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V České republice žije více 
než půl milionu lidí se slucho-
vým postižením, ne všichni 
se domluví znakovým jazy-
kem, a je velký rozdíl, jestli se
někdo už narodil neslyšící nebo
o sluch přišel až během života.

Občanské sdružení ORBI PONTES
jsme založili v květnu 2012 a pro-
střednictvím našich projektů 
chceme přiblížit slyšícím svět
lidí se sluchovým postižením. 
Usilujeme o to, aby lépe chá-
pali jejich potřeby a naučili se 
základní pravidla, jak se s člově-
kem, který má sluchové postižení
dorozumět. Jsme si též vědomi,
že ohledně neslyšících přetrvává 
řada mýtů a snažíme se naší spo-
lečnosti pomoci je překonávat. 

UKAZUJEME, JAK NA TO!

V letošním roce od 20. do 28.
září proběhne již třetí ročník fes-
tivalu Týden komunikace osob se
sluchovým postižením (TKOSP). 
Během toho týdne se uskuteční
přednášky, workshopy, kurzy, 
ale též sportovní a kutrutní akce. 
Cílem je, aby se lidé seznámili
s pravidly komunikace se sluchově
postiženými a poznali technolo-
gie, které mohou tuto komuni-
kaci usnadnit. Dozví se též, jaké
jsou rozdíly mezi sluchovými 
postiženími, a které organizace se
v České republice na pomoc lidem 
se sluchovým postižením zaměřují. 

Kdo má o tutu problematiku
zájem, nemusí však rozhodně 
čekat až do září. Jiné naše vzdělá-
vací projekty probíhají průběžně
během roku. Obsahem kurzů
pro děti i dospělé je poskytnutí 
kvalitních informací o komuni-
kačních prostředcích a typech 
sluchového postižení. Mluvíme 
s lidmi o pravidlech komuni-
kace a boříme mýty o lidech 
se sluchovým postižením.

Kurzy pro dospělé nazvané 
Nebojme se komunikace s lidmi
se sluchovým postižením jsou 
cíleny zejména na zdravotníky, 
sociální pracovníky a úředníky. 
Přednášky pro děti pod názvem 
Seznamte se, prosím… uka-
zují dětem prostřednictvím her 
a diskuzí, že prostředky k doro-
zumění všichni máme, stačí je 

jen vyzkoušet. Chceme slyšící 
děti i dospělé inspirovat k ote-
vřené komunikaci, respektu 
a zároveň v nich vyvolat otázky 
a hlubší zájem o život neslyšících.

NEBOJÍME SE 
NOVÝCH NÁPADŮ

Dále spolupracujeme také na 
projektech, které lidem se slu-
chovým postižením pomáhají 
v běžném životě, jako jsou např. 
komentované prohlídky v bota-
nické zahradě, kde sluchově 
postižení mohou sledovat on-
line simultanní přepis na table-
tech. Prostřednictvím jiných 
akcí zase nabízíme sluchově 
postiženým možnost sportov-
ního a kulturního vyžití (cvičení 
SM systému, divadelní předsta-
vení s přepisem a tlumočením). 
Vždy vítáme, když se na našich 
akcích setkávají slyšící i neslyšící.

POPULARIZUJEME, 
INFORMUJEME …

Pomocí našich PR aktivit se 
snažíme široké veřejnosti téma 
sluchového postižení nejen přib-
ližovat ale udělat jej i zajímavým 

a svým způsobem přitažlivým. 
Přinášet informace a postřehy ze
života lidí se sluchovým postižením
nám umožňuje blog Ztlumeno
(http://ztlumeno.blog.idnes.cz/),
nominovaný na cenu redakce 
v soutěži Bloger roku 2013, kte-
rou vyhlašuje redakce iDNES.cz.

Naším velkým úspěchem je nato-
čení reklamního spotu NENÍ

j

TICHO JAKO TICHO, jehož uve-
dení předcházelo druhému roč-
níku festivalu Týden komunikace
osob se sluchovým postižením 
(TKOSP). Spot zvítězil v soutěži
Žihadlo 2013 o nejlepší česko-
slovenskou veřejně prospěš-
nou reklamu v kategorii tele-
vizní a kino spot. Mimo jiné byl
promítán na fi lmových festi-
valech Jeden svět a Ozvěnách
Febiofestu v Karlových Varech.

Za prosazování plnohodnotné
komunikace s osobami se slucho-
vým postižením jsme byli nomino-
váni na výroční cenu Národní rady 
osob se zdravotním postižením 
České republiky „MOSTY 2013“ 
v  kategorii II. nestátní subjekt.

PROČ JSME SE STALI
ČLENY AVPO ČR?

Našimi projekty chceme přispívat 
ke zlepšování vztahů mezi lidmi. 
Činnost naší organizace je posta-
vena na spolupráci a vytváření spo-
lečných společenských hodnot. 
Proto jsme se stali členy Asociace
veřejně prospěšných organi-
zací ČR, jejíž práce ve prospěch
neziskových organizací si vážíme 
a jsme rádi, že se můžeme podí-
let na jejích aktivitách. Od r. 2014 
jsme také členy Asociace spole-
čenské odpovědnosti a Asociace 
organizací neslyšících, nedo-
slýchavých a jejich přátel.

Renata Škopková
Monika Jindrová

ČLEN AVPO ČR SE PŘEDSTAVUJE

Není ticho jako ticho 
Představte si, že právě teď, tam kde sedíte nebo stojíte najednou neslyšíte. 

Neslyšíte slova svých kamarádů, neslyšíte přijíždějící tramvaj, neslyšíte zvonění 

telefonu, neslyšíte šum stromů. Dovedete si představit, jak moc by se změnil Váš život 

v momentě, kdybyste přestali slyšet?

ORBI PONTES, o. s.

Brichtova 819/8
152 00 Praha 5

e-mail: info@orbipontes.cz
tel.: 777 717 733
www.orbipontes.czp
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MEZINÁRODNÍ 
KOLPINGOVO DÍLO 

Již za života Adolpha Kolpinga pře-
sáhly jeho myšlenky a dílo hra-
nice Německa a rozšiřovaly se do 
okolních zemí. Mocným impulsem
pro další rozvoj pak bylo gene-
rální shromáždění Mezinárodního
Kolpingova díla v roce 1968
v Salzburku, kde se vedení orga-
nizace rozhodlo obrátit pozor-
nost k sociálním otázkám meziná-
rodního charakteru a k rozvojové 
pomoci. V následujících třech
desetiletích se Mezinárodní 
Kolpingovo dílo prudce rozrůstalo
především v zemích Jižní Ameriky, 
Afriky a Asie, po pádu komunis-
tických režimů pak také v Evropě. 
Na konci roku 2013 sdružo-
valo Mezinárodní Kolpingovo
dílo 0,5 mil. členů ve více než
60 zemích všech kontinentů!

SOCIÁLNÍ PROJEKTY

Terapeutická komunita v obci
Sejřek je určena pro léčbu osob
obou pohlaví, u kterých je dia-
gnostikována závislost na nealko-
holových drogách. Dílčí cílovou 
skupinou jsou klienti s tzv. duální
diagnózou, tedy kombinace závis-
losti s další duševní nemocí.

