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Hvězdárna a radioklub
lázeňského města Karlovy Vary o.p.s.
Obecně prospěšná společnost Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary
provozuje od roku 2004 areál Hvězdárny Františka Krejčího v Karlových Varech
na Hůrkách. Objekt současné hvězdárny byl postaven v letech 1959–1963
a po požáru v roce 1971 znovu otevřen v roce 1977. Naším hlavním posláním byla vždy
popularizace astronomie a příbuzných vědních oborů. V Karlovarském kraji je to
v současnosti jediná hvězdárna umožňující veřejnosti pozorovat oblohu každý den.
oblastech vesmíru, kde dochází ke gama vzplanutím. V rámci rozvoje tohoto projektu úzce spolupracujeme s karlovarským radioklubem OK1KVK
https://www.ok1kvk.cz.
Naším současným hlavním cílem je modernizovat objekt hvězdárny, aby patřičně reprezentoval
lázeňské město a umožňoval prezentaci moderních výukových programů pro širokou veřejnost. I přesto se snažíme naplno udržet provoz
v objektu do doby jeho přestavby. Otvírací doba
hvězdárny zohledňuje především věk návštěvníků. Oddělujeme pořady pro děti ve věku 5-9 let
a zájemce starší než 10 let, kteří již získali určitý
stupeň základních znalostí ve škole. Hvězdárnu
je možno navštívit denně, je však nutné se předem objednat. Pozorování oblohy probíhá každý
den, kdy je jasno a jsou vyhovující pozorovací podmínky. Informace o našich akcích a aktuální otvírací době najdete na www.astropatrola.cz.

Miroslav Spurný
ředitel

Pro děti pořádáme letní astronomické tábory a expedice.
Foto: Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o.p.s.

Stav objektu hvězdárny je v současnosti již velmi
špatný a kapacitně je objekt velmi malý na pořádání
větších společenských akcí. I přesto je hvězdárna
spolupořadatelem každoroční dubnové mezinárodní konference IBWS (http://www.ibws.cz/),
která se zabývá aktivitami spojenými s tzv. „neviditelným vesmírem“. Díky mezinárodní konferenci
jsme navázali řadu kontaktů a můžeme spolupracovat na řadě zajímavých odborných projektů.
V letech 2013 až 2015 jsme realizovali velký projekt „Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách Karlovarského kraje“, podpořený
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci globálního grantu Zvyšování
kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II.
Na devíti partnerských základních a středních
školách jsme se pokusili získat pro práci v oboru
přírodních věd mladé lidi. Tři školy s námi spolupracují aktivně i po ukončení projektu. Výstupy
z projektu ukazuje webová prezentace na adrese:
http://meteor.astro-webcast.eu/opvk.
SLUŽBY PRO VEŘEJNOST
V roce 2011 jsme uvedli do provozu největší
dalekohled v Karlovarském kraji, který slouží
především studentům v odborných oblastech.
Dalekohled umožňuje především odborná pozorování. Veřejnosti můžeme díky němu ukazovat

některé výraznější objekty noční i denní oblohy.
Hvězdárna také provozuje ojedinělé dynamické
webové stránky www.astro-webcast.eu, které
byly v roce 2003 realizovány jako stránky umožňující zajistit přenosy různých astronomických
úkazů. Vlastní vývoj celooblohové kamery OKO
také dospěl do stadia, kdy máme možnost ukazovat veřejnosti on-line za bezměsíčné oblohy
krásné snímky oblohy nad hvězdárnou. Pro veřejnost je zážitkem složená animace otáčení noční
oblohy, případně identifikace objektů, které přes
zorné pole přeletěly.
PROBOUZÍME V DĚTECH ZÁJEM O VESMÍR
Od roku 1993 hvězdárna sloužila zejména k pořádání výukových akcí typu letní astronomické
tábory a expedice především pro děti ve věku
8-15 let. Této tradice se držíme dodnes a každým
rokem se uskuteční jeden či více běhů táborů
s astronomickým zaměřením pro děti. S dětmi,
které ukočnily třetí třídu se snažíme navazovat
na jejich základní znalosti o vesmíru a seznamovat je s praktickými možnostmi pozorování noční
oblohy. Nově ukazujeme dětem i jejich rodičům,
jak sledovat vesmír pomocí jednoduchých radioteleskopů, které mohou mít instalovány klidně
doma v obýváku a sledovat, co se děje nejen
na Zemi, Slunci, na Jupiteru, ale i ve vzdálených

HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB
LÁZEŇSKÉHO MĚSTA
KARLOVY VARY O.P.S.
K Letišti 144
36001 Karlovy Vary
e-mail: hvezdarna@astropatrola.cz
telefon: 777953421
www.astropatrola.cz
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Pečovatelská služba města
Dvůr Králové nad Labem
Pečovatelská služba existuje ve Dvoře Králové nad Labem od 70. let minulého století. Za tu dobu prošla mnoha organizačními změnami a vystřídala několik zřizovatelů. Pod názvem Pečovatelská služba města Dvůr Králové nad Labem funguje
od roku 1994, nejprve šlo o organizační složku města, která se v roce 2006 transformovala v příspěvkovou organizaci. Naše služby poskytujeme především osobám
v nepříznivé životní situaci.
Do roku 2011 jsme ve Dvoře Králové nad Labem
poskytovali převážně jen pečovatelskou službu,
v tomto roce však, pod vlivem změny klimatu
ve společnosti, vznikl i azylový dům pro lidi bez
domova. O dva roky později přibyla i noclehárna,
která vždy od listopadu do května nabízí pomoc
lidem bez přístřeší.
Naší převažující činností je nicméně stále pečovatelská služba zajišťující pomoc seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi.

obracejí i klienti (nebo jejich rodiny), kteří poptávají komplexní celodenní péči. Velkým tématem
je v současné době péče o osoby s demencí realizovaná v domácím prostředí. Jedná se o případy, kde „jenom“ pečovatelská služba nestačí.
Péče musí být komplexní, tedy včetně aktivizačních činností, které udrží soběstačnost člověka
a tím přiměřenou kvalitu jeho života co nejdéle,
ale i podpory neformálních pečujících osob, pro
které je péče o nejbližšího člověka s demencí
podstatně větší zátěž než pro samotného klienta.

nouze, je třeba okamžitě saturovat alespoň jejich
základní životní potřeby. Proto máme i vlastní
sociální šatník a dále poskytujeme potravinovou
a hygienickou pomoc. To vše řešíme z darů fyzických a právnických osob v rámci místní komunity. Zároveň pracujeme i s laickou veřejností,
zejména žáky a studenty. Pořádáme pro ně diskuse a aktivity vedoucí k boření stereotypů, které
jsou s bezdomovectvím spojené. Každoročně se
také zapojujeme do celorepublikového benefičního projektu Noc venku, který v našem městě
letos budeme pořádat již potřetí. Cílem tohoto
projektu je bořit mýty a předsudky, vybrat trvanlivé potraviny formou vstupného a zažít si „noc
venku“.
ČLENSTVÍ V SÍTÍCH NÁM OTEVÍRÁ
MOŽNOSTI
Naše sociální služby jsou na vysoké profesionální
úrovni, o čemž svědčí řada ocenění. V roce 2010
jsme obdrželi národní cenu kvality za poskytování
pečovatelské služby a v roce 2014 pak za poskytování sociální služby azylový dům.

