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V polovině dubna valná hromada Asociace NNO 
ČR rozhodla, že snahy o restart a zásadní zlom 
v asociaci je správný. Nové vedení dostalo od vět-
šiny členů zelenou ke svým vizím. Doufáme, že ko-
nečně skončí žabomyší potyčky a budeme společně 
hledat všichni to, co nás spojuje a ne to, v čem jsme 
rozdílní a jiní. My se nechceme vrátit k modelu ná-
rodní fronty s jednou rozhodující silou. Doufejme, 
že i tak budeme navenek jednotní. Valná hromada 
dala silně najevo i hrstce samozvanců, že už nebude 
tolerovat jejich pošpiňování asociace na veřejnosti, 
pomlouvat, rozdmýchávat rozpory a kazit ji stále 
dobré jméno. 

My jsme na jihu Čech ve spolupráci s ostatními 
členy celorepublikové asociace předložili mnoho 
nabídek našim členům a příznivcům k účasti na jed-
notlivých vizích, projektech, seminářích apod. Je-
nom nás mrzí, že stále někteří Jihočeši nepochopili, 
že Asociace NNO Jihočeského kraje má nezaměni-
telné místo v neziskovém sektoru a také ve společ-
ném prosazování přátelství rozrůzněných. 

KRÁTCE

KRESlENý huMOR

KVěTEN 2015

Kam kráčíš naše jihočeská asociace?

Předseda ANNO JČK
Jiří Riki Řeháček

* Ve čtvrtek 16. dubna se uskutečnila 
valná hromada Asociace nestátních nezis-
kových organizací.

* Ve čtvrtek 23. dubna proběhl 16. vele-
trh neziskovek NGO Market, a to v prosto-
rách Fora Karlín. Letošní veletrh proběhl 
ve spolupráci s prestižním Mezinárodním 
festivalem fundraisingu (Praha, 22. až 
24. dubna).

* V pátek 24. dubna proběhlo v Českých 
Budějovicích vyhlášení soutěže Školní ča-
sopis roku 2015.

* O členství v jihočeské asociace požá-
dal další spolek, a to Baby centrum Šikulka 
z Českých Budějovic.

* V dubnu Projekt národního informač-
ního portálu agentury CzechTourism skon-
čil. Více v čísle.

* KreBul Prachatice s Dismanovým roz-
hlasovým dětským souborem a KIS Pra-
chatice uvedl dětskou operu Brundibár. 
Jedinečné představení s besedou s pamět-
nicí holocaustu Martou Kottovou proběhlo 
v pondělí 4. května v Městském divadle 
v Prachaticích.

* Druhé jednání Regionální stálé konfe-
rence pro území Jihočeského kraje, se kona-
lo 30. dubna v Krajském úřadu Jihočeského 
kraje, kde nás zastupoval Václav Pavlík.

* Ve dnech 20. až 23. května proběh-
ne největší regionální přehlídka dětských 
a mládežnických spolků na Táborsku 
a Soběslavsku. Účastní se zástupci z celého 
regionu a bude se konat ve čtyřech městech. 
Více v čísle.

* Připomínáme, že Výroční zpráva 
ANNO JČK je už od března uveřejněna na 
našich webovkách www.annojck.cz.

* V současné době celý výbor šturmu-
je na nových stanovách, jednacích řádech 
apod. naší asociace jako spolku, abychom 
mohli do prázdnin uspořádat valnou hro-
madu, domluvit se a konečně se nově za-
psat do rejstříku spolků.

Riki

Občasník vydává Asociace NNO JČK
Farského 887, 390 02 Tábor
odpovídá: Jiří Riki Řeháček, +420 728 511 557
rehacek@outlook.cz; www.annojck.cz
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NGO MARKET 2015

PRAHA - Tradiční veletrh neziskovek NGO Market se letos uskutečil ve 
čtvrtek 23. dubna v nových prostorách Fora Karlín a představil návštěvníkům 
219 neziskových organizací z celé České republiky i zahraničí, kde nechyběli 
ani Jihočeši. Veletrh doprovodil celodenní program nejen pro  zástupce nezis-
kovek, ale i veřejnosti. Vstup byl, už tradičně, zdarma.

Veletrh prokázal, že v ČR je neziskový sektor hodně silný

Navíc letošní NGO Market se usku-
tečnil ve spolupráci s prestižním Mezi-
národním festivalem fundraisingu (Pra-
ha, 22. až 24. dubna 2015). 