SPEKTRUM – centrum primární
prevence a drogových služeb
sdružuje tři programy půso-
bící v lokalitě Žďár nad Sázavou 
a Havlíčkův Brod. Jejich společným
jmenovatelem je poskytování pro-
fesionálních certifi kovaných služeb.

Centrum primární prevence 
působí v oblasti předcházení riziko-
vých jevů u dětí a mládeže. Lektoři 
primární prevence pracují se žáky 
a studenty ve třídních kolektivech.

Kontaktní a poradenské centrum 
a Terénní program 
se zaměřují na práci s uživateli 
nelegálních návykových
látek a jejich blízkými.

Na Praze 8 provozuje Kolpingova 
rodina azylový dům. Jeho posláním 
je poskytovat podporu a pomoc 
sociálně znevýhodněným rodinám,
zejména pak mladým osamělým 

matkám s malými dětmi. Cílem
dlouhodobého pobytu v azylo-
vém domě je stabilizace sociální 
a fi nanční situace uživatelů a jejich 
návrat do běžné společnosti 

Rodinné centrum Smečno má 
za cíl vyvíjet aktivity k pod-
poře rodiny, zdravých rodinných 
vazeb a vztahů. Rodinné cent-
rum je určené především rodi-
nám s malými dětmi a mamin-
kám na mateřské dovolené. 

Rodinné centrum Srdíčko, Žďár 
nad Sázavou se nachází v budově 
Polikliniky. Celoročně připra-
vuje programy pro těhotné 
ženy, maminky s miminky, děti 
předškolního věku, rodiče, pra-
rodiče i širokou veřejnost.

VZDĚLÁVÁNÍ

Biskupské gymnázium všeobecného
zaměření poskytuje žákům vzdě-
lání, které jim umožní následné stu-
dium na různých vysokých školách. 
Čtyřleté a osmileté studium probíhá 
v moderních bezbariérových pro-
storách podle školního vzdělávacího 
programu, který je vytvořen na prin-
cipu aktivního přístupu žáků k výuce.

Střední škola gastronomická 
Adolpha Kolpingaa se snaží, v sou-
ladu s nejmodernějšími trendy 
evropského školství, dodržovat 
principy otevřené školy. Nabízí: tří-
leté učební obory (kuchař, cukrář, 

číšník) a dvouleté nástavbové stu-
dium (společné stravování). Obě
školy sídlí ve Žďáře nad Sázavou.

DĚTI A MLÁDEŽ

V rámci Kolpingových rodin působí 
skupiny dětí a mládeže, které
se snažíme motivovat k aktiv-
nímu zapojení do volnočaso-
vých činností a podporovat jejich
zájem o dění v jejich okolí. Ke
stěžejním činnostem patří letní
tábory, výlety, sportovní a kul-
turní akce, pravidelná činnost
v kroužcích apod. Veškeré akti-
vity jsou otevřeny nejen pro členy, 
ale také pro širokou veřejnost.

Rekreační zařízení Vyhlídka slouží
především celoročním aktivitám
dětí a mládeže. Objekt se nachází 
v klidné přírodní lokalitě nedaleko
Blanska, v těsné blízkosti CHKO 
Moravský kras. Kapacita je 93 míst
ve dvou až čtyřlůžkových pokojích
s vlastním soc. zařízením. V moder-
ním zrekonstruovaném objektu je
pro ubytované k dispozici jídelna,
společenský sál a klubovna.
Součástí areálu jsou hřiště a rybník. 
Zařízení je vhodné nejen pro pořá-
dání táborů, rekreací, škol v pří-
rodě a dalších skupinových pobytů, 
ale také pro školící, konferenční
a team-buildingové aktivity. Objekt 
je bezbariérový a s výtahem.

Michael Kubík
Člen představenstva

ČLEN AVPO ČR SE PŘEDSTAVUJE

Kolpingovo dílo České republiky
Občanské sdružení Kolpingovo dílo České republiky (KD ČR) vzniklo 21. října 1992 

a 13. února 1993 bylo přijato do Mezinárodního Kolpingova díla. Centrum KD ČR 

sídlí v Kolpingově domě ve Žďáře nad Sázavou. Základními články organizace jsou 

tzv. Kolpingovy rodiny. V současné době je v ČR registrováno přes 700 členů ve 43

Kolpingových rodinách. KD ČR je mimo jiné členem AVPO ČR, neboť svojí činností zcela 

naplňuje poslání veřejně prospěšných organizací. 

Kolpingovo dílo 
České republiky, o. s.

p

náměstí Republiky 22
591 01 Žďár nad Sázavou

e-mail: kolping@kolping.cz
tel.: 566 585 010
http://www.kolping.czp p g

Adolph Kolping (1813-1865)
švec, který se nedržel svého 
kopyta

Adolph Kolping byl všestranně
nadaný člověk. Nejdříve se
vyučil, později se stal knězem. 
Nebyl však pouze knězem, ale 
také žurnalistou, spisovate-
lem, žádaným řečníkem a díky 
jeho obětavému nasazení pro 
mladé lidi a jejich tíživou sociální 
situaci, ho označujeme za jed-
noho z prvních sociálních apoš-
tolů. Kolping chtěl, aby se mladí
lidé nebáli vzít život pevně do
rukou a stali se angažovanými
křesťany. V roce 1991 byl pro-
hlášen papežem Janem Pavlem 
II. v Římě za blahoslaveného.



4

NEWSLETTER – 4 / 2014

INFORMUJEME

Spolkový rejstřík je součástí 
veřejného rejstříku, který je 
veřejně přístupný na interne-
tových stránkách www.justice.
cz. V průběhu prvních měsíců 
letošního roku došlo k předání
agendy Ministerstvem vnitra
rejstříkovým soudům. Na rejs-
tříkových soudech se tedy dnes
již nacházejí údaje o spolcích 
v písemné i elektronické podobě.
Každý může najít údaje o svém
spolku na internetových strán-
kách veřejného rejstříku. Spolek 
lze vyhledat jednoduše zadá-
ním identifi kačního čísla či názvu
do vyhledávacího pole. Aplikace 
však umožňuje i rozšířené vyhle-
dávání podle dalších kritérií.

NOVÝ REJSTŘÍK BUDE
OBSAHOVAT VÍCE ÚDAJŮ

Nový spolkový rejstřík sebou
přináší několik důležitých
změn. První zásadní změnou 
je, že návrhy na zápis se podá-
vají k rejstříkovému soudu,
nikoliv k Ministerstvu vnitra. 

Rejstříkovým soudem je kraj-
ský soud, v jehož obvodu má 
spolek sídlo. Do spolko-
vého rejstříku se zapisuje více 
údajů, než do dřívějšího regis-
tru občanských sdružení. 

S tím souvisí i povinnost spolku 
doplnit do tří let ode dne nabytí 
účinnosti zákona tyto další údaje 
do spolkového rejstříku. Spolek 
tak bude muset doplnit přede-
vším informace o svém účelu, 
název nejvyššího orgánu spolku, 
kterým bude zpravidla valná hro-
mada či členská schůze, a údaje 
o členech orgánu spolku, včetně 
například toho, jakým způso-
bem jedná statutární orgán 
spolku (předseda, výbor, apod.). 