Vozový park Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem.
Foto: Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem.

Pokrýváme přitom nejen území města ale i jeho
spádových obcí. Vzhledem k tomu, že provozní
doba pečovatelské služby je denně od 6 do 22
hodin, jsme schopni vytvořit skutečnou alternativu k pobytovým zařízením a zejména seniorům tak umožňujeme dožít život doma, uprostřed
svých vzpomínek a mezi nejbližšími. V případech,
kdy je rozsah našich služeb nedostatečný, spolupracujeme s dalšími návaznými sociálními službami, aby měl klient nepřetržitě zajištěnu potřebnou péči, pomoc a podporu.
TRENDEM JE KOMPLEXNÍ PÉČE
Podoba pečovatelské služby se v čase proměňuje.
Mezi nezbytné a žádané činnosti stále patří úklid
domácnosti, rozvoz obědů, zajišťování nákupů,
pochůzek, praní prádla, pomoc s hygienou,
doprovod k lékaři atd. Stále více se na nás však

Rovněž chybí nutriční poradenství, propojení se
zdravotní péčí, screening demence … Mnohé ze
zmiňovaných problémů umíme vyřešit díky vlastnímu zápalu a nasazení, nicméně nezbytné jsou
změny na legislativní úrovni.
POMÁHÁME A BOŘÍME STEREOTYPY
Azylový dům má kapacitu 11 lůžek, noclehárna
7 lůžek. Obě služby řeší problémy bezdomovectví v místní komunitě. Díky usilovné práci sociálních pracovníků a efektivní spolupráci s dalšími
subjekty se daří vyřešit, nebo minimálně zmírnit
nepříznivou sociální situaci u více jak 50 % všech
klientů. Je nám jasné, že poskytovat „pouze“
sociální službu dle zákona o sociálních službách je
u této cílové skupiny nedostačující. Velmi často
přicházejí o službu žádat osoby, které jsou zcela
bez prostředků a než dosáhnou na dávky hmotné

Jsme členy zastřešujících profesních organizací
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České
republiky a Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky. Zapojení do AVPO ČR je
pro nás prestižní záležitostí, neboť se jednak včas
dostáváme k informacím a získáváme servis, kterého si velmi ceníme, ale sami též máme možnost
ovlivňovat podoby legislativních norem, které
jsou nezbytné pro fungování neziskového sektoru, do něhož se rovněž počítáme.

Mgr. Marcela Hauke
ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr
Králové nad Labem

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Elišky Krásnohorské 2962
54401 Dvůr Králové nad Labem
e-mail: hauke@psdvurkralove.cz
telefon: 604 212 697
www.psdvurkralove.cz
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ARPOK, O.P.S.

FOKUS VYSOČINA

Nabízíme výukové programy a tematické dny
pro žáky, semináře pro
pedagogy a pro širokou veřejnost besedy
o aktuálních tématech
dneška. Více informací
o našich aktivitách na www.arpok.cz.

Nabízíme náš evidenční systém
Highlander. Jedná se o on‑line
databázi určenou pro evidenci
výkonů v sociálních službách.
Systém je vhodný zvláště pro
organizace, 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.

Pro firmy umíme připravit zábavné (teambuildingové) odpoledne ve znamení témat, které hýbou
dnešním světem.

www.arpok.cz
Kontakt: info@arpok.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 nabízíme
velkou seminární místnost (pro max. 45 osob,
ideálně 30) a malou seminární místnost (pro
max. 18 osob, ideálně 12), případně pronájem
celého objektu. K dispozici pro případné využití je též vstupní hala. K budově náleží rozlehlá zahrada s altány a jezírkem, kterou lze využít
ke cvičení, relaxaci či terapiím.
Vila skýtá také ubytování pro 25 osob (v 7 pokojích). 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 neziskových organizací, samospráv i podnikatelského
sektoru služby z oblastí zadávání veřejných zakázek a projektového managementu.

www.centrumrozvoje.eu
Kontakt: centrum@vilacerych.cz
DEBRA ČR, Z.Ú.
Navštivte náš charitativní
e-shop. Koupit v něm můžete krásný kalendář nebo
diář, který vydáváme v rámci
každoroční osvětové kampaně o nemoci motýlích křídel
12plus12. Dále nabízíme cyklo doplňky v originálním “obvazovém” designu DEBRA ČR. Nákupem
těchto předmětů podpoříte projekty pro osoby
s nemocí motýlích křídel (Epidermolysis bullosa
congenita – zkráceně EB).

www.fokusvysocina.cz/es‑highlan

Kontakt: fokus.vysocina@fokusvysocina.cz

HELPPES – CENTRUM VÝCVIKU PSŮ
PRO POSTIŽENÉ, O.P. S.
Zajišťujeme výcvik a předávání asistenčních, vodících,
signálních a terapeutických
psů pro osoby s nejrůznějšími typy postižení.
Přednášíme na témata:
• využití psích pomocníků a o životě a potřebách 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 canisterapii, přednášky, ukázky).

www.helppes.cz

Kontakt: info@helppes.cz

HESTIA – CENTRUM PRO
DOBROVOLNICTVÍ, Z.Ú.
Nabízíme řadu publikací
a metodik konkrétních dobrovolnických programů, dále
množství vzdělávacích a supervizních kurzů a cyklů zaměřených na dobrovolníky
i profesionály v pomáhajících profesích, zejména v oblasti sociální, zdravotní, kulturní a v práci
s dětmi a mládeží.

www.hest.cz

Kontakt: info@hest.cz

NFORMAČNÍ STŘEDISKO
MIKULÁŠ, O.P. S.
Pomáháme rodičům nalézat
způsoby řešení rozvodu nebo
rozchodu a vyrovnat se s jeho
dopady.
Pořádáme:
• skupinová setkání rodičů
(moderované, anonymní sdílení zkušeností);
• tematické semináře (zasadí konkrétní téma
do souvislostí a pomůžou pochopit chování
členů rodiny);
• asistované předávání dětí (pomáhá při kontaktu 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 Olomouce 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

KOLPINGOVO
DÍLO
ČESKÉ
REPUBLIKY,
O.S.
Kolpingovo dílo České republiky, o. s. je zřizovatelem Sociálního podniku KOVOLES, o. p. s.,
který nabízí pracovní uplatnění osobám
znevýhodněným při hledání zaměstnání
v regionu Nedvědice. Tím jim napomáhá při návratu na trh práce a přispívá tak ke snižování
nezaměstnanosti v regionu.
Nabízíme:
• palivové dřevo (vzhledem k ceně dopravy má
smysl pouze v okolí Nedvědice);
• zámečnické produkty na míru (ploty, brány,
mříže, apod.);
• drobné kovářské dekorativní předměty.

www.kovoles‑ops.cz

Kontakt: kovoles@kolping.cz

www.debra-cz.org
Kontakt: info@debra-cz.org
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MATURUS, O.P.S.
Kdo jsme?
Maturus, o.p.s. se věnuje veřejně prospěšnému podnikání v oblasti grafiky. 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 vedením zkušeného lektora v grafických a počítačových dovednostech.
Co nabízíme?
Grafické služby všeho druhu – od sazby výročních
zpráv, autorské ilustrace po kompletní firemní
design.

