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FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

Nevládní nezisková organizace, zájmové sdružení právnic-
kých osob působících v rozvojové spolupráci a humani-
tární pomoci. 
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1
Úvodní slovo

Milí přátelé, 

FoRS – česká zastřešující platforma pro rozvojovou spo-
lupráci a humanitární pomoc, jejíž výroční zprávu za 
rok 2007 držíte v ruce, má za sebou další rok existence. 
Po prvních letech pomalu vykračuje z dětského období 
a z křehké sítě, vzniklé do značné míry jako odpověď na 
poptávku partnerských institucí i pobídku donorů, se stá-
vá nezávislé nevládní centrum s vlastní energií, nápady, 
vizemi a kapacitou. FoRS je samozřejmě především ta-
kový jaký jej vytváří členské organizace, ale emancipace 
centrální kanceláře FoRS a její schopnost být tahounem 
řady aktivit platformy, jsou dobrou zprávou, stejně jako 
další nárůst členských a pozorovatelských organizací, kte-
rý přesáhl počet čtyřiceti.

V minulém roce se naše platforma, kromě vlastní čin-
nosti členských organizací, kterou nelze vydávat za vý-
sledky FoRS-u jako takového, podílela kromě jiného na 
snaze o reformu systému zahraniční rozvojové pomoci 
ČR. Dlouhá léta kritizovaný systém, kdy zahraniční pomoc 
kontrolovalo, formovalo a mnohdy spíše deformovalo, 
devět resortních ministerstev, každé především podle své 
optiky a téměř žádné podle skutečných potřeb na místě, 
byl vládou změněn a byla zahájena skutečná transforma-
ce české rozvojové spolupráce. 

Zástupci FoRS se zúčastnili stovek různých akcí doma 
i v zahraničí, podle možností pracovali na vytváření pod-
mínek pro kvalitní rozvojové projekty a pro jejich řešite-
le, zejména z řad nevládních organizací. Výzvou zůstává 

plán na stagnaci a dokonce i pokles procentního podílu, 
který vláda ve střednědobém výhledu na financování 
rozvojové spolupráce přijala. Přestože absolutní částky 
mají mírně narůstat, vzhledem k závazkům ČR a přede-
vším všeobecnému trendu vyspělých zemí zvýšit objem 
věnovaných prostředků na rozvojovou spolupráci, nelze 
plánovaný pokles až na 0,1 % hrubého národního příjmu 
(laťka pro nové členské státy je 0,17 % HND v roce 2010) 
nazvat jinak než ostudou. 

Na závěr slovo do vlastních řad. FoRS je bezesporu dob-
ře funkční na úrovni zastupování, koordinování, částeč-
ně i veřejného informování a diskusi rozvojových politik 
a strategií na úrovni Evropy i ČR, ale prozatím je skutečně 
„jen“ platformou. Především v dobrém – tedy inkluzivi-
tě a otevřenosti a zároveň postrádající přísnější vnitřní 
náhled na kvalitu a profesionalitu členských organizací. 
Není však třeba zoufat, západoevropské platformy k po-
dobnému uvažování dospěly po desetiletích existence. 

Chtěl bych tímto poděkovat členským organizacím, 
státním institucím a partnerům, Správní radě a zejména 
Sekretariátu platformy a popřát nám všem dobrý rok a 
kvalitní projekty i smysluplné aktivity a dopady na širo-
kém poli rozvojové problematiky ve světě. 

Šimon Pánek
předseda Správní rady FoRS



Představení FoRS
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České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) jako plat-
forma představovala v době svého založení v roce 2002 
15 organizací, na konci roku 2007 již 28 členských a 11 
pozorovatelských organizací – nevládní neziskové orga-
nizace, nadace, mezinárodní organizace a akademické 
instituce působící v oblasti rozvojové spolupráce, rozvo-
jového vzdělávání a humanitární pomoci (dále jen orga-
nizací FoRS). Sdružené organizace sdílí společný zájem 
prosazovat vyšší relevanci, efektivnost a efektivitu české 
i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat 
její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a trans-
formujících se zemí. Hlavním úkolem FoRS je zastupování 
společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů 
mezi státními institucemi (v ČR i EU) a nevládními organi-
zacemi na poli rozvojové spolupráce.

FoRS je jedním ze zakládajících členů organizace 
CONCORD, Evropské konfederace NNO pro humanitární 
pomoc a rozvoj (European NGO Confederation for Relief 
and Development www.concordeurope.org). CONCORD 
je zastřešujícím sdružením národních platforem a sítí 
NNO ze zemí EU, jež dohromady zastupují více než 1600 
NNO. CONCORD je oficiálním partnerem institucí Evrop-
ské unie a jeho prostřednictvím platforma FoRS mj. hájí 
zájmy NNO z ČR i dalších nových členských zemí EU.