Výhodou je, ž e zákon přináší prin-
cip veřejné důvěry v zapsané 
údaje. Jinými slovy, pokud je před-
seda spolku jako předseda spolku 
zapsaný ve spolkovém rejstříku, je 
takovýto zveřejněný zápis dosta-
tečným důkazem a předseda 
spolku se nikde nemusí prokazovat 

dalšími dokumenty. Zároveň ve 
stejné tříleté lhůtě musí spolek 
vložit do sbírky listin spolkového
rejstříku povinně zakládané doku-
menty, zejm. stanovy spolku a další.

Z REJSTŘÍKU JE MOŽNÉ
ZÍSKAT OVĚŘENÝ OPIS

Návrh na zápis lze podat pouze 
prostřednictvím elektronicky vypl-
něného formuláře, který lze nalézt
taktéž na internetových strán-
kách www.justice.cz. Formulář je
třeba elektronicky pouze vyplnit.
Navrhovatel si pak může vybrat, 
zda jej vytiskne a pošle standardně
poštou, nebo zda jej pošle elek-
tronicky. V takovém případě se
však vyžaduje odeslání datovou
schránkou, nebo připojení zaru-
čeného elektronického podpisu.

Nespornou výhodou nového spol-
kového rejstříku je možnost zís-
kat elektronický úředně ověřený 
opis. Ten si může každý bezplatně
vytvořit přímo v aplikaci veřej-
ného rejstříku. Úřady by již tedy

neměly po spolcích požadovat 
jako důkaz jejich existence výpis. 
Mohou si totiž tento výpis vytvo-
řit samy přímo v aplikaci. Pokud
však z nějakého důvodu vyvstane
potřeba listinného výpisu, dostane 
ho každý, kdo o něj požádá přímo
na rejstříkovém soudu, případně
na kontaktním místě veřejné 
správy (Czechpoint). Takové
výpisy jsou ovšem zpoplatněny.

Jiří Gaňo
Ministerstvo spravedlnosti ČR

Nový spolkový rejstřík
přinesl řadu změn
Dne 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník a spolu s ním i další právní 

předpisy rekodifi kace civilního práva. Za zmínku zcela jistě stojí i nový zákon č. 304/2013 

Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Na jeho základě mimo jiné vznikl

i spolkový rejstřík, který nahradil registr občanských sdružení doposud vedený Ministerstvem 

vnitra. 

Přísnost musí být, doufejme ale, 
že pokud jde o spolky, nebude meč
v levici Justice potřeba. Foto: Kok 
Leng Yeo. Zdroj: Wikimedia



5

NEWSLETTER – 4 / 2014

NÁZOR

Debaty o tom, jak přimět nebo 
přímo přinutit velké fi rmy, aby se 
chovaly dle zásad společenské
odpovědnosti (Corporate Social 
Responsibility, zkráceně CSR) 
nejsou v jednacích sálech institucí 
Evropské unie ničím novým, ale 
nepravidelně se opakují minimálně
od přelomu tisíciletí. Nejvíce při-
tom bývají pochopitelně skloňo-
vána jména těch vůbec největších 
korporací s nadnárodní nebo rov-
nou globální působností. Prozatím 
však všechny snahy o zavedení
závazných standardů nebo povin-
ného vykazování společensky odpo-
vědných  aktivit narážely na odpor
pravicově smýšlejících politiků
i zástupců komerčního sektoru.

Současný návrh, však měl širokou
podporu a Evropský parlament
jej schválil. Jde vlastně o změnu 
starších účetních směrnic, které 
stanovují pravidla pro vypracová-
vání účetních závěrek. Celý název 
směrnice nemá cenu uvádět,
jde o klasickou ukázku eurožar-
gonu, kterému má málokdo šanci
porozumět, to však samozřejmě 
není to hlavní. Podstatnější je, 
že prozatím není jasné, koho by 
se měla nová povinnost repor-
tovat společensky odpovědné
aktivity týkat, a jak budou tyto 
zprávy kontrolovány. Obecně se
uvádí, že se nové nařízení bude
vztahovat pouze na velké spo-
lečnosti, jejich vymezení je však 
prozatím nejasné a zřejmě bude
záležet i na tom, jak novou směr-
nici do své legislativy zapra-
cují jednotlivé členské státy.

CSR JAKO SOUČÁST 
PODNIKÁNÍ

Představitelé fi rem zprvu pojímali
společenskou odpovědnost pouze 
jako jakousi nadstavbu  komerč-
ních činností, jejíž podoba odpo-
vídala interním strategiím a hod-
notám zastávaným jednolivými 
společnostmi. Toto paradigma se 
však v posledních dvou dekádách 
výrazně změnilo. Majitelé a manažeři 
pochopili, že CSR nepředstavuje jen 
náklady navíc, ale že jde o koncept, 
jehož vhodné aplikování výrazně 
přispívá k příznivějšímu vnímání 
fi rem, posiluje jejich důvěryhodnost 
a tím i stabilitu a konkurenceschop-
nost. V současné době je proto 
stále samozřejmější, že je hledisko 
společenské odpovědnosti bráno 
v úvahu při plánování a realizaci pod-
nikatelských aktivit jako jejich inte-
grální součást. Prim na tomto poli 
stále hrají velcí nadnárodní hráči, 
postupně se však tento přístup roz-
šiřuje i mezi menší a střední podniky.     

JSOU ZDE I JINÉ NEŽ 
GLOBÁLNÍ PROBLÉMY

Na druhou stranu je třeba zmínit,
že právě u nadnárodních korpo-
rací, které se o rozšíření nejvíce CSR 
zasloužily bývají v současnosti kon-
krétní podoby jeho uplatňování nej-
problematičtější. Nejčastější bolestí
je nedostatečné přizpůsobování 
CSR strategií a nástrojů potřebám 
a podmínkám konkrétních regionů. 
Plány pro oblast CSR často vznikají 
ve vzdálených centrálách a nezřídka 
jsou buď zcela unifi kované nebo 

zahrnují velké regiony na úrovni
i několika států. Problémy men-
ších regionů, jaké představují napří-
klad naše kraje, jsou většinou mimo
rozlišovací schopnost takto glo-
bálně přemýšlejících plánovačů.
Důsledkem je, že pobočky a pro-
vozy jsou nuceny realizovat centrá-
lou vydaný plán, bez ohledu na jeho
vhodnost a reálné přínosy pro jejich
okolí. Přitom právě dobré vztahy 
s obyvateli a reprezentanty regionů
mohou být pro budoucnost pobo-
ček klíčové. Například velký výrobní
závod, jehož provozování nutně při-
náší určitá ekologická i další rizika nej-
lépe rozptýlí obavy a získá si důvěru
či sympatie právě tím, že dokáže
„žít“ s regionem v němž je situován.