Semináře a workshopy pro manažery a pracovníky neziskových organizací v následujících
oblastech:
• fundraising,
• marketing a PR,
• vedení a řízení organizace,
• sociální služby,
• legislativa a účetnictví.
Pořádáme též rekvalifikační kurzy Manažer neziskové a příspěvkové organizace a Specialista
fundraisingu a public relations.
Zpracováváme Grantový kalendář formou přehledu aktuálních uzávěrek grantových či výběrových řízení a programů.
Provozujeme informační portál neziskovky.cz, kde
můžete inzerovat v Burze práce a Kalendáři akcí.

Na naše služby můžete uplatnit náhradní plnění.
Nákupem u nás podporujete zaměstnávání osob
s postižením.

Vydáváme zpravodaj Svět neziskovek, který přináší informace o aktuálním dění v neziskovém
sektoru.

www.maturus.cz

www.neziskovky.cz

NADAČNÍ
FOND PRO
PODPORU

P3 – PEOPLE,
PLANET,
PROFIT, O.P.S.

Kontakt: produkce@maturus.cz

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM (NFOZP)
Jsme Nadační fond pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením. A co vlastně
děláme?
NEJEN, ŽE zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením, pomáháme jim hledat práci a
učíme firmy je zaměstnávat. ALE TAKÉ aktivně
zasahujeme do tvorby legislativy a pomáháme s
nastavením pravidel grantů komerčních firem i
státní správy. A NAVÍC JEŠTĚ pomáháme pacientům s konkrétními diagnózami a jako Srdcerváči
získáváme finance originální cestou.
Pokud potřebujete poradit, pomoci nebo se jen
na něco zeptat, podívejte se na náš web nebo
nás kontaktujte.

Kontakt: neziskovky@neziskovky.cz

Zaměřujeme se na oblast sociálního podnikání, zájemcům o toto téma nabízíme následující
služby:
•

•

sociálním podnikům – konzultace a podpora v oblastech nastavování marketingových
a obchodních strategií a ve finančních, právních a dotačních oblastech;

•

neziskovému sektoru – pomoc při nalezení
vhodného záměru pro jejich cílovou skupinu, pomoc při tvorbě podnikatelských plánů,
zapracování sociálního podnikání do integrovaných strategií území MAS;

•

veřejnému sektoru – tvorba seminářů na míru
pro úředníky, pomoc při zapracování sociálního podnikání do strategií a analýz;

•

soukromému sektoru – pomoc se začleněním
sociálního podnikání do CSR strategií, hledání
cesty k zapojení sociálních podniků v dodavatelském řetězci.

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

NADACE
NEZISKOVKY.CZ
Naším cílem je podpora
rozvojových aktivit neziskových organizací, proto
nabízíme následující služby:
Poradenství a konzultace:
• založení neziskové organizace,
• další právní konzultace,
• účetní konzultace,
• konzultace projektových žádostí,
• strategické plánování
• další odborné konzultace.

sociálním podnikatelům na startu – pomoc
a podpora při hledání záměru, poradenství
při výběru právní formy a zapracování principů sociálního podniku do zakládacích dokumentů, spolupráce na podnikatelském plánu,
pomoc při zpracováních dotačních žádostí;

PESTRÁ SPOLEČNOST,O.P.S.
Nabízíme vzdělávací programy
pro mateřské, základní a střední
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
Lepší byznys – prožitkový workshop komunikace s osobami se zdravotním postižením.
Workshop je určen firmám a institucím poskytujícím služby či pracovníkům, kteří jsou
v přímém kontaktu se svými klienty. Cílem je
připravit zaměstnance na komunikaci a poskytnutí služby lidem s různými druhy zdravotního
postižení. Hlavními cílovými skupinami jsou lidé
s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením.
Každé školení je šité na míru danému sektoru
(bankovnictví, telko, poradenství, atd.), včetně
vytipování vhodných služeb pro tuto klientelu.
Cestovní agentura Bezbatour
Sociální podnik Pestré společnosti zprostředkovává zájezdy významných tuzemských cestovních kanceláři. Zákazník si přes webové stránky
www.bezbatour.cz může vybrat ze široké nabídky zájezdů do celého světa. Svým nákupem přispívá na výcvik asistenční psů Pestré
společnosti, aniž by zaplatil o korunu navíc.
CA Bezbatour zaměstnává lidi se zdravotním postižením a mimo jiné nabízí i zaručeně
bezbariérové zájezdy v ČR i zahraničí. Spolupracujeme pouze s renomovanými a vyzkoušenými cestovními kancelářemi, které nabízejí vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

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

www.p‑p‑p. cz
Kontakt: info@p‑p‑p. cz
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PORADNA PRO INTEGRACI, Z.Ú.
Na základě dlouhodobé
praxe nabízíme cizincům
pobývajícím 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.

TAMTAMY,
O.P. S.
Posláním Tamtamy o.p.s. je přispívat k integraci
znevýhodněných skupin na trhu práce.
Nabízíme:
• úklidy bytů domů, kanceláří;
• babysitting;
• hospodyně;
• společnice – doprovod, pomoc v domácnosti
pro seniory;
• semináře a školení bez bariér.

www.tamtamyops.cz

Kontakt: info@tamtamy.cz

Poradna pro integraci provozuje sociální podnik,
JAZYKOVOU ŠKOLU CZECH IN. Jejím hlavním
cílem je podpořit rychlé začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem do české společnosti
a mezi vrstevníky, a to právě prostřednictvím jejich výuky češtiny. Škola také nabízí jazykové 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

SPOLEK INSPIRO
Nabízíme zážitkové
semináře lektorky
Milady Šnajdrové
v oblasti měkkých dovedností (komunikační
a vyjednávací dovednosti, rétorika, neverbální
komunikace, etiketa, asertivita, manipulace), finanční gramotnosti a ochrany spotřebitele. Dále
semináře k řízení NNO (dotační řízení, fundraising, strategické plánování, řízení lidských zdrojů,
public relations, komunikace s médii).
Semináře jsou vždy přizpůsobeny potřebám cílové 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