NGO Market je jedinečnou jednoden-
ní akcí, která od svého vzniku v roce 
2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah 
i záběr. Neziskové organizace aktivní 
ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti 
lidských práv, environmentální pro-
blematice nebo jiných oblastech mají 
možnost představit své aktivity široké 
veřejnosti, navázat nová partnerství, 
zaujmout a oslovit sponzory a dobro-
volníky, ale i získat nové vědomosti 
potřebné pro úspěšné vedení své orga-
nizace. 

Návštěvníci měli možnost si poslech-
nout světové i místní odborníky z nezis-
kového sektoru i korporátní sféry, sdílet 
zkušenosti z praxe nebo se nechat inspi-
rovat a navázat užitečné kontakty. 

Každý ročník nese jedno zásadní 
téma, letos je to GlObálNí ROz-
VOJ. „Je to proto, že Evropská unie 
rok 2015 jmenovala rokem rozvoje. Je 
to těžce uchopitelné téma, ale v kostce 
jde o to, že se rozšiřují nůžky mezi glo-
bálním severem a jihem,“ říká Jan Pik-
na, koordinátor NGO Marketu.

Neziskovky na veletrhu ukazují pří-
klady dobré praxe, například Centrum 
narovinu prezentovalo svůj projekt 
komunitního centra v africké Keni. 
Dalším tématem byl udRžiTelNý 
ROzVOJ, který představil OSN, kde 
strategie ukazuje, že svět se již nesmí 
rozdělovat na rozvinuté a rozvojové 
země. 

Pro veřejnost bylo asi velkou atrakcí 

Postřehy z letošního veletrhu

dobrovolnické centrum, kde si student, 
matka na mateřské dovolené nebo třeba 
aktivní důchodce mohl nechat sestavit 
dobrovolnický program přímo na tělo. 
Hned na místě se dozvěděl jaké jsou 
možnosti a která neziskovka nabízí ak-
tuálně doborovolnický program. Zájem 
byl i o stánek Asociace pro Informační 
centra pro mládež České republiky. My  
je na jihu Čech máme v Táboře, Jind-
řichově Hradci, Českých Budějovicích, 
Prachaticích a v Českém Krumlově.

           -riki-, Foto Vlastimil Kopeček
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ROK NulA ZAPOČAl

Konečně, bude Asociace NNO ČR akční?!

Nový výbor, nová dozorčí rada Asociace NNO ČR
Valná hromada ve čtvrtek 16. dubna 2015 svým usnesením výrazně snížila počet členů vý-

konného výboru a stanovila počet jeho členů na sedm. V souladu se stanovami byli tedy voleni 
čtyři zástupci z krajských asociací a tři z oborových organizací.

Za kraje byli zvoleni: Martina Berdychová (SANNO), Jaromír hron (ANNO JMK), hana Šnajdro-
vá (ANNO Karlovarský kraj), Dan Žárský (ANNO Zlínský kraj).

Za oborové organizace byli zvoleni: Antonín Berdych (AMO), Karel Bauer (Česká unie sportu), 
Pavla Břusková (NCA).

Do dozorčí rady byli zvoleni Václav liška (Památková komora), helena Sasová (Neziskovky 
liberec), Martin Váchal (Asociace finanční gramotnosti).

Valná hromada Asociace nestátních neziskových organizací v České re-
publice proběhla ve čtvrtek 16. dubna za překvapivě vysoké účasti delegátů 
i jejich zájmu o asociační záležitosti. 

Takže se tak tak všichni s diskuzí ve-
šli do šestihodinového limitu, který po-
skytla Národní technická knihovna ve 
své zasedačce. Po zprávě předsedkyně 
Martiny Berdychové, která přinesla po-
hled na asociaci z mnoha různých úhlů 
a definovala základní aspekty charak-
teristické pro období mezi valnými hro-
madami, následovaly volby nového vý-
konného výboru a dozorčí rady. Protože 
dosud se ani jeden z orgánů nesešel na 
svém prvním zasedání (výkonný výbor 
bude jednat 6. května), není dosud znám 
předseda ani jednoho orgánu, nicmé-
ně jména zvolených členů lze nalézt na 
www.annocr.eu. 

