků pro 
ústavy zabývali a iniciovali příslušné změny, které 
povedou k odstranění současného diskriminač-
ního přístupu k této právní formě neziskových 
organizací.

V Praze dne 8. 9. 2017
Mgr. Aleš Mrázek, Th.D.

Tajemník AVPO ČR

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR 
(AVPO ČR) vítá znovuotevření diskuze na téma 
lobbingu. Souhlasíme s tím, že lobbing je třeba 
vymezit jako řádnou (a ve své podstatě pro spo-
lečnost užitečnou) činnost, která má být vyko-
návána transparentně, podle jasných pravidel 
a s ohledem na obecně platné etické zásady.

Předložený návrh se však dle našeho názoru pří-
liš soustředí na nástroje a postupy, které by měly 
předcházet a zamezit nežádoucím jevům spoje-
ným s lobbingem. Návrh předpokládá, že ke zpře-
hlednění a kultivaci prostředí dojde v důsledku 
nové regulace automaticky a nepočítá s prvky 
pozitivní motivace, jakými jsou například podpora 
a pomoc s šířením dobré praxe.

Stanovisko jsme formulovali a uplatnili 
v rámci připomínkového řízení k věcné-
mu návrhu zákona.

Pokud jde o navrhované varianty věcného řešení, 
přikláníme se k variantě nelegislativní.

Podle našeho názoru existuje především pro-
stor k většímu využívání a rozvoji již existujících 
nástrojů, ať už jde o veřejné diáře a registry darů 
potenciálně lobbovaných osob nebo aplikace 
umožňující sledování tzv. legislativní stopy přijí-
maných norem. Pozitivní efekt může přinést též 
využívání etických kodexů, ovšem za předpokladu, 
že projdou dostatečně širokou diskuzí a budou mít 
reálnou váhu. Dodržování alespoň minima etic-
kých zásad by mělo být závazné především pro 
zákonodárce a další veřejně činné osoby.

Variantu počítající se vznikem samostatného 
zákona o lobbingu a vytvořením registru lobbistů 
považujeme v současné době za nevhodnou 
také z toho důvodu, že přináší poměrně zásadní 
regulaci bez jasnější opory v existujících datech. 
Rizika a negativní jevy spojené s lobbingem jsou 

všeobecně známé, ucelenější studie, která by 
podrobněji mapovala prostředí lobbingu v ČR, 
nám však není známa. Není tak ani jasné, o jak 
náročnou agendu by se jednalo, případně zda 
a jak efektivně by bylo možné kontrolovat plnění 
stanovených povinností, zejména pak doplňování 
rejstříku a věcnou správnost informací v něm 
publikovaných.

V Praze dne 23. 8. 2017
Mgr. Aleš Mrázek, Th.D.

Tajemník AVPO ČR

Foto: Antonio Litterio; Zdroj: Wikimedia.org
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DÁRCOVSTVÍ

AVPO ČR také letos podporuje mezinárodní svátek 
dárcovství a dobrovolnictví Giving Tuesday

ÚTERÝ 28. LISTOPADU 2017

 
Giving Tuesday je světový svátek dárcovství. 

Podporuje a oslavuje chuť pomáhat. 
Kampaň se koná po celém světě ve stejný den, oslavuje se vždy v úterý 

následující po dni díkůvzdání a nákupních událostech Black Friday a Cyber Monday.

Letos Giving Tuesday připadá na úterý 28. listopadu 2017, 
kdy otevírá charitativní sezónu před Vánoci a koncem roku. 
Giving Tuesday v Česku jako národní ambasador zastřešuje 

Asociace společenské odpovědnosti.

ZAPOJTE SE I VY!
Přihlaste aktivitu vaší neziskové organizace!

Veškeré informace, včetně návodů a tipů pro inspiraci 
najdete na www.giving-tuesday.cz

V loňském roce, kdy jsme u nás Giving Tuesday slavili poprvé, 
se zapojilo 112 organizací, podařilo se oslovit tisíce lidí 

a přitáhnout pozornost řady médií. 
Na celém světě se k oslavám připojilo 98 zemí 

a na charitativní aktivity se podařilo vybrat 168 milionů dolarů.

http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/
http://www.giving-tuesday.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ

Obrázek na obálce:
The Matrix
Zdroj: GLMatrix screensaver
Autor: Jamie Zawinski (program); 
Church of emacs (screenshot)

5. května 1640/65,
140 00  Praha 4
(budova Kongresového centra Praha)

7. 11.