Nabízí vaše neziskovka také zajímavé
produkty a služby?
Chcete o nich dát vědět i ostatním
členům a příznivcům AVPO ČR?
Pošlete nám krátký popis toho, co
nabízíte na adresu mrazek@avpo.
cz, nabídky zveřejníme na webových
stránkách (http://www.avpo.cz/sluzbya-produkty-clenu-avpo-cr/) i v dalších
číslech Bulletinu AVPO ČR.
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Notářské zápisy při zakládání ústavů (a nadačních fondů)
ve světle judikatury Vrchního soudu v Praze
Odborná veřejnost se již ode dne, kdy nabyl účinnosti nový občanský zákoník (zákon 89/2012 Sb. – dále jen „OZ“), pře o to,
jakou formu vyžaduje právní jednání, jímž se zakládají některé právní formy neziskových organizací. Od počátku nebylo sporu,
že spolek se zakládá formou soukromé listiny (zpravidla stanov, podepsaných zakládajícími členy) a nadace naopak formou
veřejné listiny (notářského zápisu). Pochybnosti panovaly ohledně formy právního jednání, jímž se zakládá ústav a nadační fond.
Od počátku jsem zastával názor, že zákon ani u ústavu, ani u nadačního fondu formu notářského zápisu nepředepisuje, nicméně
rejstříkové soudy byly často (zvláště v případě ústavů) opačného názoru. Nyní se mi konečně dostalo do ruky usnesení Vrchního
soudu v Praze č.j. 7 Cmo 295/2015 z 19. října 2015, kde vrchní soud jako soud odvolací tuto věc v případě ústavu řešil.
Dovolím si stručně rekapitulovat základní závěry:
Podle § 123 odst. 2 OZ pro zakladatelské právní jednání se vyžaduje písemná forma. Dle § 405 odst. 1
OZ ústav se zakládá zakládací listinou nebo pořízením pro případ smrti. Dle § 418 OZ v ostatním se na
právní poměry ústavu použijí obdobně ustanovení
o nadaci; nepoužijí se však ustanovení o nadační
jistině a nadačním kapitálu.
Obecně platí v soukromém právu princip, podle
něhož má každý právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li v uvedeném směru
omezen dohodou stran nebo zákonem (§ 559 OZ).
Tento princip se uplatní i při založení právnické
osoby. Není-li u určitého typu právnické osoby,
a tedy i ústavu stanoven zvláštní požadavek na
formu zakladatelského právního jednání, je třeba
pořídit je v písemné formě (§ 123 odst. 2 OZ). Názor
dovozující povinnost sepsat zakladatelské právní
jednání u ústavů ve formě veřejné listiny (notářského zápisu), odvolací soud nesdílí. Ustanovení §
418 OZ se týká právních poměrů ústavu a pod tyto
„právní poměry ústavu“ nelze subsumovat formu
zakladatelského právního jednání. Lze tedy uzavřít, že ze zákona nevyplývá povinnost zakladatele
sepsat zakladatelské právní jednání ústavu ve formě
veřejné listiny (notářského zápisu).
(text uvedený kurzivou je citací uvedeného rozhodnutí, redakčně kráceno)
Se shora uvedenými závěry Vrchního soudu
v Praze se plně ztotožňuji a dodávám, že dalším důvodem, proč v případě formy zakladatelského právního jednání nepoužít § 418 OZ je fakt,
že způsob založení ústavu má „vlastní“ úpravu
v citovaném § 405 a není tedy (bez ohledu na to,
zda budeme či nebudeme založení považovat za
otázku „právních poměrů ústavu“) důvodu k užití
právní úpravy nadací.
A CO NADAČNÍ FONDY?
Je nutno říci, že právní závěry citovaného judikátu na nadační fondy přímo nedopadají, neboť
OZ neobsahuje pro tuto právní formu odkazovací
ustanovení obdobné § 418. Nicméně považuji za
nutné připomenout, že ani v případě nadačního
fondu není požadavek na založení ve formě notářského zápisu důvodný. Způsob založení nadačního
fondu je popsán v § 395 OZ a o veřejné listině
zde není zmínky. Rejstříkové soudy sice obligatorní formu notářského zápisu často dovozují

Foto: Nadační fond proti korupci.

analogickou aplikací ustanovení o nadaci, pro
tento postup zde však není důvodu, neboť občanský zákoník, jak již výše uvedeno, žádné odkazovací ustanovení neobsahuje; naopak důvodová
zpráva k OZ uvádí výslovně, že právní úpravy
nadace a nadačního fondu jsou konstruovány
jako oddělené. Za takovéto situace bych považoval použití analogie za přípustné pouze tehdy,
jestliže by zákon žádnou úpravu založení nadačního fondu neobsahoval – v tomto případě tomu
tak ovšem zjevně není.
FORMA SLOŽENÍ PENĚŽITÉHO VKLADU
NADAČNÍHO FONDU A ÚSTAVU
Méně známým faktem pak je, že otázka zda aplikovat či neaplikovat ustanovení o nadaci na problematiku zakládání ústavů a nadačních fondů má
ještě jeden praktický dopad, a sice ten, že jejím
zodpověděním by se vyřešila také související
otázka, v jaké formě se vkládá peněžitý vklad do
ústavu/nadačního fondu. Pokud bychom použili
ustanovení o nadacích, tak v § 331 odst. 2 OZ se
dozvíme, že „Je-li předmět vkladu peněžitý, složí
jej správce vkladů na zvláštní účet u banky nebo
spořitelního a úvěrního družstva, který pro nadaci
a na její jméno zřídí“. Nicméně právní úprava založení ústavu ani nadačního fondu takové speciální ustanovení neobsahuje a domnívám se tedy,

s ohledem na předchozí závěry, že vklad do nadačního fondu i ústavu lze složit v libovolné formě
(tedy i v hotovosti) k rukám správce vkladu. Ani
v tomto však rejstříkové soudy bohužel nejsou
jednotné. Některé požadují předložit výpis z uvedeného zvláštního bankovního účtu, jiným postačí
prohlášení správce vkladu o složení vkladu v hotovosti. K tomu podotýkám, že v naší praxi se většina
nadačních fondů i ústavů zakládá s velmi malými
vklady (teoreticky lze založit i se vkladem ve výši
1 Kč), což činí případné založení zvláštního účtu
v bance poměrně absurdním.
Budu patrně hovořit za většinu neziskových organizací, prohlásím-li, že nejednotnost praxe rejstříkových soudů je obrovský problém, který přináší
zbytečnou frustraci, nedůvodné náklady, zatěžuje
jak soudy, tak účastníky řízení a ve svém důsledku
podrývá naši důvěru v právní stát. Jestliže totiž
dva soudy (a mnohdy ani dva úředníci téhož
soudu) nejsou schopny stejně rozhodnout ve
dvou naprosto identických kauzách, co od nich
asi můžeme očekávat v případě, že nám půjde
o majetek či dokonce o svobodu?

Petr Vít
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Zákon o veřejné prospěšnosti.
Jeden krok dopředu, dva kroky zpět.
Proces přípravy zákona o statusu veřejné prospěšnosti postupně nabyl rozměrů
absurdního dramatu. Pokus Ministerstva spravedlnosti o vypořádání připomínek
k poslednímu návrhu je pak jen jeho dalším dějstvím. Doufejme, že už posledním.
Úvahy nad tím, že by u nás měl být legislativně
upraven status veřejné prospěšnosti, jsou málem
tak staré, jako český neziskový sektor sám.
Nekonečné diskuze však jen málokdy byly vedeny
racionálně a s patrnou snahou dojít k pozitivnímu
výsledku. Namísto toho téma veřejné prospěšnosti neziskovky i jejich podporovatele opakovaně rozdělovalo.
JSOU ZEMĚ, KDE TO JDE!
Status veřejné prospěšnosti přitom není ničím
tajemným nebo neznámým. Docela dobře funguje v řadě zemí po celém světě. Jedná se o jednoduchý a poměrně účinný nástroj, prostřed-