Zásadní ale je, že valná hromada roz-
hodla o podstatných změnách, které jis-
tě pozitivně přispějí k činnosti asociace 
a zejména k členskou základnou postrá-
danému užšímu propojení mezi výbo-
rem a členskými organizacemi. Došlo 
k výrazné redukci členů výkonného vý-
boru z 15 na 7, a i když redukce výboru 
byla žádoucí, takovou redukci málokdo 

 Názory účastníků Valné hromady
MT: „Smutné bylo zejména to, jak ně-

kolik málo jedinců stále žije v domnění, že 
lze ovládat organizaci pomocí manipulací, 
obstrukcí, anonymů a jiných velmi neko-
rektních metod. Tvůrčí a systematická práce 
v jejich arsenálu chybí. Jsem velmi potěšena 
tím, že drtivá většina našich členů zcela sa-
mozřejmě preferuje slušnost, soudnost a zá-
jem organizace na budoucím konstruktivním 
a transparentním způsobu činnosti. Děkuji 
všem za to, že Asociace neztratila kredit 
a perspektivu. Těším se na konečně věcnou 
a smysluplnou činnost v novém Výkonném 
výboru.

KS: „Faktura na základě smlouvy, kterou 
jsme nevrátili, je splatná až o tom rozhodne 
soud“ (věru motivující know how některých 
bývalých členů výboru)

JRŘ: „Navrhuji, aby někteří, diskutující 
o ničem, dávali své připomínky a návrhy 
písemně, protože v opačném případě do 17 
hodin neskončíme.“ (praxe některých, aby 
otrávili ostatní. Slušní a akční pak většinou 
odcházejí... a tlučhubové vyhrávají)

KS: „To, že organizace nemá poštovní ad-
resu, nemá účet, nevyvíjí činnost a neplatí 
příspěvky, přeci neznamená, že její předsta-
vitel nemůže být volen. Já byl takto zvolen 
opakovaně.“

iK: „Rozeslání emailu (den před VH, urá-
žející a napadající předsedkyni) není vůbec 
nic dehonestujícího, je to odrazem demo-
kratických hodnot asociace tak, jak jsme ji 
vytvořili.“ (dokonce zmíněný vyzvedával de-
mokracii s  normalizací, ale to asi už zaspal 
dobu)

JRŘ: „Konečně, mlýny sice někdy melou 
hodně pomalu, ale dneska to mělo docela 
spád, i když se příznivci Mňačka moc ne-
zasmáli, protože jim moc skončila a budou 
konečně muset respektovat demokratickou 
společnost, a to ne podle své peněženky.... 
Naše ANNO ČR přežila a nyní se může ko-
nečně obrodit a začít s čistým štítem bez ma-
rastu a zatuchlin...“

čekal. Nový výbor byl plénem pověřen 
zpracováním nových stanov asociace 
a po připomínkovém řízení svolat další 
valnou hromadu, která stanovy schválí. 
Motivem ke změně stanov není zdaleka 
jen nový občanský zákoník. Ale jde ze-
jména o potřebu koherentních a jedno-
značných stanov, které budou obsahovat 
to, co obdobný dokument obsahovat má, 
a eliminují spekulativní a nejednoznač-
ný význam některých ustanovení. 

V závěrečném diskuzním bloku za-
zněla řada zajímavých názorů, řešila 
se neetická korespondence, ke které se 
uchýlilo několik funkcionářů asociace 
těsně před valnou hromadou, a zazněl 
také požadavek na těsnější a účinnější 
komunikaci mezi krajskými asociacemi 
navzájem, i kanceláří a výborem.

Záznam valné hromady se po ověření 
objeví rovněž na asociačním webu právě 
tak, jako koncepční kroky, které bude 
definovat nový výkonný výbor. A skočí 
papírování a začne se pracovat.      

 Stanislav Konečný, ředitel kanceláře

AKCE A POliTiKA
Jihočeši se zapojili do charitativní akce APlA JEDE

 Hejtman Jiří zimola podpořil jízdou na kole akci zaměřenou na propagaci 
problematiky autismu. Štafetu předal starostovi Jindřichova Hradce Stanisla-
vovu Mrvkovi.

Charitativně – osvětovou akci APLA 
JEDE, která je zaměřena na propagaci 
problematiky autismu, podpořil i jiho-
český hejtman Jiří Zimola. Absolvoval 
36 kilometrů na kole v dresu APLA 
týmu a vše s mapkou, fotkami a struč-
ným komentářem zaznamenal do k tomu 
určenému deníčku.

„Šlápnout několikrát do pedálu je 
opravdu to nejmenší, jak může člověk 
pomoci takovéto projekty zviditelnit,“ 
uvedl Jiří Zimola.

Pomyslnou štafetu v podobě dresu 
a deníčku pak předal ve čtvrtek 30. dub-
na 2015 starostovi Jindřichova Hradce 
Stanislavu Mrvkovi. Podobně, jako mu 

je před několika dny předával starosta 
Tábora Jiří Fišer.