NEŠŤASTNÝ TREND
UNIFIKACE CSR

Stav, kdy korporace zdůrazňují 
a zapracovávají do svých business 
a marketingových strategií přede-
vším takové CSR aktivity, které se 
týkají všeobecně akceptovaných 
globálních problémů jako jsou eko-
logie nebo dodržování lidských práv,
vede navíc k unifi kaci toho, co  pod 
pojmem CSR rozumíme. Pak se
ale ze společensky odpovědného
chování vytrácí jeho nejvnitřnější
smysl. Příliš uklidňující v tomto kon-
textu nejsou ani vyjádření některých 
odborníků, kteří s uspokojením pou-
kazují na to, že většina velkých fi rem
je zvyklá reportovat svoji společen-
skou odpovědnost už nyní a zavedení
evropské směrnice by mohlo být
impulzem pro širší přijímání mezi-
národních standardů CSR, které 
vnikly na půdě OSN, OECD nebo
různých nevládních iniciativ. Většina
těchto standardizací totiž spole-
čensky odpovědné chování rovněž 
víceméně zužuje na angažovanost 
právě v určitých tématicky vymeze-
ných oblastech, které jsou celosvě-
tově považovány za problematické.

UNIJNÍ UNIFIKACE 
NA DRUHOU

Směrnice schválená v minulých e
dnech Evropským parlamentem

tento unifi kační přístup nijak nezastírá 
a dokonce jej povyšuje na novou úro-
veň. Společenská odpovědnost v jejím 
textu v podstatě splývá s agendami, 
na které se v posledních letech zamě-
řují a prosazují je instituce Evropské
unie. Firmy by měly oznamovat pře-
devším to, jak ve své činnosti zohled-
ňují témata jako jsou rovné příležitosti 
můžu a žen, ochrana životního pro-
středí nebo boj proti korupci. Ve vět-
šině případů jde samozřejmě o pro-
blematiky, které by fi rmy, a zejména 
ty největší, měly zohledňovat, otázkou
však je, zda by tedy nebylo na místě
spíše stanovení základních zákonných 
standardů. V textu návrhu ostatně 
najdeme pasáž, kde se píše, že jedním 
z měřítek je, zda fi rma vůbec plní legis-
lativní požadavky státu, v němž působí.
Pak je ale přece zbytečné a dokonce 
nebezpečné takovou regulaci jakkoli 
propojovat se společenskou odpo-
vědností. Dodržování zákonů je jen 
vynutitelným respektováním pravidel 
hry, naproti tomu společensky odpo-
vědné jednání musí vycházet z vnitř-
ního uvědomění a určitých etických 
hodnot. Ze společenské odpověd-
nosti zkrátka nelze udělat povinnost 
bez ztráty toho, co je pro společnost 
nejcennější.  Půjde-li jen o další vyka-
zování vynucené jednou z mnoha
nesrozumitelných směrnic, přestane 
mít smysl mluvit o odpovědnosti.

Aleš Mrázek

Evropský parlament přijal směrnici
o povinném reportování CSR. 
Vytratí se ze společenské odpovědnosti 
fi rem odpovědnost?
Evropský parlament se během svého dubnového plenárního zasedání zabýval mimo jiné

i návrhem směrnice, která by velkým fi rmám ukládala povinnost reportovat, jak naplňují 

zásady společensky odpovědného podnikání. Může takový předpis skutečně přimět 

fi rmy, aby se chovaly odpovědněji a více spolupracovaly i s neziskovými organizacemi?

Další informace k tématu:

Informační kancelář 
Evropského parlamentu v ČRp p

Asociace společenské p
odpovědnostip

Business Leaders Forum

Byznys pro společnost y y p p
(přehled metodik pro měření 
a reportování CSR)

http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/
http://www.csr-online.cz/
http://www.byznysprospolecnost.cz/
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Z PRAXE

Je samozřejmé, že fundraisera, 
tedy osobu která pro nezisko-
vou organizaci provádí fundra-
ising, je nutné (nebo přinejmenším
vhodné) za jeho práci odměňovat.
Toto odměňování může v zásadě
probíhat ve dvojím režimu:

— dle zákoníku práce
(pracovní poměr, dohoda 
o provedení práce, dohoda
o pracovní činnosti),

— dle občanského zákoníku
(příkazní smlouva, 
eventuálně - často, avšak 
nesprávně, smlouva o dílo). 

Ve druhém uvedeném případě je 
ovšem vždy třeba zvažovat, zda 
„zaměstnání“ fundraisera v občan-
skoprávním vztahu není porušením 
předpisů o zaměstnanosti. Zejména
jde o to, zda se nejedná o nele-
gální práci (tzv. Švacsystém), tedy
zastřený pracovní poměr, podří-
zený režimu občanského zákoníku
jen proto, aby všechny zúčast-
něné strany ušetřily na povinných
odvodech (především na sociálním
a zdravotním pojištění). Nicméně
to by bylo téma pro jiný článek…

Odměna fundraisera, ať již vyplá-
cená z toho či onoho práv-
ního titulu, může sestávat ze
dvou základních složek:

— Fixní části, která je závislá
na vykonávané činnosti,
nikoli na jejím výsledku,
a obvykle fundraiserovi 
náleží v dohodnuté výši bez
ohledu na to, zda a v jakém
objemu získal pro organizaci 
nějaké fi nanční prostředky.

— Variabilní části, která
představuje formu odměny 
za dosažený výsledek 
a stanovuje se většinou 
procentním podílem z objemu 
získaných prostředků.

Poskytování fi xní složky odměny 
je samozřejmě v pořádku a nelze 
je vcelku nijak zpochybnit , fun-
draiser je konec konců také jen 
člověk a potřebuje z něčeho pla-
tit účty. Korespondující náklad 
musí nezisková organizace zpra-
vidla hradit z vlastních zdrojů. 

Mnohem problematičtější, a to jak 
po právní, tak po etické stránce, 
je však poskytování oné variabilní 
složky odměny ve formě jakéhosi 
desátku ze všech prostředků, které 
fundraiser pro organizaci získá. 
V této souvislosti podotýkám, že 
pod pojem fundraising je v praxi 
často zahrnováno také získávání 
prostředků z veřejných rozpočtů. 
Mezi tyto aktivity spadá například 
psaní projektových žádostí s cílem 
získat dotaci od státu, místní 
samosprávy či Evropské unie. 

Zahrnováním těchto činností do 
fundraisingu se již beztak složitá 
problematika ještě dále kom-
plikuje. Je totiž nutné si položit 
otázku, z čeho bude v případě 
úspěchu (získání dotace či grantu) 
nezisková organizace dohodnu-
tou odměnu fundraiserovi hradit.  
Může jej samozřejmě odměňovat 
z vlastních zdrojů, ty ovšem bývají 
(v neziskovém sektoru obzvlášť) 
nedostatkovým zbožím. V opač-
ném případě je nutné se zamyslet 
nad tím, zda lze odměnu fundra-
iserovi uhradit přímo z jím získa-
ných prostředků. Přitom ovšem 
velmi záleží na tom, jaké povahy 
tyto prostředky vlastně jsou. 