udělen. Díky němu může poté využívat různé
výhody. Nejčastěji se jedná o daňové úlevy nebo
osvobození od různých poplatků. Charakter
těchto benefitů předurčuje, že ideálními správci
statusu veřejné prospěšnosti jsou finanční úřady, i
když jsou země, kde o něm rozhodují i jiné autority.
Podmínky, které musí nezisková organizace splnit,
se obvykle týkají transparentnosti. Musí například
každoročně publikovat výroční zprávy obsahující
informace o jejich hospodaření. Co se posuzování
veřejně prospěšného charakteru poslání neziskovky týče, nelze samozřejmě předpokládat, že by
jakýkoli předpis mohl obsahovat uzavřený seznam
všech veřejně prospěšných činností. Součástí
zákonů bývají jen určité demonstrativní výčty a

zákona byl odborné veřejnosti představen v roce
2010. V souvislosti s tím proběhla také velká konference na půdě Poslanecké sněmovny, na níž měly
být prodiskutovány sporné body. Místo toho však
konference ukázala na hluboké rozdělení neziskového sektoru. Značná část neziskových organizací
se postavila razantně proti záměru. Mezi motivy,
které je k tomu vedly, jistě patřila neochota otevřít neziskový sektor jakémukoli hodnotovému
a kvalitativnímu dělení, ale též nedůvěra, že by
státní instituce dokázaly takový nástroj používat
nediskriminačním způsobem. Odpor zmíněné
části neziskovek byl tak silný, že osobně zasáhl
tehdejší předseda vlády Petr Nečas a další přípravu zákona zastavil.

V rámci putovní konference jsme představili zahraniční úpravy statusu veřejné prospěšnosti.
Foto: AVPO ČR

nictvím kterého státní úřady nepřímo podporují
neziskovky prokazatelně vykonávající nějakou
veřejně prospěšnou činnost. Přístup, dle kterého
jsou za neziskové (a tedy automaticky i veřejně
prospěšné) považovány jednoduše organizace
určitých právních forem, je totiž neefektivní
a v mnoha ohledech překonaný.

do jisté míry je na neziskovkách samotných, aby
veřejně prospěšný charakter svého poslání dokázaly obhájit. V praxi to nebývá problém a ukazuje
se, že jednou z předností finančních úřadů je,
že dobře znají poměry v místech, která spravují.

Prakticky to vypadá tak, že neziskovka usilující
o získání statusu zažádá příslušný úřad, a pokud
splňuje zákonem stanovené podmínky, je jí status

Přijetí zákona o statusu veřejné prospěšnosti
bylo v České republice na spadnutí hned dvakrát. Poměrně dalece rozpracovaný věcný záměr

DVAKRÁT A NIC

Téma veřejné prospěšnosti však zcela neusnulo. Nedlouho na to se několik vět o veřejné
prospěšnosti objevilo v tehdy připravovaném
novém občanském zákoníku, a to i s odkazem, že
konkrétněji problematiku upraví zvláštní zákon.
V této chvíli se do věci vložila nedávno vzniknuvší Asociace veřejně prospěšných organizací
ČR (AVPO ČR). Vzala na sebe roli moderátora
vzniku nového návrhu zákona a především dokázala získat finance na zprostředkování zahraničního know-how a činnost odborných pracovních
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skupin. Pracovní skupiny řešily jednotlivá dílčí
témata a byly otevřené zástupcům neziskových
organizací, bez ohledu na oblast jejich působení.
Návrh zákona, který vznikl, byl rozumným kompromisem. Možnost získání statusu podmiňoval
splněním podmínek transparentnosti a určité
míry profesionalizace. Naproti tomu existovaly reálné přísliby daňových benefitů ze strany
Ministerstva financí. Cesta tohoto návrhu legislativním procesem však nebyla zcela jednoduchá, zejména kvůli existenci tlaku umožnit získání statusu co největšímu množství neziskovek.
Rozhodující úder měl však nakonec zcela jinou,
nečekanou podobu. Pád vlády Petra Nečase vedl
až k rozpuštění Poslanecké sněmovny a o návrhu
měl tudíž rozhodnout Senát. Pro senátory šlo však
o vcelku neznámou normu. Podrobným studiem
problematiky se v politicky neklidné době nechtěl
nikdo příliš zaobírat, a tak se senátoři rozhodli
projednávání návrhu využít spíše k dramatickým
projevům vlastní starostlivosti o neziskový sektor. Takový zákon by prý byl namířen proti malým
a nejmenším neziskovkám a mohl by se stát
nástrojem k potírání těch nepohodlných. Nic
nového pod sluncem, podobné argumenty zaznívaly už dříve a jejich trpělivé vyvracení v tomto
případě nemohlo pomoci. Senát návrh zákona
o veřejné prospěšnosti koncem léta 2013 zamítl.
KUDY CESTA NEVEDE
Senátní fiasko však kupodivu také neznamenalo
konec příběhu. Nový občanský zákoník, který
nabyl účinnosti 1. 1. 2014, totiž stále obsahuje již
zmíněný odkaz na zákon, který téma veřejné prospěšnosti upraví, a tak se tento zákon dostal i do
legislativních plánů vlády premiéra Sobotky.
Návrhy, které čas od času přicházely
z Ministerstva spravedlnosti, na kterém mimochodem od časů spolupráce s AVPO ČR nezůstal kámen na kameni, se však neubíraly šťastným
směrem. Původní trend, který AVPO ČR kritizovala, a sice otevřít možnost získání statusu veřejné
prospěšnosti co nejširšímu spektru neziskovek,
hrozil vést k tomu, že se ze statusu stane pouze
jakýsi nárokový příznak. Jeho získání by nemělo
žádnou vypovídací hodnotu a šlo by vlastně jen
o administrativní zátěž pro soudy vedoucí rejstříky i neziskovky samotné. Ministerstvo spravedlnosti se však od určité doby vydalo jiným směrem
a začalo podmínky pro získání statusu nesmyslně
komplikovat.
Poslední verze návrhu zákona, která nedávno
prošla připomínkovým řízením, se zaklíná transparentností, kterou však chápe jen jako požadavek na zveřejňování dalších a dalších dokumentů a informací. V praxi si však lze jen těžko
představit, že by soudy, které mají být správou
statusu veřejné prospěšnosti pověřeny, dokázaly alespoň v základních rysech posoudit správnost zveřejňovaných údajů a jejich soulad se skutečností. Nejde přitom o podceňování soudů,
spíše o konstatování, že by v řadě případů šlo
o práci s odlišným typem informací, než se kterými soudy pracují běžně. Například s účetními výkazy mají jistě větší zkušenosti pracovníci finančních úřadů než soudní úředníci. Čistě
formalistické pojetí transparentnosti, se kterým

návrh zákona přichází je zjednodušující a ve svých
důsledcích i nebezpečné.
Druhým a neméně závažným problémem posledního návrhu je, že nepočítá s přiznáním žádných daňových benefitů pro držitele statusu.
Ministerstvo financí již několik let používá vlastní
definici veřejně prospěšného poplatníka, která
vymezuje organizace osvobozené od daně z příjmu, a nejeví zájem se tématem veřejné prospěšnosti dále zabývat. Zákon o statusu veřejné prospěšnosti je tak aktuálně předkládán jako norma
soukromoprávní, z níž by užitek měli mít zejména
potenciální dárci a další podporovatelé neziskových organizací. Pomineme-li, že stát by měl do
vztahů mezi neziskovkami a jejich podporovateli zasahovat co nejméně, není jasné, jaký konkrétní význam by mohlo udělení statusu neziskové
organizaci pro její podporovatele vlastně mít. Má
někoho přesvědčit, že neziskovka splnila spoustu
zbytečných podmínek a zahltila sbírku listin
v elektronickém rejstříku spoustou nepřehledných dokumentů?

dojemnou starost. Více než kdy jindy by se tedy
neziskové organizace měly soustředit na to, aby
ukázaly svůj význam a potřebnost. Možná i tudy
může vést cesta k otevření širší diskuze nad výše
zmíněnými základními hodnotovými pojmy.