Podmínkou zapojení se do této chari-
tativní akce je absolvování minimálně 
12 kilometrů na kole. Popis cesty musí 
účastník vepsat do deníčku a zároveň 
tam vlepí i mapku trasy a fotografie. 
Mimo jiné taky podepíše dres, ve kterém 
jízdu absolvoval a elektronicky vyplní 
i formulář vyvěšený zde. Teprve poté 
může tuto štafetu předat dál.          -red-
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POZVÁNKA

Konání Bambi 2015:
20. května, středa, 13.30 až 17 hodin SOBěSlAV, park před DDM Soběslav
21. května, čtvrtek, 12 až 17 hodin TÁBOR, Odpočinková zóna Komora Tábor
22. května, pátek, 11.30 až 16 hodin ChýNOV, Gabrielovo náměstí – ZŠ Chýnov
23 května, sobota, 14 až 18 hodin PlANÁ NAD luŽNiCÍ, 
                                 Školní sportovní areál u nádraží ČD Planá nad lužnicí
27. května: setkání účastníků Bambi 2015 se starosty 
                    měst Soběslavi, Tábora, Chýnova a Plané nad lužnicí

bambi 2015 je největší regionál-
ní burza volnočasových aktivit dětí 
a mládeže a středisek volného času na 
Táborsku a Soběslavsku. uskutečnila 
se bambiriáda 2004, 2005, 2006, 2007 
a 2008, bambi 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013 a 2014. letos bude probíhat ve 
čtyřech městech a bude probíhat čtyři 
dny.

A co říci o programu?
Bylo by toho moc, ale nejjednodušší je 

sledovat speciální blog www. bambi215.
wordpress.com nebo si počkat na plaká-
ty.  

A nyní malá ochutnávka, 
aneb Koho letos můžeme 
na Bambi 2015 potkat:
Táborská garda, Taneční kroužek Dět-

ského domova Radenín, Mažoretky ZŠ 
Sezimovo Ústí, Moderní tance ZŠ Chý-
nov, Orientální tance ZŠ Chýnov, Taneč-
ní kroužek Dětského domova Senožaty, 
Sólový zpěv  ZŠ Chýnov, Street dance 
Tábor, Step aerobic ZŠ Chýnov, Ukáz-
ka společenských tanců žáků ZŠ Chý-
nov, zpěvačka Gabriella Jiráčková - host 
Bambi 2015, Kytarový soubor DDM Tá-
bor, Škola orientálních tanců Intessar při 
DDM Soběslav, Šachový kroužek při ZŠ 
Chýnov, Kroužek paličkování ZŠ Chý-
nov, Kroužek mladých reportérů a školní  
časopis ZŠ Chýnov, Dům dětí a mláde-
že Tábor - výtvarná dílna, výroba šper-
ků z organzy, tisk  a malování na látku, 
rybářská soutěž, poznávání ryb, střelba 
na florbalovou branku, lackline, Výtvar-
ný kroužek a keramický kroužek při ZŠ 
Chýnov, Informační centrum pro mládež 
Tábor, Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje, Mažo-
retky a roztleskávačky DDM Soběslav, 
Kytarový soubor DDM Tábor, Orientální 

tance JUMANAH při DDM Tábor, Ky-
tarový kroužek a zpěv DDM Veselí nad 
Lužnicí, Divadelní kroužek DDM Veselí 
nad Lužnicí, Historický šerm DDM Ve-
selí nad Lužnicí, Paintball DDM Tábor, 
Vodní záchranná služba Soběslav, Sbor 
dobrovolných hasičů Želeč – stříkání 
z ručních džberovek na cíl, práce s bu-
zolou, vázání uzlů, práce s mapou, Ha-
sičský záchranný sbor Tábor – technika, 
Ukázky práce leteckých modelářů DDM 
Veselí nad Lužnicí, Ukázky výcviku 
a práce psovodů Policie České republiky, 
Ukázky práce Městské policie Soběslav,  
Vokálně instrumentální soubor ZŠ a MŠ 
nám. Mikuláše z  Husi, Taneční skupi-
na FRESH DANCE SK Viktoria Tábor, 
Aerobic + rope skipping DDM Veselí 
nad Lužnicí, Taneční kroužek při ZŠ 
Dražice, Městská policie Tábor - cyklo 
radar, elektromoped, Kaňka o.p.s. Tá-
bor, Junák - český skaut, středisko Ka-