Jde-li o dar, tedy pokud fundrai-
ser zajistil či zprostředkoval uza-
vření darovací smlouvy mezi třetí 
osobou a neziskovou organizací, je 
třeba dále rozlišit, zda je dar úče-
lově vázán na krytí konkrétních, ve 
smlouvě vymezených nákladů či 
nikoli. Platí-li první možnost, tedy 
pokud jsou darované prostředky 
účelově vázány (např.  ke krytí 
nákladů konkrétní činnosti či pro-
jektu, nákupu smluvně specifi ko-
vané věci apod.), nelze je zpravidla 
ani z části použít k úhradě odměny 
fundraisera (leda že by to smlouva 
s dárcem výslovně umožňovala, 
což ovšem není příliš pravděpo-
dobné). Organizace tedy v tomto 
případě musí odměnu hradit z vlast-
ních zdrojů. Není-li dar účelově 
vázán, ale je určen na obecně pro-
spěšnou činnost organizace jako 
takovou, je v zásadě možno z něj
odměnu fundraisera uhradit. Tento 
postup ovšem může být někdy 
po právu vnímán jako hrubě nee-
tický, a sice v případě, kdy dárce 
o sjednané odměně fundraisera

 neví a netuší tedy, že z každé tisí-
cikoruny, kterou poslal na obecně
prospěšné účely, jde například sto
korun „do kapsy“ fundraisera. 

Mnohdy ještě komplikovanější
situace nastává tehdy, pokud fun-
draiser zajistí přísun prostředků 
z dotace, grantu či jiné pod-
pory z veřejných zdrojů. V tako-
vém případě je klíčovou otáz-
kou, zda tyto prostředky zahrnují 
určitou část, která je určena na
krytí režie organizace a nemusí 
být vyúčtována. Je-li tomu tak, 
lze si představit, že z této části
bude uhrazena odměna fundra-
iserovi. Pokud ovšem musí být
všechny přijaté prostředky vyúč-
továny (což je pravidlem), je krytí 
odměny fundraisera z prostředků 
dotace vyloučeno, respektive je
vyloučeno, ledaže podmínky čer-
pání dotace zahrnují položku, pod 
kterou by bylo možno odměnu 
„umístit“. Z praxe ovšem víme, 
že většina dotačních titulů krytí
odměny za „získání“ dotačních 
prostředků neumožňuje. Pokud 
k její úhradě z prostředků dotace 
přeci jen dojde, stane se tak zpra-
vidla způsobem nelegálním či 
pololegálním, a nadto hrubě nee-
tickým. V praxi to probíhá napří-
klad tak, že se odměna fundrai-
sera vykáže jako náklad na řízení
projektu, což je ovšem s nejvyšší 
pravděpodobností v rozporu
s podmínkami čerpání dotace. 

Co uvést závěrem? Snad jen 
tolik, že pokud nezisková organi-
zace angažuje fundraisera (ať už
interního či externího), je třeba 
se zamyslet nad zdroji pro jeho
odměňování a zohlednit přitom 
různá praktická a etická hlediska. 
Zejména je třeba počítat s tím, že 
odměnu poskytnutou fundraise-
rovi bude pravděpodobně nutné
hradit z vlastních zdrojů organi-
zace, neboť až na naprosté výjimky 
nelze nalézt právně a eticky přija-
telné jiné způsoby, jak jej zaplatit 
přímo z jím získaných prostředků.

Petr Vít
Právní konzultant AVPO ČR

 Při přípravě článku byly využity 
části staršího článku téhož
autora, který byl uveřejněn
v časopise Svět Neziskovek.

K etickým a legislativním 
aspektům fundraisingu II
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych na podařený článek

kolegyně Milady Šnajdrové, uveřejněný v minulém čísle 

Bulletinu AVPO ČR, navázal právně-etickým pohledem

na odměňování fundraiserů.
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Curabitur bibendum ultricies nibh vitae ves-
tibulum. Etiam vitae elit nulla. Class aptent 
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia 
nostra, per inceptos himenaeos. Mauris tor-
tor quam, vestibulum vel semper vel, auctor 
sed quam. Vivamus nec tincidunt felis, et 
pulvinar diam. Mauris a turpis sem. Integer 
blandit risus vitae purus consectetur placerat. 
Maecenas quis mauris sit amet massa 
consectetur hendrerit. Nullam nec urna tinci-
dunt, laoreet purus et, tincidunt magna. Sed 
adipiscing dignissim velit ut adipiscing.

Aenean rhoncus lobortis ante, ac auctor 
libero euismod vel. Cras gravida, turpis vel 
cursus dapibus, nibh augue facilisis diam, 
non hendrerit velit ipsum ac lacus. Proin 
ut sodales mi. Class aptent taciti sociosqu 
ad litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Vivamus nec ali-
quam dui, vel iaculis leo. Curabitur sit amet 
tincidunt ligula. Suspendisse nec bibendum 
elit, pulvinar consectetur libero. Aenean sit 
amet aliquet arcu, sit amet lacinia nunc. Duis 
faucibus condimentum sagittis. Aliquam erat 
volutpat. Nullam nisi justo, condimentum ut 
mollis ac, venenatis sit amet quam. Aliquam 
magna leo, tincidunt quis aliquam a, com-
modo a tellus. Sed rhoncus accumsan augue, 
fermentum rutrum felis venenatis quis.
Nulla odio lorem, tincidunt vel sodales ac, 
luctus ut odio. Nam suscipit congue sagittis. 

Curabitur bibendum ultricies nibh vitae 
vestiulum. Etiam vitae elit nulla. Class aptent 
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia 
nostra, per inceptos himenaeos. Mauris tor-
tor quam, vestibulum vel semper vel, auctor 
sed quam. Vivamus nec tincidunt felis, et 
pulvinar diam. Mauris a turpis sem. Integer 
blandit risus vitae purus consectetur placerat. 
Maecenas quis mauris sit amet massa 
consectetur hendrerit. Nullam nec urna tinci-
dunt, laoreet purus et, tincidunt magna. Sed 
adipiscing dignissim velit ut adipiscing.

Aenean rhoncus lobortis ante, ac auctor 
libero euismod vel. Cras gravida, turpis vel 
cursus dapibus, nibh augue facilisis diam, 
non hendrerit velit ipsum ac lacus. Proin 
ut sodales mi. Class aptent taciti sociosqu 
ad litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Vivamus nec ali-
quam dui, vel iaculis leo. Curabitur sit amet 
tincidunt ligula. Suspendisse nec bibendum 
elit, pulvinar consectetur libero. Aenean sit 
amet aliquet arcu, sit amet lacinia nunc. Duis 
faucibus condimentum sagittis. Aliquam erat 
volutpat. Nullam nisi justo, condimentum ut 
mollis ac, venenatis sit amet quam. Aliquam 
magna leo, tincidunt quis aliquam a, com-
modo a tellus. Sed rhoncus accumsan augue, 
fermentum rutrum felis venenatis quis.

Nulla odio lorem, tincidunt vel sodales ac, 

luctus ut odio. Nam suscipit congue sagittis. 
Phasellus a tellus ac augue fringilla commo-
do nec id mi. Etiam ultricies nunc in gravida 
placerat. Aliquam lobortis malesuada ul-
trices. Sed ut purus semper, sollicitudin justo 
ac, iaculis magna. Ut varius felis ut ornare 
vulputate. Nullam condimentum dignissim 
velit sit amet accumsan. Pellentesque dictum 
tristique gravida. Ut quis congue lorem.