České NNO na návštěvě v Evropském parlamentu
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Hlavní výsledky činnosti FoRS v roce 2007

Každoroční přistupování nových členů a pozorovatelů 
a rozvoj činnosti platformy FoRS během téměř pěti let 
fungování potvrzují postavení FoRS jako zástupce čes-
kých neziskových organizací v oboru rozvojové proble-
matiky. Během roku 2007 k FoRS přistoupilo 9 nových 
organizací jako pozorovatelů a 4 se staly plnými členy, 
z 15 zakládajících organizací se členská základna do kon-
ce 2007 roz rostla na 28 členských a 11 pozorovatelských 
organizací. FoRS od svého založení považuje za klíčové 
budování a rozvoj partnerského vztahu s Odborem roz-
vojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR (dále 
ORS) a Rozvojovým střediskem Ústavu mezinárodních 
vztahů (dále RS ÚMV).

Výrazné události roku 2007 pro nevládní sektor v oblasti 
rozvojové spolupráce:

1. Rostoucí podíl NNO a zejména organizací FoRS na re-
alizaci projektů i objemu finančních prostředků bilate-
rální Zahraniční rozvojové spolupráce ČR (dále ZRS ČR) 
– tj. v rámci dotačních programů, trilaterální spoluprá-
ce i bilaterální rozvojové spolupráce v partnerských 
rozvojových zemích.

2. Nastoupená Transformace ZRS ČR směrem k centrali-
zaci systému ZRS s ustavením České rozvojové agen-
tury na místo Rozvojového střediska ÚMV od 1.1. 2008 
a obnovení příprav Zákona o rozvojové spolupráci 
a humanitární pomoci v zahraničí.

3. Prohloubení spolupráce mezi českými a evropskými 
nevládními neziskovými organizacemi, růst přípra-
vy a realizace společných projektů a akcí. Zejména 
pak úspěšná účast českých (resp. FoRS) organizací na 
vypsaných výzvách na projekty rozvojové spoluprá-
ce, osvěty a rozvojového vzdělávání v rozpočtových 
linkách Evropské komise (tj. EC call – budget line 
21-02-03) a dalších (Presidency Fund, RPP).

4. Spolupráce NNO s dalšími koalicemi mimo sektor roz-
vojové spolupráce – a to na konkrétních výstupech, na 
propagaci rozvojové problematiky a koordinaci akti-
vit, které mají přímou vazbu na rozvojovou problema-
tiku – zejména v rámci kampaně Česko proti chudobě 
a spolupráce se Zeleným kruhem a Klimatickou koalicí. 
Zvláštní oblastí pak bylo zahájení diskusí uvnitř i vně 
FoRS o příspěvku NNO k předsednictví ČR v Radě EU.

K těmto výsledkům platforma FoRS přispěla mimo jiné 
následující činností:

Na úrovni ČR:
• Intenzivní informační a podpůrná činnost Sekretariátu 

FoRS členům a pozorovatelům.

• Zprostředkování účasti zástupců platformy FoRS a je-
jích organizací na více než 70 akcích v ČR (vzdělávací 
aktivity, jednání, konference, workshopy apod.).

• Uspořádání 33 vlastních akcí FoRS a dalších 15 ve spo-
lupráci s dalšími institucemi.
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Hlavní výsledky činnosti FoRS v roce 2007

• Další ročník společné kampaně organizací FoRS „Čes-
ko proti chudobě“.

• Cílená a průběžná komunikace se zástupci orgánů 
státní správy, kteří mají podíl na utváření české rozvo-
jové politiky a dalších politik s dopadem na rozvojové 
země.

• Podpora připravované Transformaci ZRS, připomín-
kování základních dokumentů MZV ČR a promítnutí 
některých námětů FoRS do její podoby.

• Podíl FoRS na formulaci věcného záměru Zákona 
o roz vojové spolupráci a humanitární pomoci v za-
hraničí.

• Činnost pracovních skupin FoRS, příprava společných 
stanovisek.

• Analyzování možností zapojení NNO do příprav čes-
kého předsednictví v Radě EU na vládní úrovni a aktiv-
ní snaha o ovlivnění vládních priorit ze strany FoRS.

• Navazování komunikace s dalšími NNO a platformami 
a spolupráce na aktivitách s rozvojovým rozměrem 
a v souvislosti s českým předsednictvím.