lich Tábor, Taekwondo Ge Baek Hosín 
Sool, Policie České republiky -  ukázky 
výcviku  služebních psů, Hasičský zá-
chranný sbor Tábor – ukázka techniky, 
Vebr-sport - Sportovní centrum, MC 
Kopretina, Junák Planá nad Lužnicí, 
Jihočeští modeláři, Základní škola Pla-
ná nad Lužnicí, Florbalový klub Planá 
nad Lužnicí, TJ Sokol Planá nad Lužni-
cí, Atletika Planá nad Lužnicí, Taneční 
kroužek Lužničánek, Dobrovolní hasiči 
Planá nad Lužnicí, Základní umělecká 
škola Sezimovo Ústí, Pionýr Planá nad 
Lužnicí, Písničkové Froťánky, Knihov-
na Planá nad Lužnicí, Mateřská škola 
Pohádka, Divadélko Na nitce, Centrum 
Kaňka, Tenis Planá nad Lužnicí, Coun-
try tance Dupáček při DDM Tábor, Ta-
neční studio S.ara.H Tábor, Taneční sku-
pina ATAK Tábor a další. 

                                 Text a foto - riki-

Písničkové Froťánky.

Lužničánek.Hasiči...
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NÁŠ TiP - SEMiNÁŘ
Památky i pro zdravotně znevýhodněné

PíSeK – Ve dnech 28. a 29. května Památková komora České republiky ve 
spolupráci s městem Písek pořádá dvoudenní pracovní seminář Památky pro 
každého Písek 2015 v přednáškovém sále Prácheňského muzea v Písku

Seminář se koná pod záštitou gene-
rální ředitelky NPÚ architektky Naděž-
dy Goryczkové. Tématem jsou památ-
ky a jejich přístupnost pro zdravotně 
znevýhodněné jak v rovině edukačních 
programů tak z hlediska stavebních 
úprav památkových objektů, zahrad…

Seminář bude rozdělen mezi tři blo-
ky: Aktivity NPÚ; Stavební úpravy 
památek a Památky pro každého – ne-
tradiční vzdělávání, archivy z pohledu 
zdravotně znevýhodněných apod.

Dále následují odborné exkurze po 

historickém centru Písku a do písecké 
Sladovny.

Ve čtvrtek 28. května se začíná v de-
vět hodin. Pozvaní jsou Eva Vanžuro-
vá, starostka města Písek, Naděžda 
Goryczková, generální ředitelka NPÚ, 
profesor Václav Liška, Památková ko-
mora ČR, Martina Veselá  s přednáš-
kou Památky nás baví / Projekt NAKI/, 
Petr Hudec s přednáškou Květná zahra-
da v Kroměříži a audioprůvodce s navá-
děcím systémem pro zrakově postižené 
i hluchoslepé, Naďa Rezková NPÚ 

- vzdělávací aktivity NPÚ směrem 
k Základním školám, Hana Talli Hlu-
bučková – Hugo na cestách – netradiční 
vzdělávací projekt.

V rámci semináře je vyhlášení ceny 
Adolfa Heyduka, vystoupení zástupců 
organizací sdružující zdravotně posti-
žené a dalších neziskových organizací 
a prohlídka písecké sladovny.

Přihlášky účastníků je možno za-
sílat mailem do 15. května 2015 na 
adresu: hana.hlubuckova@seznam.
cz, telefon  721 195 471. Konferenční 
poplatek je 250 korun.

dOPORuČuJeMe     
          výbor ANNO JČK

PŘEDSTAVuJEME
Baby centra Šikulka

Baby club Šikulka, o.s., 
Rudolfovská tř. 634, 
370 01 České Budějovice
tel: 387 312 000, 387 311 469, 
e-mail: sikulka@sikulka.com 
URL: www.sikulka.com 

Centrum funguje už od září 2005 
v Českých Budějovicích. Nabízí kurzy 
plavání dětí od dvou měsíců, které jsou 
vedeny zkušenými instruktory plavá-
ní kojenců, batolat a dětí. Plavání dětí 
předškolního věku probíhá v bazénu 

osmkrát sedm metrů a teplota vody je 
31°C. Plavání starších dětí probíhá na 
českobudějovickém plaveckém stadio-
nu. Pro malé slečny organizuje akvabe-
leky. 

Od září 2006 zprovoznilo tělocvičnu, 
kde organizuje cvičení dětí od 3 měsíců 
do předškolního věku, cvičení dospě-

lých a další pohybové i kulturní aktivi-
ty. Od září 2012 má k dispozici solno
-jodovou jeskyni a atraktivní restauraci 
s hernou pro děti.