Pellentesque turpis purus, venenatis lobortis
urna et, condimentum auctor ipsum. Duis fa-
cilisis dui et orci elementum vulputate. Pha-
sellus id vehicula diam. Fusce quis rutrum 
turpis. Mauris ullamcorper quis neque non 
adipiscing. Etiam in magna non mi posuere 
commodo nec et libero. Vestibulum ve-
hicula rutrum ante nec condimentum. Donec 
purus sem, commodo et pretium venenatis, 
posuere et enim. Nulla ornare varius turpis, 
non condimentum nisi rutrum ut. Pellen-
tesque sit amet dignissim sapien. Proin 
nec dui volutpat, viverra nulla ac, molestie 
elit. Ut eu dapibus nulla, eget cursus tellus. 
Suspendisse lacus dui, aliquet id convallis 
in, viverra a est. Nunc at ligula scelerisque, 
venenatis sem quis, mattis orci. Vestibulum 
lorem enim, tristique eu venenatis ac, cursus 
a eros. Nullam venenatis malesuada velit a 
volutpat.

Ut et auctor mi. In pellentesque nisl nisi, 
quis eleifend odio varius ac. In hac habitasse 
platea dictumst. Nam sodales justo nec nisl 

auctor blandit. Aenean convallis felis sed 
egestas mollis. Praesent pellentesque enim 
vitae cursus fermentum. Fusce tempus 
augue quis fermentum aliquam. Etiam 
congue volutpat eros eget dictum. Ut nec 
aliquet enim, non dapibus neque. Vivamus 
id scelerisque enim, non facilisis ligula. Sed 
luctus, ligula in tincidunt lobortis, felis metus 
feugiat tellus, eu laoreet urna elit quis mi.

Nulla gravida mi non nibh interdum ullam-
corper. Quisque ut volutpat ligula, ac dictum 
dui. Ut eu congue magna. Curabitur sem 
ligula, molestie id nunc a, dictum sodales 
lacus. Vestibulum sit amet ultricies risus. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus 
orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Phasellus vel ligula vitae orci scelerisque 
feugiat. Phasellus pulvinar, turpis non 
scelerisque adipiscing, lectus massa volutpat 
magna, quis posuere leo erat accumsan 
magna. Curabitur metus orci, sodales nec 
sapien quis, varius porta orci.

Curabitur ultricies eget velit ac aliquam. 
Donec vel aliquet justo, id varius justo. 
Nulla malesuada quis leo ultricies feugiat. 
Suspendisse volutpat justo auctor sodales 
volutpat. Mauris ornare nulla ac est pharetra, 
et dapibus tortor posuere. Fusce dapibus 
consequat varius. Duis vitae enim eget 
lacus dignissim semper. Aenean id sagittis 
ligula. Quisque dignissim bibendum eros 
sed eleifend. Duis euismod euismod laoreet. 

Morbi eleifend, nulla id blandit dignissim, lectus quam ultrices
purus, at sagittis erat odio aliquet quam. Proin tincidunt, ipsum
eget venenatis bibendum, metus mi tempus erat, nec ornare augue
mauris at justo. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per 
conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris sit amet lectus nisi.
Aliquam nibh dui, tempus vel enim vel, placerat rhoncus mi. Morbi 
volutpat eros in tortor laoreet ultricies. Pellentesque id tempor
augue, ac consequat metus. Maecenas sed leo tempor est pulvinar
lobortis. Aenean euismod sagittis velit a bibendum. Donec non tortor 
elementum velit sagittis molestie sit amet sit amet mi.Etiam enim 
risus, tincidunt eget pretium sit amet, lobortis eu nisl. Aliquam in 
massa nunc. Fusce placerat vitae turpis eget rutrum.

slow    
  lifeLo

re
m

Lorem

Lorem
M

orbi 
eleifendn
landit 

dignissim
lectus quam

 
ultrices purus
at sagittis erat 

Ipsum Ipsum

2 3

Morbi eleifend, nulla id blandit dignissim, lectus quam ultrices 
purus, at sagittis erat odio aliquet quam. Proin tincidunt, ipsum 
eget venenatis bibendum, metus mi tempus erat, nec ornare augue 
mauris at justo. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per
conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris sit amet lectus nisi.
Aliquam nibh dui, tempus vel enim vel, placerat rhoncus mi. Morbi 
volutpat eros in tortor laoreet ultricies. Pellentesque id tempor 
augue, ac consequat metus. Maecenas sed leo tempor est pulvinar 
lobortis. Aenean euismod sagittis velit a bibendum. Donec non tortor
elementum velit sagittis molestie sit amet sit amet mi.Etiam enim 
risus, tincidunt eget pretium sit amet, lobortis eu nisl. Aliquam in 
massa nunc. Fusce placerat vitae turpis eget rutrum. 
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Curabitur bibendum ultricies nibh vitae 
vestibulum. Etiam vitae elit nulla. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos himenaeos. Mauris tortor
quam, vestibulum vel semper vel, auctor sed 
quam. Vivamus nec tincidunt felis, et pulvinar
diam. Mauris a turpis sem. Integer blandit risus 
vitae purus consectetur placerat. Maecenas 
quis mauris sit amet massa consectetur
hendrerit. Nullam nec urna tincidunt, laoreet
purus et, tincidunt magna. Sed adipiscing
dignissim velit ut adipiscing.

Aenean rhoncus lobortis ante, ac auctor
libero euismod vel. Cras gravida, turpis vel
cursus dapibus, nibh augue facilisis diam, 
non hendrerit velit ipsum ac lacus. Proin ut 
sodales mi. Class aptent taciti sociosqu ad
litora torquent per conubia nostra, per inceptos
himenaeos. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Vivamus nec aliquam dui, vel
iaculis leo. Curabitur sit amet tincidunt ligula. 
Suspendisse nec bibendum elit, pulvinar 
consectetur libero. Aenean sit amet aliquet
arcu, sit amet lacinia nunc. Duis faucibus
condimentum sagittis. Aliquam erat volutpat.
Nullam nisi justo, condimentum ut mollis ac,
venenatis sit amet quam. Aliquam magna leo, 
tincidunt quis aliquam a, commodo a tellus. Sed
rhoncus accumsan augue, fermentum rutrum 
felis venenatis quis.

Nulla odio lorem, tincidunt vel sodales ac, 
luctus ut odio. Nam suscipit congue sagittis. 
Phasellus a tellus ac augue fringilla commodo
nec id mi. Etiam ultricies nunc in gravida 
placerat. Aliquam lobortis malesuada ultrices. 
Sed ut purus semper, sollicitudin justo
ac, iaculis magna. Ut varius felis ut ornare 
vulputate. Nullam condimentum dignissim 
velit sit amet accumsan. Pellentesque dictum
tristique gravida. Ut quis congue lorem.