Na evropské úrovni:
• Zprostředkování účasti a vysílání zástupců platformy 

FoRS, členských a pozorovatelských organizací na více 
než 40 akcí v zahraničí (vzdělávací aktivity, jednání, 
konference, workshopy apod.).

• Uspořádání školení zaměřených na přípravu projektů 
pro Evropskou komisi – fáze Concept Notes (v listopa-
du 2006) a plné žádosti (červen 2007), průběžné infor-
mování organizací o podmínkách výběrových řízení 
a náležitostech žádostí.

• Uspořádání vlastních akcí FoRS pro zvýšení znalostí 
a spolupráce na EU úrovni – studijní cesta do Evrop-
ského parlamentu do Štrasburku, spolupořádání 
informačního setkání platforem o předsednictví v Ev-
ropské radě ve Vídni, zástupci FoRS jako odborní hos-
té na programech zahraničních konferencí.

4–5

3

ADRA školí pracovníky pražských NNO



Hlavní výsledky činnosti FoRS v roce 2007

• Další podpora zvyšování odborných kapacit organiza-
cí platformy FoRS pro evropskou spolupráci – zejmé-
na prostřednictvím programu RPP spolu s rakouskou, 
slovenskou, maďarskou a slovinskou platformou a re-
alizace dalších projektů členů FoRS ze zdrojů RPP v ČR 
a partnerských rozvojových zemích.

• Podání společného projektu na Presidency Fund spolu 
s irskou platformou Dóchas a britskou BOND s cílem 
ustavení systematické a institucionalizované policy 
práce FoRS na úrovni národní i evropské rozvojové 
politiky.

• Příprava českého příspěvku do evropské zprávy CON-
CORD o plnění závazků vlád zemí EU na objem pro-
středků pro rozvojovou spolupráci – název: „Hold the 
Applause! – EU governments risk breaking aid promi-
ses“.

• Ve spolupráci s CONCORD realizace advocacy akcí vůči 
českým představitelům vlády a odpovědným pracov-
níkům (např. na podporu jednání o EPAs – tj. Doho-
dách o hospodářském partnerství se zeměmi Afriky, 
Karibiku a Tichomoří, nastavení nových finančních 
instrumentů Development Co-operation Instrument 
a Non-State Actors and Local Authorities a další).

• Podíl na vyjednávání lepších podmínek pro NNO z no-
vých členských zemí EU pro účast ve výzvách na rozvojo-
vé projekty Evropské komise (zejména prostřednictvím 
členství a práce FoRS v CONCORD a Trialog).

3
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Projekty bilaterální ZRS ČR

FoRS usiluje o to, aby byly poskytovány vhodné příleži-
tosti a podmínky pro zapojování nevládního neziskové-
ho sektoru do implementace projektů financovaných 
z veřejných prostředků za podmínek transparentnosti 

a efektivnosti takto vynaložených financí. Organizace ob-
čanské společnosti mají nezastupitelné místo mezi akté-
ry rozvojové spolupráce. Od roku 2002 se podíl NNO na 
realizovaných projektech i objemech z českých veřejných 
financí zvyšuje.

6–7

Projekty organizací FoRS v rámci Zahraniční rozvojové  
spolupráce a humanitární pomoci v zahraničí ČR

Tabulka: Podíl NNO na celkovém počtu realizovaných bilaterálních projektů ZRS ČR

Rok
Celkem schváleno roz-
vojových projektů ZRS

Počet projektů realizo-
vaných NNO

Podíl v % 
na celkovém počtu pro-

jektů

Podíl NNO v mil. Kč 
(a v %) na celkovém       

objemu ZRS

2002 52 11 21,00% 17,3 (9 %)

2003 84 24 28,00% 48,5 (13 %)

2004 114 33 29,00% 68,4 (15 %)

2005 141 47 33,00% 100,1 (25 %)

2006 164 51 31,00% 83,6 (20 %)

2007 183 53 40,00% 157,1 (24 %)

Zdroj: Česká rozvojová agentura

V roce 2007 bylo realizováno nevládními neziskovými 
organizacemi 53 bilaterálních projektů české zahraniční 
rozvojové spolupráce z celkového počtu 183 projektů. 
Z toho je podíl NNO z FoRS na celkovém počtu projektů 
realizovaných NNO 77,4 %. Pokud zohledníme všechny 

organizace FoRS (tj. NNO a univerzity), tak celkově realizo-
valy 57 projektů, tj. 31,1 % z celkového počtu bilaterálních 
projektů (tj. 19,3 % z celkové částky na bilaterální ZRS ČR 
v roce 2007 – 125,5 mil. Kč z 651,9 mil. Kč).
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Projekty členů a pozorovatelů FoRS financované z pro-
středků ZRS ČR byly v roce 2007 realizovány v 19 zemích 
a oblastech: 

• Afghánistán (1), Angola (5), Arménie (2), Čečensko 
(1), Česká republika (18), Etiopie (3), Gruzie (4), Indo-
nésie (1), Jordánsko (1), Moldavsko (6), Mongolsko (3), 
Namibie (1), Peru (1), Senegal (1), Srbsko (4), Ukrajina 
(2), Uzbekistán (2), Vietnam (2) a Zambie (1).