Baby školička organizuje krátkodobé 
a celodenní hlídání dětí s programem.

V tomto měsíci Centrum Šikulka 
bylo přijato do ANNO JČK.         -riki-

ZE ŽiVOTA ASOCiACE
Jihočeská asociace neziskovek finišuje, protože máme zklus čtyři roky

To, že došlo ke změnám zákonů pro neziskový sektor víme 
všichni. Je pravda, že stále máme mnoho času na provede-
ní povinných změn, například ve spolkovém rejstříku, sta-
nov apod., ale my chceme vše vyřešit už do konce letošních 
prázdnin. Stejně, jako Asociace NNO v České republice.

V současné době 
jsou základní do-
kumenty, například  
Stanovy spolku, 
Jednací řád val-
né hromady nebo 
výkonného výbo-

ru v připomínkovém řízení. Po připo-
mínkách nás čeká svolání výkonného 
výboru a následně Valné hromady, aby 
se vše zhodnotilo, odsouhlasilo a nako-
nec jsme se mohli konečně řádně zapsat 
do spolkového rejstříku a udělat všude 
opravy, abychom vše měli v pořádku.

V současné době musíme všichni čle-
nové ANNO Jihočeského kraje, zaplatit 
svůj členský příspěvek na rok 2015 (po-
kud jsme tak neučinili), a to do konce 
května na účet 0270126754/0300. Mi-
nimální částka je 200 korun (někteří 
členové slíbili, že na restart věnují více). 
Nezapomeňte do poznámky u platební-
ho příkazu dopsat organizaci a rok, na-
příklad „Březový lístek - 2015“. Důvod 
je jednoduchý - být účastníkem valné 
hromady a naplnit Stanovy ANNO JČK.

Rozběhli jsme webové stránky, kde 
lze najít aktuality. Reakce na webové 

stránky. Od začátku roku na něm bylo 
718 návštěvníků, kdy například 28. dub-
na stránky sledovalo 89 návštěvníků. 
Funguje také facebooková stránka. Dob-
ré ohlasy jsou i na náš Občasník. Jenom 
na blog moc lidí nechodí, a tak zvažu-
jeme jeho zrušení. Je pravda, že v sou-
časné době stačí webové stránky a  face-
booková sociální síť. Kromě toho řešíme 
i další stránky napříč asociací jako jsou 
pro Bambi 2015, kde od března bylo 717 
návštěvníků. Je pravda, že jde o jednu 
vrcholnou akci ve dvou regionech, a to 
Táborska a Soběslavska. Přesto právě 
tady je podíl jednotlivých členů i asoci-
ace značně velký. Kde jinde představit 
dětské a mládežnické spolky a ostatní 
volnočasové aktivity  než na Bambi?

                                 Jiří Riki Řeháček     
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PROČ NEZiSKOVKy?

JEDEN KONEC

Neziskové organizace jsou charakterizovány jako organizace, které nevy-
tvářejí zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele. zisk 
sice mohou vytvořit, ale musí ho zase vložit zpět do rozvoje organizace a pl-
nění jejího poslání.

V neziskovkách momentálně panuje jakoby mezidobí

Od ledna 2014 vstoupila v platnost 
velká rekodifikace soukromého práva, 
jejíž součástí je i nový Občanský záko-
ník a zákon o obchodních korporacích 
nahrazující dosavadní Obchodní zá-
koník. Změny, které tato rekodifikace 
přinesla se dotýkají i neziskových or-
ganizací.

Z občanských sdružení 
se stávají spolky

fondech byl zrušen). Nadace a nadační 
fondy se staly podmnožinou tzv. fun-
dací, což by měla být sdružení majet-
ku sloužící ke konkrétně vymezenému 
účelu. Změny ocení zvláště nadační 
fondy, kterým nová legislativa otevírá 
možnosti širších aktivit.

Nová právní forma ústav, kterou rov-
něž zavádí nový občanský zákoník, 
označuje právnické osoby ustavené za 
účelem provozování určité společensky 
prospěšné činnosti. Ústav není členská 
organizace jako spolek a funguje spíše 
na zaměstnaneckém principu. Podobně 
jako dosavadní obecně prospěšné spo-
lečnosti jsou ústavy vhodné zejména 
pro poskytování různých druhů veřejně 
prospěšných služeb.