Pellentesque turpis purus, venenatis lobortis
urna et, condimentum auctor ipsum. Duis 
facilisis dui et orci elementum vulputate.
Phasellus id vehicula diam. Fusce quis rutrum 
turpis. Mauris ullamcorper quis neque non
adipiscing. Etiam in magna non mi posuere 
commodo nec et libero. Vestibulum vehicula
rutrum ante nec condimentum. Donec purus
sem, commodo et pretium venenatis, posuere
et enim. Nulla ornare varius turpis, non 
condimentum nisi rutrum ut. Pellentesque sit
amet dignissim sapien. Proin nec dui volutpat,
viverra nulla ac, molestie elit. Ut eu dapibus
nulla, eget cursus tellus. Suspendisse lacus dui,
aliquet id convallis in, viverra a est. Nunc at 
ligula scelerisque, venenatis sem quis, mattis

orci. Vestibulum lorem enim, tristique eu 
venenatis ac, cursus a eros. Nullam venenatis
malesuada velit a volutpat.

Ut et auctor mi. In pellentesque nisl nisi, quis 
eleifend odio varius ac. In hac habitasse platea
dictumst. Nam sodales justo nec nisl auctor
blandit. Aenean convallis felis sed egestas
mollis. Praesent pellentesque enim vitae
cursus fermentum. Fusce tempus augue quis 
fermentum aliquam. Etiam congue volutpat
eros eget dictum. Ut nec aliquet enim, non
dapibus neque. Vivamus id scelerisque enim, 
non facilisis ligula. Sed luctus, ligula in tincidunt
lobortis, felis metus feugiat tellus, eu laoreet
urna elit quis mi.

Nulla gravida mi non nibh interdum 
ullamcorper. Quisque ut volutpat ligula, ac 
dictum dui. Ut eu congue magna. Curabitur sem
ligula, molestie id nunc a, dictum sodales lacus.
Vestibulum sit amet ultricies risus. Vestibulum
ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; Phasellus vel
ligula vitae orci scelerisque feugiat. Phasellus
pulvinar, turpis non scelerisque adipiscing, 
lectus massa volutpat magna, quis posuere leo 
erat accumsan magna. Curabitur metus orci, 
sodales nec sapien quis, varius porta orci.

Curabitur ultricies eget velit ac aliquam.
Donec vel aliquet justo, id varius justo.
Nulla malesuada quis leo ultricies feugiat. 
Suspendisse volutpat justo auctor sodales
volutpat. Mauris ornare nulla ac est pharetra, 
et dapibus tortor posuere. Fusce dapibus 
consequat varius. Duis vitae enim eget lacus 
dignissim semper. Aenean id sagittis ligula. 
Quisque dignissim bibendum eros sed eleifend.
Duis euismod euismod laoreet. Nunc hendrerit 
tincidunt mi. Aliquam placerat tincidunt justo,
vitae hendrerit diam euismod at.

In non ipsum enim. Pellentesque imperdiet 
pulvinar enim non aliquet. Donec volutpat 
accumsan neque, ut lacinia nisi posuere non. 
Praesent at mi at mi imperdiet vulputate sit
amet ut mauris. In in lectus tristique, dignissim
nisl sit amet, cursus arcu. Mauris porta mattis
ipsum. Aliquam tristique metus mi, eu tristique
eros tincidunt eu. Fusce accumsan, dolor vitae 
congue sagittis, nisi massa tempus ipsum, id
dapibus justo nibh et sem. Duis tristique felis 
nec metus commodo, vitae suscipit tortor 
feugiat. Ut dictum ante nec nulla posuere
commodo. Aenean ultrices dapibus leo nec
gravida.

Nam rhoncus eleifend lorem, at tincidunt quam 
vulputate non. Suspendisse potenti. Nulla
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MINIMAL
Uisque luuctus, lectus euismod
aliquet pellentesque, ipsum 
diam viveerra purus, sed mollis 
augue doolor eu orci. Suspendisse 
vehicula arcu ligula. Maecenas 
dignissimm aliquet arcu ut mo-
lestie. Etiiam molestie elit et el-
ementumm consequat.

ABBOUT
Uisque luctus
lectus euuismod aliquet 
Pellentessque
ipsum diam viverra purus
Suspenddisse
Maecenaas 
Etiam molestie
Elit et eleementum
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30 Uisque luctus, lectus euismod aliquet pellentesque, 
ipsum diam viverra purus, sed mollis augue dolor eu orci. 
Suspendisse vehicula arcu ligula. Maecenas dignissim 
aliquet arcu ut molestie. Etiam molestie elit et elementum 
consequat.

Uisque luctus, lectus euismod 
aliquet pellentesque, ipsum diam 
viverra purus, sed mollis augue 
tum consequat.

Uisque luctus, lectus euismod 
aliquet pellentesque, ipsum diam 
viverra purus, sed mollis augue 
tum consequat.

Uisque luctus, lectus euismod 
aliquet pellentesque, ipsum diam 
viverra purus, sed mollis augue 
tum consequat.

Uisque luctus, lectus euismod 
aliquet pellentesque, ipsum diam 
viverra purus, sed mollis augue 
tum consequat.

Uisque luctus, lectus euismod 
aliquet pellentesque, ipsum diam 
viverra purus, sed mollis augue 
tum consequat.

80 42 23
Uisque luctus, 
lectus euismod 
aliquet.

Uisque luctus, 
lectus euismod 
aliquet.

Uisque luctus, 
lectus euismod 
aliquet.
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honcus
bortis 
Rante
Tibero 
uismod
Curabitur bibendum ultricies 
nibh vitae vestiulum. Etiam 
vitae elit nulla. Class aptent 
taciti sociosqu ad litora torquent 
per conubia nostra, per inceptos 
himenaeos. Mauris tortor
quam, vestibulum vel semper 
vel, auctor sed quam. Vivamus 
nec tincidunt felis, et pulvinar 
diam. Mauris a turpis sem. 
Integer blandit risus vitae purus 
consectetur placerat. Maecenas 
quis mauris sit amet massa 
consectetur hendrerit. Nullam 
nec urna tincidunt, laoreet 
purus et, tincidunt magna. Sed 
adipiscing dignissim velit ut 
adipiscing.

Aenean rhoncus lobortis ante, 
ac auctor libero euismod vel.
Cras gravida, turpis vel cursus
dapibus, nibh augue facilisis 
diam, non hendrerit velit ipsum 
ac lacus. Proin ut sodales mi. 
Class aptent taciti sociosqu 

ad litora torquent per conubia 
nostra, per inceptos himenaeos. 
Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. 
Vivamus nec aliquam dui, vel
iaculis leo. Curabitur sit amet 
tincidunt ligula. Suspendisse 
nec bibendum elit, pulvinar 
consectetur libero. Aenean sit
amet aliquet arcu, sit amet 
lacinia nunc. Duis faucibus 
condimentum sagittis. Aliquam 
erat volutpat. Nullam nisi
justo, condimentum ut mollis 
ac, venenatis sit amet quam. 
Aliquam magna leo, tincidunt 
quis aliquam a, commodo a 
tellus. Sed rhoncus accumsan 
augue, fermentum rutrum felis
venenatis quis.