Aleš Mrázek
Článek původně vyšel
v měsíčníku Svět neziskovek

Připomínky AVPO ČR bohužel Ministerstvo spravedlnosti z větší části odmítlo a další zapracovalo jen částečně. AVPO ČR se proto rozhodla
jejich vypořádání rozporovat, v čemž postupuje
ve shodě s Unií zaměstnavatelských svazů ČR.
Zákon v současné podobě by znamenal jen nemalou administrativní zátěž pro všechny zúčastněné,
proto je naším konečným cílem Ministerstvo
spravedlnosti přesvědčit, aby od jeho další přípravy upustilo.
ZAČALI JSME ZE ŠPATNÉHO KONCE?
Země, kde status veřejné prospěšnosti dobře
funguje, jsou většinou tradiční demokracie, kde
je neziskový sektor rozvinutý a jeho místo ve společnosti prakticky nikdo nezpochybňuje. Právě
v tom je dost možná zakopaný pes. Podíváme-li
se totiž na okolní, posttotalitní země, zjistíme, že
zavedení statusu veřejné prospěšnosti tam také
naráželo na těžkosti, a pokud se jej někde podařilo
prosadit, funguje spíše jen formálně.
Pojmy jako obecné blaho nebo veřejná prospěšnost nejsou v mladých demokraciích ještě dostatečně ustálené, chybí jim pevné obsahové jádro.
Namísto toho, abychom se snažili iniciovat širší
společenskou diskuzi o těchto hodnotách, začali
jsme však rovnou stanovovat parametry, jaké má
veřejná prospěšnost mít a v podobě zákona konstruovat nástroj pro jejich posuzování. Nešlo přitom o reakci na žádnou společenskou objednávku
a nelze se tedy příliš divit, že si nikdo z neziskového sektoru nechtěl vytáhnout Černého Petra
a ocitnout se mimo skupinu „veřejně prospěšných“, kteří získají výhody. Rozpor mezi veřejnou
prospěšností jako morálně-hodnotovým pojmem
a veřejnou prospěšností coby právním instrumentem byl zkrátka příliš veliký a nikoho ani nenapadlo
se jím zabývat.
Neziskový sektor aktuálně řeší jiné problémy.
Prohlubující se polarizace společnosti vede
k tomu, že se ozývají hlasy zpochybňující oprávněnost samotné jeho existence. Pikantní je, že
proti neziskovkám často hřímají stejní lidé, kteří
o ně kdysi při senátním hlasování projevovali tak
9
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AVPO ČR se stala partnerem
dne dárcovství a dobrovolnictví GivingTuesday
Mezinárodní svátek dárcovství GivingTuesday letos připadá na 29. listopadu.
Poprvé se zapojí i Česká republika. Roli národního ambasadora, který zastřešuje
aktivity s GivingTuesday spojené, na sebe vzala Asociace společenské
odpovědnosti. AVPO ČR samozřejmě nezůstane stranou. Stali jsme se jedním
z partnerů kampaně, v jejímž rámci budeme prosazovat naše členy i značku
Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.
Koncept GivingTuesday pochází z USA, poprvé
kampaň proběhla v roce 2012 a u jejího zrodu
stálo newyorské kulturní a komunitní centrum
92nd Street Y spolu s United Nations Foundation.
GivingTuesday se neváže ke konkrétnímu datu,

v tom sehrávají sociální sítě. Minulý rok se ke
GivingTuesday přihlásilo celkem 45 000 organizací ze 71 zemí celého světa. V jednotlivých zemích
se koordinace kampaně ujímají tzv. národní ambasadoři, tím je pro Českou republiku Asociace spo-

své strategie a plány v oblasti společenské odpovědnosti. GivingTuesday se tak pro mnohé stává
začátkem nové sezóny dárcovství a jiných dobročinných aktivit.
Přidat se ke GivingTuesday je jednoduché a může
to udělat doslova každý, nejen neziskové organizace a firmy, ale též jednotlivci, obce nebo školy.
Stačí zaregistrovat akci, kampaň nebo nápad na
stránkách http://giving-tuesday.cz/, kde se také
dozvíte vše o používání loga.

AVPO ČR

ale probíhá vždy v úterý po Dni díkuvzdání. Toto
načasování není náhodné. Dnem díkuvzdání
totiž v USA tradičně začíná hlavní předvánoční
nákupní sezóna. V jejím rámci den dárcovství
GivingTuesday představuje protiváhu ke dnům
jako Black Friday nebo Cyber Monday, které jsou
spojeny s masivními marketingovými kampaněmi
obchodníků a podle kritiků jsou přímo zhmotněním konzumního způsobu života.
Nový svátek si rychle našel četné příznivce a
začal se šířit do dalších zemí. Důležitou úlohu

lečenské odpovědnosti, která však spolupracuje
s řadou dalších partnerů, mezi nimi i s AVPO ČR.
GivingTuesday zdaleka není jen dnem, kdy organizace a jednotlivci přispívají do sbírek, nebo
jinými způsoby darují prostředky či svůj čas na
dobročinné účely. Především jde o událost,
během které se lidé z celého světa zamýšlejí nad
potřebou darovat, pomáhat a vůbec se zajímat o
potřeby světa kolem sebe. Spousta neziskových
organizací představuje právě v tento den své
nové kampaně a komerční firmy zase odhalují
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1. LISTOPADU 2016, 9:30-11:00

Americké centrum, Tržiště 13 (1. patro), Praha 1 – Malá Strana

Tento rok se poprvé jako Česko zúčastníme mezinárodního svátku dárcovství
#GivingTuesday, který se koná 29. listopadu 2016. Globální iniciativa
#GivingTuesday již několik let inspiruje celý svět k charitě,
dobrovolnictví a zájmu o naše okolí.
Na #GivingTuesday darují organizace i jednotlivci svůj čas nebo peníze
a odstartují tak další rok dobročinných aktivit. Neziskové organizace využívají
#GivingTuesday k vlastním kampaním, fundraisingu a vytváření dobrovolnických
příležitostí. Celý svět se 29. listopadu schází na sociálních sítích,
aby #GivingTuesday podpořil a zdůraznil potřebu pomáhat svému okolí.

JAK SE MOHOU ZAPOJIT
NEZISKOVÉ ORGANIZACE?

Rádi bychom podpořili neziskové organizace v zapojení do historicky prvního
#GivingTuesday v Česku. Je to jednoduché a věříme, že neziskovým organizacím
a nadacím může přinést jejich účast v #GivingTuesday nové dárce, ale podpoří
třeba i zaměstnaneckou loajalitu.