Co s existujícími o.p.s.?
Zákon 248/1995 Sb. o obecně pro-

spěšných společnostech byl od 1. ledna 
2014 zrušen, nahradila ho nová úprava 
ústavů obsažená v novém občanském 
zákoníku. Stávající obecně prospěšné 
společnosti se však transformovat ne-
musí a mohou i nadále fungovat pod-
le zmíněného zrušeného zákona, není 
však už možné zakládat nové. Nicmé-
ně i možnost transformace je pro ně 
otevřena, kromě ústavu se nabízí ještě 
možnost, aby se staly sociálními druž-
stvy.

Sociální družstva 
a sociální podnikání

Odpovědí na rozvoj sociálního podni-
kání je nová právní forma sociální druž-

stvo, kterou najdeme v zákoně o ob-
chodních korporacích. Jde o družstva 
fungující na neziskových principech 
(nedochází v nich např. ke zhodnocová-
ní vkladů), sloužit by měla především 
sociální a pracovní integraci znevýhod-
něných osob.

Pro evidované právnické osoby (cír-
kevní neziskové organizace) zůstává 
vše při starém. Evidované právnic-
ké osoby se nadále řídí podle zákona 
č. 3/2002 Sb., o církvích a nábožen-
ských společnostech.

Aktuálně ještě jsou
 neziskových organizací

* spolky
* obecně prospěšné společnosti
* ústavy
* nadace
* nadační fondy
* evidované právnické osoby
-red-, ilustrační foto Vlastimil Kopeček

Nejrozšířenější forma neziskových 
organizací - občanská sdružení, pře-
stala od 1. ledna 2014 existovat (zákon 
83/1990 Sb. o sdružování občanů byl 
zrušen), místo nich zavádí nový Ob-
čanský zákoník právní formu zapsaný 
spolek (zkratka z.s.). Větší důraz by 
měl být kladen na spolkovou činnost 
a členský charakter spolků. Dosavad-
ní občanská sdružení mají tři roky na 
to, aby uvedla své základní dokumenty 
i způsoby fungování do souladu s no-
vou právní úpravou. Pokud nebudou 
schopny nové úpravě vyhovět, mají též 
možnost transformace na další nové 
formy ústav nebo sociální družstvo.

Modernější úprava 
nadací a fondů

Přímo v novém Občanském záko-
níku najdeme rovněž novou úpravu 
nadací a nadačních fondů (také zákon 
227/1997 Sb. o nadacích a nadačních 

Projekt národního informačního portálu agentury CzechTourism končí
ČeSKá RePubliKA – Agentura CzechTourism v dubnu ukončila projekt 

zavedení národního informačního portálu České republiky. Cílem projektu 
bylo vytvořit nový online informační systém zaměřený na oblast cestovního ru-
chu, který bude obsahovat základní turistické informace o České republice, a to 
s využitím nejnovějších trendů v oblasti iT.

Z výsledků auditu, zadaného na poža-
davek ministryně pro místní rozvoj Kar-
ly Šlechtové vyplynulo, že v době zadání 
a zahájení projektu v roce 2011 nebyla 
bohužel plně vzata v úvahu možnost tak 
razantního vývoje v oblasti IT technolo-
gií, jak se stalo, ani nakolik mohou nové 

technologie proměnit základní uživatel-
ské potřeby a metody využívání portálu 
v době jeho budoucího nasazení. Pro-
blém dlouhé časové osy přípravy projek-
tu byl již v minulosti předmětem kritiky. 
O rozhodnutí zastavit projekt Zavedení 
národního informačního portálu agen-

tura CzechTourism informovala Minis-
terstvo pro místní rozvoj, které plní roli 
řídicího orgánu. Hlavním argumentem 
pro zastavení projektu byla míra rizika 
při jeho pokračování, která by v důsled-
ku mohla znamenat neefektivní využi-
tí téměř 70 milionů korun. Rozhodnutí 
o zastavení projektu NIP pak v koneč-
ném efektu znamená úsporu těchto fi-
nančních prostředků. Projekt Zavedení 
národního informačního portálu ČR byl 
financován z Integrovaného operačního 
programu Evropské unie.                -red-
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SOuTěŽ
Nejlepší jihočeské školní časopisy a noviny byly už oceněny
ČeSKÉ budĚJOViCe – Ve zcela zaplněném sále zastupitelstva Jihočes-

kého kraje se v pátek 24. dubna bylo vyhlášení výsledků 5. ročníku Jihočes-
kého krajského kola soutěže školních novin a časopisů.