JSTE PŘIPRAVENI NA GDPR? 
 
Zveme vás na seminář, který vám pomůže zori-
entovat se v informacích, týkajících se ochrany 
osobních údajů a ujasnit si, co vás čeká a na co 
se před 25. květnem 2018 připravit. Seminář 
proběhne v Husově domě, Jungmannova 22/9, 
Praha 1 (u Divadla Kalich). 
Více informací a přihláška

9. 11.

KONFERENČNÍ DEN NEZISKOVÝCH 
ORGANIZACÍ: NEZISKOVÉ ORGANIZACE 
V ROCE 2018 A TRANSPARENTNÍ LOBBING 
 
Pravidelná konference pořádaná Unií zaměstna-
vatelských svazů ČR se zaměří na změny, které 
čekají (nebo by mohly čekat) neziskové orga-
nizace v následujícím roce. Odpoledne na její 
program naváže druhý konferenční blok orga-
nizovaný AVPO ČR, ve kterém se zaměříme na 
téma lobbingu neziskových organizací. Jak být 
v lobbingu úspěšný a přitom neslevit ze zásad 
transparentnosti? Jaké další nástrahy jsou s lob-
bingem spojené? Pokud vás zajímají odpovědi 
(nejen) na tyto otázky, přihlaste se na konfe-
renční den. 
Více informací a přihláška

10. 11.

OBRANA PROTI DISKRIMINACI ROMŮ 
Pořadatel: IQ Roma servis, z.s. 
 
Zajímá vás téma diskriminace? Chtěli byste se 
dozvědět, jaké jsou její nejčastější projevy? Jak 
k diskriminaci přistupovat a aktivně ji řešit? Kurz 
je zaměřen na téma diskriminace vůči etnicky 
odlišnému obyvatelstvu – Romům. Vychází 
z dlouhodobé zkušenosti lektorů, kteří v prů-
běhu své praxe pracují s podněty od jednot-
livců, poskytují jim odborné sociální poradenství 
a realizují situační testingy. V rámci jednotlivých 
modulů bude účastníkům formou prožitkových 
aktivit nabídnuta možnost uvědomit si některé 
aspekty situace diskriminujícího i diskrimino-
vaného a lépe s nimi pracovat. Po absolvování 
kurzu by účastník měl umět rozlišovat diskrimi-
naci, bude seznámen s příklady z praxe, pozitiv-
ními kauzami a také s možnostmi řešení diskrimi-
načního jednání. 
Více informací

15. 11.

VALNÁ HROMADA AVPO ČR 
 
Srdečně zveme všechny zástupce člen-
ských organizací na valnou hromadu 
AVPO ČR! Program a přihlašovací for-
mulář najdete na webových stránkách 
AVPO ČR. Rezervujte si prosím termín!

28. 11.

KONFERENCE NA HRANĚ 
Pořadatel: Letní dům, z.ú. 
 
Při podpoře dětí a rodičů se občas ocitáme 
v situacích, které jsou pro nás něčím hraniční. 
A to z mnoha úhlů pohledu – metodicky, eticky, 
lidsky. Svým způsobem nás to nutí zastavit se, 
kriticky nahlížet, reflektovat a konzultovat 
s kolegy naše postupy, motivace. Rádi bychom 
spolu s Vámi sdíleli vybraná témata, která jsou 
pro nás palčivá. Chceme společně hledat nové 
pohledy, jak tato témata uchopit a jít více vstříc 
potřebám dětí a rodičů, ale i našim vlastním. 
 
Konference je určena pro odborníky v oblasti 
podpory ohrožených dětí a rodin, a pro všechny 
další zájemce o tuto problematiku. 
Více informací, program a registrace

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddDA3x3FppTu6LxbFcBM6A0aDb0RWCUXLJ3ekxITPzPgPqEA/viewform
http://www.uzs-konference.cz/?details=true&id_kurzu=142
http://www.akademie-diversitas.cz/vzdelavaci-programy/obrana-proti-diskriminaci-romu
https://www.avpo.cz/2017/pozvanka-valna-hromada-avpo-cr-2/
http://www.letnidum.cz/konference



