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Unie zaměstnavatelských svazů ČR
a Mladá fronta a. s. 

Vás zvou na konferenci

Cílem konference je diskutovat aktuální témata v oblasti neziskového sektoru, tj. aktuální situace 
v neziskovém sektoru, výhled na další období, vize, záměry, očekávaná změny a rizika. Konference 
se zúčastní zástupci státu, jednotlivých neziskových organizací, odborníci, politici.  

Neziskové organizace  
v roce 2016

Akce se koná pod záštitou 

místopředsedy vlády ČR pro vědu a výzkum 
MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MBA a ministra pro lidská práva 

a rovné příležitosti Mgr. Jiřího Dienstbiera

moderuje Ing. Jiří Horecký, Ph.D. MBA, prezident UZS ČR

Konference je spolufinancována z neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na podporu sociálního dialogu.



registrujte se na     
www.uzs-konference.cz

tel. 234 633 210 
 e-mail: info@uzs.cz 

PROGRAM

9.00–9.30
Registrace účastníků

9.30–10.10
Úvodní projevy 
Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum 
a inovace
Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti 
a legislativu
Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace 
odborových svazů 

10.10–10.30
Stav aktuální legislativy (zákon o statusu veřejné 
prospěšnosti, zákon o elektronické evidenci tržeb, zákon 
o dani z příjmů, připravované novely účetní vyhlášky)
Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR 

10.30–10.50
Co neziskovým organizacím daly a vzaly evropské 
projekty?
Jiří Remr, Institut sociologických studií Fakulty sociálních 
věd UK

10.50–11.10
Hlavní a vedlejší činnost neziskových organizací ve světle 
novely zákona o daních z příjmů
Stanislav Kouba, Ministerstvo financí ČR

11.10–11.30
Krátké občerstvení

11.30–11.50
Fungující správní rady–potenciál pro rozvoj neziskových 
organizací
Marek Šedivý, viceprezident Unie zaměstnavatelských 
svazů ČR, ředitel nadačního fondu Ronald McDonald House 
Charities

11.50–12.10
Etika fundraisingových kampaní
Robert Kawalko, prezident Nadace Polský institut 
filantropie (prostřednictvím Skype, bude tlumočeno)

12.10–12.30
Hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR
Ing. Alena Gmentová, ředitelka AVPO ČR

12.30–13.00
Oběd

13.00–13.20
Trendy ve společenské odpovědnosti firem
Pavlína Kalousová, předsedkyně Business pro společnost

13.20–13.40
České nadace jako zdroj pro financování neziskových 
organizací v roce 2016
Klára Šplíchalová, ředitelka Fóra dárců

13.40–14.10
Možnosti neziskových organizací v čerpání prostředků 
z evropských fondů
Martin Dítě, Grant Advisor

14.10–14.30
Závěrečné shrnutí, ukončení
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