Už potřetí se hlavním partnerem 
soutěže stal Jihočeský kraj. Jihočeské 
krajské kolo soutěže školních novin 
a časopisů se tradičně uskutečnilo pod 
gescí Informačních center pro mládež 
v Jihočeském kraji a Asociace NNO Ji-
hočeského kraje.

V letošním roce se do soutěže přihlá-
silo v šesti kategoriích jednatřicet škol-
ních časopisů a novin z šestadvaceti zá-
kladních a středních škol Jihočeského 
kraje. Slavnostního vyhlášení výsledků 
se zúčastnilo více než sedmdesát žáků 
a studentů redakcí školních novin a ča-
sopisů, pedagogických pracovníků zá-
kladních a středních škol Jihočeského 
kraje a hostů. 

Slavnostnímu vyhlášení výsledků 
soutěže předcházel krátký doprovodný 
program. V jeho obsahu předseda od-
borné hodnotící komise soutěže Jiří Riki 
Řeháček, dlouholetý novinář, typograf 
a grafik, seznámil přítomné zástupce 
redakcí školních novin a časopisů pře-
devším s pozitivními poznatky z hod-
nocení soutěžících časopisů. Právě ty 
převládaly a potvrzovaly, že tato soutěž 
je skutečně o „něčem“, hmatatelným 
příkladem dobré praxe spolupráce škol-
ních novin a časopisů s jihočeskými 
Informačními centry pro mládež pod-
porující mediální výchovu na školách. 
Do této kategorie patří i nový vzdělá-
vací program Evropské unie na období 
2014 až 2020 ERASMUS+ podporující 
spolupráci a mobilitu ve všech sférách 
vzdělávání mládeže, který je nástup-
cem Programu celoživotního učení, 
programu Mládež respektive, Mládež 
v akci a dalších. Programů, z jejichž 
realizace mají opět jihočeská Informač-
ní centra pro mládež více než bohaté 
zkušenosti. O tom se mohli přesvědčit 
přítomní dalo by se říci in natura, ne-
boť tato část doprovodného programu 

byla plně v gesci Informačního centra 
pro mládež Jindřichův Hradec a jejich 
zde aktuálně působícího dobrovolníka 
Evropské dobrovolné služby Iona Esla-
vy. Prezentaci následovalo vystoupení 
hosta, který dlouhodobě působí v me-
diální oblasti a má vztah nejen k novi-
nařině, ale i Jihočeskému kraji. Milým 
hostem, který zcela zaujal přítomné se 
stal dlouholetý jihočeský novinář Fran-
tišek Kotrba, který momentálně je tis-
kovým mluvčím Ministerstva průmyslu 
a obchodu České republiky. Mnozí ho 
znají jako aktivního novináře, posléze 
šéfredaktora Jihočeského deníku. Jeho 
přínosné vystoupení bylo pro začínající 

novináře velkým přínosem. Po krátké 
přestávce následovalo vyhlášení vý-
sledků 5. ročníku Jihočeského kraj-
ského kola školních novin a časopisů. 
Předání se zhostila poslankyně Vlasta 
Bohdalová a Miroslav Hrdina, vedou-
cího Oddělení mládeže, tělovýchovy 
a sportu Odboru školství, mládeže a tě-
lovýchovy Krajského úřadu Jihočeské-
ho kraje.

Opakovaně při akci zaznělo nejen 
z úst organizátorů, ale i v závěrečném 
slově poslankyně Vlasty Bohdalové, 
že v soutěži zvítězili všichni zúčast-

Pohled do sálu. Letošního hodnocení se ujal Jiří Riki Řeháček.                   

Poslankyně Vlasta Bohdalová blaho-
přeje nejlepším... 

Dlouholetý jihočeský novinář Franti-
šek Kotrba všechny zaujal.

nění. Už jen proto, že aktivity redakcí 
školních novin a časopisů a jejich pod-
porovatelů z řad pedagogického sboru 
jsou i aktivitami pro druhé. I proto byl 
organizátory a jejich partnery oceněn 
nejen morálně každý účastník soutě-
že. A byly letos i v rámci Jihočeského 
krajského kola soutěže školních novin 
a časopisů i nějaké novinky? Jak jinak, 
byly. Letos se kromě tradičních partne-
rů stalo podporovatelem soutěže Město 
Český Krumlov a Město Tábor, zřizo-
vatelé veřejných základních škol.

Václav Pavlík, foto Vlastimil Kopeček

Prezentace španělského dobrovolní-
ka byla zajímavá.
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