Nulla odio lorem, tincidunt 
vel sodales ac, luctus ut odio. 
Nam suscipit congue sagittis. 
Phasellus a tellus ac augue 

fringilla commodo nec id mi. 
Etiam ultricies nunc in gravida
placerat. Aliquam lobortis 
malesuada ultrices. Sed ut purus 
semper, sollicitudin justo ac, 
iaculis magna. Ut varius felis
ut ornare vulputate. Nullam 
condimentum dignissim velit
sit amet accumsan. Pellentesque 
dictum tristique gravida. Ut quis 
congue lorem.

Pellentesque turpis purus, 
venenatis lobortis urna
et, condimentum auctor
ipsum. Duis facilisis dui et 
orci elementum vulputate. 
Phasellus id vehicula diam. 
Fusce quis rutrum turpis. Mauris
ullamcorper quis neque non 
adipiscing. Etiam in magna 
non mi posuere commodo nec 
et libero. Vestibulum vehicula 
rutrum ante nec condimentum. 
Donec purus sem, commodo 
et pretium venenatis, posuere 

Dignissim sapien. Proin nec 
dui volutpat, viverra nulla ac, 
molestie elit. Ut eu dapibus 
nulla, eget cursus tellus. 
Suspendisse lacus dui, aliquet 
id convallis in, viverra a est.
Nunc at ligula scelerisque, 
venenatis sem quis, mattis 
orci. Vestibulum lorem enim, 
tristique eu venenatis ac,
cursus a eros. Nullam venenatis
malesuada velit a volutpat.

Ut et auctor mi. In pellentesque 
nisl nisi, quis eleifend odio 
varius ac. In hac habitasse platea 
dictumst. Nam sodales justo 
nec nisl auctor blandit. Aenean
convallis felis sed egestas mollis. 
Praesent pellentesque enim 
vitae cursus fermentum. Fusce 
tempus augue quis fermentum 
aliquam. Etiam congue volutpat 
eros eget dictum. Ut nec aliquet 
enim, non dapibus neque. 
Vivamus id scelerisque enim, 

non facilisis ligula. Sed luctus, 
ligula in tincidunt lobortis, felis 
metus feugiat tellus, eu laoreet 
urna elit quis mi.

Nulla gravida mi non nibh 
interdum ullamcorper. Quisque
ut volutpat ligula, ac dictum 
dui. Ut eu congue magna. 
Curabitur sem ligula, molestie 
id nunc a, dictum sodales lacus. 
Vestibulum sit amet ultricies
risus. Vestibulum ante ipsum 
primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; 
Phasellus vel ligula vitae orci 
scelerisque feugiat. Phasellus 
pulvinar, turpis non scelerisque 
adipiscing, lectus massa 
volutpat magna, quis posuere leo
erat accumsan magna. Curabitur 
metus orci, sodales nec sapien 
quis, varius porta orci.

Curabitur ultricies eget velit ac 
aliquam. Donec vel aliquet justo, 

id varius justo. Nulla malesuada 
quis leo ultricies feugiat. 
Suspendisse volutpat justo 
auctor sodales volutpat. Mauris 
ornare nulla ac est pharetra, et 
dapibus tortor posuere. Fusce 
dapibus consequat varius. Duis 
vitae enim eget lacus dignissim 
semper. Aenean id sagittis
ligula. Quisque dignissim 
bibendum eros sed eleifend. 
Duis euismod euismod laoreet. 
Nunc hendrerit tincidunt mi. 
Aliquam placerat tincidunt 
justo, vitae hendrerit diam 
euismod at.

In non ipsum enim. Pellentesque 
imperdiet pulvinar enim 
non aliquet. Donec volutpat 
accumsan neque, ut lacinia 
nisi posuere non. Praesent at
mi at mi imperdiet vulputate

77sit amet ut mauris. In in lectus 77
tristique, dignissim nisl sit 
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amet, cursus arcu. Mauris porta 
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VYBRANÉ AKTIVITY AVPO 
ČR V MĚSÍCI BŘEZNU:

3. 3.
Zástupce AVPO ČR se zúčastnil 
veřejného slyšení na téma:
Budoucnost fi nancování
neziskového sektoru
v ČR, které se uskutečnilo 
v Senátu Parlamentu ČR.

5. 3.
V rámci pilotní fáze hodnocení 
spolehlivosti veřejně prospěšných 
organizací proběhla návštěva
týmu hodnotitelů ve členské 
organizaci Lata, o. s.

11. 3.
Prezident AVPO ČR  se
setkal s prezidentem Unie 
zaměstnavatelských svazů
(UZS), aby společně  připravili 
první zasedání sekce nestátních 
neziskových organizací UZS.

17.3.
Prezident AVPO ČR se zúčastnil
hodnocení nejlepších prací
v rámci soutěže Zlatý středník.

18. 3.
V rámci pilotní fáze hodnocení 
spolehlivosti veřejně prospěšných 
organizací proběhla návštěva
týmu hodnotitelů ve členské 
organizaci Helppes, o. p. s.

Dále proběhla schůzka s grafi ky,
na které byly odsouhlaseny návrhy
nové vizuální identity AVPO ČR.

19.3.
Prezident AVPO ČR předsedal 
1. zasedání sekce pro nestátní 
neziskové organizace Unie
zaměstnavatelských svazů (UZS).

19.3.
Proběhla informační 
schůzka prezidenta AVPO
ČR s prezidentem Unie 
zaměstnavatelských svazů (UZS)
a vedoucí sekretariátu Rady vlády 
pro nestátní neziskové organizace,
ohledně připravovaných 
aktivit sekce nestátních 
neziskových organizací UZS.

20.3.
Prezident AVPO ČR se zúčastnil 
jednání pracovní skupiny, 
kterou ustanovilo Ministerstvo 
spravedlnosti k přípravě novému 
návrhu zákona o statusu 
veřejné prospěšnosti. 

24.3.
Proběhla schůzka 
prezidentů AVPO ČR a Unie 
zaměstnavatelských svazů (UZS) 
s ministryní spravedlnosti Helenou 
Válkovou, která se týkala vzniku 
pracovního týmu pro nestátní 
neziskové organizace v rámci 
Rady hospodářské a sociální 
dohody České republiky.

SPLNĚNO V MĚSÍCI BŘEZNU:

 AVPO ČR bez jakýchkoli 
připomínek prošla
auditem účetnictví.

 Byl vybrán nový člen 
hodnotitelského týmu pro 
hodnocení spolehlivosti veřejně
prospěšných organizací.

 První dvě členské organizace
AVPO ČR prošly procesem
hodnocení spolehlivosti.
Hodnotitelé připravili zprávy,
na jejichž základě bude Rada 
pro hodnocení spolehlivosti
rozhodovat o udělení
značky spolehlivosti těmto
dvěma organizacím.

Zpráva o aktivitách
AVPO ČR v březnu 2014

p

KALENDÁŘ

V březnu se naplno rozeběhla pilotní fáze hodnocení 

spolehlivosti veřejně prospěšných organizací, která je součástí 

projektu AVPO ČR podpořeného z Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Jejím hlavním cílem je 

provést ověření metodiky v deseti  neziskových organizacích.
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