1. LISTOPADU 2016, 9:30-11:00

Americké centrum, Tržiště 13 (1. patro), Praha 1 – Malá Strana
JSTE NEZISKOVÁ ORGANIZACE A RÁDI BYSTE

Tento rok se poprvé jako Česko zúčastníme mezinárodního svátku dárcovství
SE DO #GIVINGTUEDAY ZAPOJILI, JEN NEVÍTE JAK?
#GivingTuesday, který se koná 29. listopadu 2016. Globální iniciativa
PRÁVĚ PRO VÁS
JE URČEN
TENTO
SEMINÁŘ.
#GivingTuesday
již několik
let inspiruje
celý svět
k charitě,
dobrovolnictví a zájmu o naše okolí.
Představíme hlavní myšlenku #GivingTuesday, ukážeme příklady ze světa
společně se zamyslíme
nad aktivitou,
kterou by
mohla
připravit
Na a#GivingTuesday
darují organizace
i jednotlivci
svůj
čas nebo
peníze
Vaše
nezisková
organizace.
a odstartují tak další rok dobročinných aktivit. Neziskové organizace využívají
#GivingTuesday k vlastním kampaním, fundraisingu a vytváření dobrovolnických
příležitostí.
Celý svět
se 29. listopadu
scházíjena
sociálních
sítích,
Účast na akci
je bezplatná,
kapacita
však
omezena.
aby #GivingTuesday
podpořil
a
zdůraznil
potřebu
pomáhat
svému
Prosím registrujte se nejpozději do 28. října 2016 ZDEokolí.
Rádi bychom podpořili neziskové organizace v zapojení do historicky prvního
#GivingTuesday v Česku. Je to jednoduché a věříme, že neziskovým organizacím
a nadacím může přinéstNárodní
jejich ambasador
účast v #GivingTuesday
pro Českou republikunové dárce, ale podpoří
třeba i zaměstnaneckou loajalitu.

JSTE NEZISKOVÁ
Azáštitou
RÁDI BYSTE
Hlavní partner ORGANIZACE
Pod
SE DO #GIVINGTUEDAY ZAPOJILI, JEN NEVÍTE JAK?
PRÁVĚ PRO VÁS JE URČEN TENTO SEMINÁŘ.
Ve spolupráci s

Představíme hlavní myšlenku #GivingTuesday, ukážeme příklady ze světa
a společně se zamyslíme nad aktivitou, kterou by mohla připravit
Vaše nezisková organizace.

Účast na akci je bezplatná, kapacita je však omezena.
Prosím registrujte se nejpozději do 28. října 2016 ZDE
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Patnáctý ročník Zlatého středníku se blíží,
řekněte si o zpětnou vazbu na své publikace
Již po patnácté budou moci firmy, instituce, ale i neziskové organizace přihlašovat
své periodické i neperiodické publikace do prestižní profesní soutěže Zlatý středník.
Patnáctý ročník soutěže Zlatý středník bude letos na podzim opět vyhlašovat oborová
organizace PR Klub. Všechny přihlášené publikace projdou hodnocením poroty.
Na jaře pak čeká ty nejlepší ocenění na slavnostním vyhlášení.

Vítězové soutěže Zlatý středník 2015. Foto: Tomáš Pánek

„Zlatý středník není jen příležitost získat prestižní
ocenění a zařadit se do síně slávy úspěšných periodik. Je to také možnost, jak se dozvědět hodnocení
a zpětnou vazbu o svém médiu od odborné poroty,
která se každoročně skládá z předních českých
odborníků z oboru komunikace. Každý přihlášený tak
získá hodnotnou zpětnou vazbu, která může dané
médium posunout v budoucnu o velký kus kupředu
tím správným směrem,“ představila častou motivaci přihlašovatelů výkonná ředitelka PR Klubu
Adéla Jansová.

nejen po obsahové, ale i po grafické stránce či
z hlediska efektivity a dopadu na cílovou skupinu. Každý přihlašovatel poté získá vlastní hodnotící list, kde porota zaznamená postřehy, plusy,
mínusy, ale i doporučení ke zlepšení. „Každý přihlašovatel může zároveň v rámci přihlášky uvést specifika, která ho nejvíce zajímají a na co by se odborná
porota podle něj měla zaměřit,“ vysvětluje Jansová.
V průběhu dubna poté čeká všechny zúčastněné
slavnostní galavečer a vyhlášení vítězů.

V porotách se vždy sejdou zástupci agentur, klientů, ale i novinářů a dalších odborníků. V rámci
14. ročníku v porotě zasedl například majitel agentury Native PR Václav Pavelka, PR manažer PwC
Česká republika Pavel Heřmanský, šéfredaktor Marketing & Media Filip Rožánek či Vladimír
Bystrov, partner v agentuře Bison & Rose.
Letošní ročník soutěže vyhlásí PR Klub již tradičně
v listopadu. „S přihláškou však doporučujeme neotálet. Uzávěrka nás čeká na začátku příštího roku,
ale s novým rokem přichází nové příležitosti a výzvy
a člověk snadno zapomene,“ varuje Adéla Jansová.
Přihlásit je možné publikace určené k reprezentaci společnosti, prezentaci výrobků a služeb vůči
zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům. Po uzávěrce následuje hodnocení, které
probíhá během února a března. Každé médium
projde rukama několika porotců, kteří jej hodnotí

a souvisejících oblastí. Kromě tradiční soutěže
Zlatý středník organizuje PR Klub neformální
setkání a vzdělávací akce určené k profesními rozvoji zájemců o obor PR. Organizace se skoro stovkou členů z řad tiskových mluvčí, majitelů agentur, PR manažerů, freelancerů a dalších, působí
na trhu již osmnáct let a je stále otevřena novým
členům.
Bližší informace o členství a akcích PR Klubu
najdete na webových stránkách www.prklub.cz.
Termíny, přihlášku a další informace o Zlatém
středníku najdete na stránkách soutěže
www.zlatystrednik.cz.

Adéla Jansová
ředitelka PR klubu

V logu soutěže Zlatý středník bude už brzy šestka

Vyhlašovatelem soutěže, která vznikla v roce
2002 je oborové sdružení PR Klub, které sdružuje profesionály z oboru Public Relations
12
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která se bude konat dne
10. listopadu 2016
od 9:30 do 14:00
v Kongresovém centru Vavruška v Praze
Karlovo
náměstí
Praha 2
Akce se
koná pod317/5,
záštitou

Mgr. Jiřího Dienstbiera,
Program 10. listopadu 2016
ministra pro lidská práva,
9.00–9.30

rovné
příležitosti a legislativu České republiky*
12:35– 13:15
Registrace
účastníků
Oběd
9.30–10.15

Úvodní projevy
Jiří Dienstbier, ministr Vlády České republiky
Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace
odborových svazů
Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů
ČR

13:15 – 13:35

Mohou pomoci rozvoji neziskového
sektoru daňové benefity?
Miroslava Nebuželská, 22HLAV audit&consult
13:35 – 14:15

Unie zaměstnavatelských
svazůEvergreen
ČR Vás zve
na konferenci
neziskového
sektoru: hlavní
10:15 – 10:55

Co ještě je a co není neziskový sektor

a vedlejší činnost neziskových
organizací.

„Neziskový sektor“

Aleš Michl, ekonom

Stanislav Kouba - Odbor daně z příjmu, Ministerstvo

financí ČR

10:55 – 11:15

Co přináší neziskovému sektoru
14:15– 15:00
činnost pracovního týmu Neziskové
Dárcovství
v neziskovém sektoru –
organizace na Ministerstvu novinky v roce
2017
podpora dárců vs. občanská
spravedlnosti aneb ovlivňování nové
angažovanost členů spolků
legislativy v praktických ukázkách

Aleš Mrázek
– Asociace veřejně prospěšných organizací
která se bude konat
dne
Ivana Šatrová - Linka bezpečí
10. listopadu 2016
11:15 – 11:55
od 9:30 do 14:00
15:00 – 15:30
Quo vadis sociální podnikání
závěrečná diskuse
v Kongresovém
Svatava Škantová, oddělení
projektů sociálního centru Vavruška v Praze
podnikání, MPSV
Karlovo náměstí 317/5, Praha 2
Lenka Kohoutová, Nadační fond pro podporu
Jiří Horecký, Unie zaměstnavatelských svazů ČR

zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Obsah konference

Program 10. listopadu 2016

9.00–9.30
Cílem konference je diskutovat
o aktuálních tématech
11:55 – 12:35
Registrace
účastníků
v oblastiMůže
neziskového
sektoru: aktuální
situaci v legislatineziskovým
organizacím
ještě
vě a výhleduněco
na další
období,
vizích,
záměrech,
očekávanabídnout statut veřejné
ných změnách a rizicích. 9.30–10.15

prospěšnosti?
Úvodní projevy
KonferenceJakub
se zúčastní
zástupci
státní
správy,
nezisSosna – ministr
Ministerstvo
spravedlnosti
Jiří Dienstbier,
Vlády České
republikyČR

Marek
Šedivý
– Asociace
veřejně
prospěšných
kových Josef
organizací,
další
odborníci
na neziskový
sektor
Středula,
předseda
Českomoravské
konfederace
organizací
i politici.
odborových
svazů
Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů
ČR

Mediální partner

12:35– 13:15

Oběd

13:15 – 13:35

Mohou pomoci rozvoji neziskového
sektoru daňové benefity?
Miroslava Nebuželská, 22HLAV audit&consult
13:35 – 14:15

Evergreen neziskového sektoru: hlavní
a vedlejší činnost neziskových
Co ještě
je a co neníz neziskový
sektor
Konference
je spolufinancována
neinvestiční dotace
MPSV ze státního rozpočtu na podporu sociálního dialogu.
organizací.
Aleš Michl, ekonom
10:15 – 10:55

Stanislav Kouba - Odbor daně z příjmu, Ministerstvo

10:55 – 11:15

Co přináší neziskovému sektoru
činnost pracovního týmu Neziskové
organizace na Ministerstvu
spravedlnosti aneb ovlivňování nové
legislativy v praktických ukázkách

financí ČR

Registrujte se na
www.uzs-konference.cz
14:15– 15:00
Dárcovství
v neziskovém
sektoru
–
Účastnický
poplatek 390,Kč s DPH
podpora dárců vs. občanská
angažovanost členů spolků
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Zpráva o aktivitách AVPO ČR
v červenci až září 2016
Červenec 2016

Září 2016

13. 7.

AVPO ČR v měsíci září navázala spolupráci se
Skupinou ČEZ, která se stala hlavním partnerem
pravidelných Snídaní s AVPO ČR. Dále AVPO ČR
podala projektovou žádost do programu Podpora
kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních
neziskových organizací, prošla auditem sociálních
sítí a spustila vlastní prezentace na sítích Twitter
a Instagram.

Snídaně s AVPO ČR pro členy a další zájemce o
práci asociace. Praha, Bella Vida Café.

Srpen 2016
1. 8.

AVPO ČR začala realizovat projekt Asociace
veřejně prospěšných organizací ČR – zdroj
profesionálních služeb pro neziskové organizace
servisního typu, zejména v oblasti sociálních služeb
a sociálního začleňování, který byl podpořen z
Operačního programu Zaměstnanost.
2. 8.

Tisková konference u příležitosti představení
Zprávy o stavu udržitelného rozvoje občanského
sektoru v ČR za rok 2015.
3. 8.

Vystoupení prezidenta AVPO ČR v pořadu
Dopoledne s Dvojkou ČRo Dvojka.
4. 8.

1. 9.

Vyhlášení grantové výzvy Nadačního fondu J&T
a deníku Blesk na podporu značky spolehlivosti.
6. 9.

Schůzka ředitelky AVPO ČR s výkonnou ředitelkou
Asociace společenské odpovědnosti, uzavření
dohody o partnerství při organizaci kampaně
GivingTuesday.
7. 9.

AVPO ČR uspořádala kulatý stůl na téma
Vícezdrojové financování v sociálních službách,
který proběhl v rámci projektu AVPO ČR –
profesionální služby pro servisní NNO podpořeného
z Operačního programu Zaměstnanost.

Účast ředitelky a tajemníka AVPO ČR na semináři k
dotačnímu programu Podpora kapacit celostátních
mezioborových sítí nestátních neziskových
organizací.

13. 9.

Setkání tajemníka AVPO ČR se zástupci Úradu
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti. Vzájemné informování o situaci
a trendech v ČR a SR.

14. 9.

5. 8.

Účast tajemníka AVPO ČR na setkání zástupců
oborových a všeoborových sítí NNO.

Setkání zástupců AVPO ČR, CZECH NEWS
CENTERS (vydavatel deníku Blesk) a Nadačního
fondu J&T. Příprava grantové výzvy na podporu
značky spolehlivosti.
10. 8.

Snídaně s AVPO ČR pro členy a další zájemce
o práci asociace. Praha, Kavárna U Knoflíčků.
16. 8.

Vystoupení tajemníka AVPO ČR v pořadu K věci
na ČRo Regina.
17. 8.

Účast tajemníka AVPO ČR na setkání redakční rady
měsíčníku Svět neziskovek, příprava tematického
plánu pro další období.
25. 8.

Účast tajemníka na zasedání Plánovací komise pro
prioritní osu 3 Operačního programu Praha – Pól
růstu ČR.

Účast prezidenta AVPO ČR na jednání Pracovní
skupiny pro podporu firemního dárcovství Úřadu
vlády ČR.
Snídaně s AVPO ČR pro členy a další zájemce o
práci asociace. Olomouc, Oblastní unie neslyšících.
15. 9.

Proběhlo výběrové řízení v rámci programu
Rozvoj lídrů pacientských organizací, který
AVPO ČR realizuje díky podpoře společnosti
SANOFI-AVENTIS.
19. 9.

Proběhl první Večer s Olgou. Hostem prvního
z plánovaných setkání moderovaných Olgou
Medlíkovou byla manažerka charitativních aktivit
České televize Monika Tomíčková. Večery s Olgou
probíhají v rámci projektu AVPO ČR – profesionální
služby pro servisní NNO podpořeného
z Operačního programu Zaměstnanost.
21. 9.

Účast tajemníka AVPO ČR na zasedání
Monitorovacího výboru Operačního programu
Praha – pól růstu ČR.
25. 9.

Prezentace značky Spolehlivá veřejně prospěšná
organizace na charitativním Koncertu pro uši
pořádaném neziskovou organizací Orbi Pontes, z.s.
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