• MZV ČR v rámci dotačních programů na trilaterální 
projekty poskytuje dotace vybraným projektům, kte-
ré mají potvrzenou podporu z jiných institucionálních 
zdrojů a musí si zajistit dofinancování z českých stát-

ních prostředků. V roce 2007 MZV ČR poskytlo finanční 
příspěvek 19 projektům NNO, z toho bylo 16 organiza-
cí z FoRS – 5 projektů financovaných z programu RPP, 
7 z Evropské komise, 3 z programu kanadské vlády 
CIDA/ODACE a 1 ve spolupráci s německým minister-
stvem pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (BMZ).

• Součástí ZRS ČR je i tzv. Transformační spolupráce, 
která se zaměřuje na podporu demokracie, obhajobu 
lidských práv, vytváření a posilování demokratických 
institucí a občanské společnosti v zemích procházejí-
cích procesem společenské transformace i v zemích 
nedemokratických. Transformační spolupráce je jako 

Tabulka: Podíl realizátorů na objemu a počtu realizovaných projektů ZRS ČR v roce 2007

Typ realizátora Počet 
realizá-

torů

Počet realizovaných projektů Podíl na rea-
liz. projektech 

(v %)

Realizová-
no za  

(v tis. Kč)

Podíl na 
real. sumě 

(v %)
Dvou-

stranné
Troj-

stranné
Trans 

formační

Podnikatelské subjekty 44 73 0 0 30 291 372 45

Nestátní neziskové organizace 39 53 17 28 40 157 112 24

Státní orgány, příspěvk. a 
rozpočtové organizace 

24 38 1 9 20 155 776 24

Univerzity 10 19 1 4 10 47 702 7

Celkem 117 183 19 41 100 651 962 100

Zdroj: Česká rozvojová agentura

Projekty organizací FoRS v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v zahraničí ČR4



8–9

Projekty organizací FoRS v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v zahraničí ČR

jeden ze segmentů ZRS v gesci MZV ČR. V roce 2007 
bylo finančně podpořeno 41 projektů za 38,7 milio-
nů Kč. Z členů a pozorovatelů FoRS bylo financováno 
8 projektů společnosti Člověka v tísni (a to v Barmě, 
Bělorusku, Kubě, Iráku, Moldavsku a na Ukrajině), 
a 2 projekty Arcidiecézní charity Praha (v Bělorusku). 
Celková výše podpory pro organizace FoRS činila 
13,9 milionů  Kč.

V roce 2007 poskytla vláda ČR finanční prostředky na 
humanitární pomoc do 33 zemí Asie a Afriky ve výši 66 
562 tis. Kč. Organizace FoRS získaly podporu na projekty 
v Moldavsku (Charita ČR) a na Srí Lance (Charita ČR, Člo-
věk v tísni).

Nevládní neziskové organizace realizují humanitární pro-
jekty především z jiných zdrojů (veřejné sbírky, programy 
agencií OSN apod.). 

Organizace FoRS dále realizují řadu projektů v dalších ze-
mích z jiných zdrojů mimo ZRS ČR.

Projekty z dotačních programů MZV ČR 
v České republice

Ministerstvo zahraničních věcí ČR od roku 2004 vyhlašuje 
výběrová řízení na projekty v rámci dotačního progra-
mu pro NNO pro oblast rozvojového vzdělávání, osvěty, 

zvyšování kapacit a budování partnerství. Odbor rozvo-
jové spolupráce MZV ČR je otevřen konzultacím s FoRS 
o nastavení těchto programů výhradně určených pro ne-
státní neziskové subjekty. Díky tomu jsou např. výběrová 
řízení vypisována na podzim předešlého roku a výsledky 
oznámeny již na přelomu dalšího. Projekty rozvojového 
vzdělávání a osvěty jsou důležitou součástí bilaterální 
ZRS ČR a posilují povědomí a podporu veřejnosti pro ře-
šení globálních problémů.

Tabulka: Podíl organizací FoRS na dotačních progra-
mech MZV ČR pro NNO v roce 2007 a  2008

Dotační programy 
na rok 2007 2008

Objem prostředků 
celkem 14 462 207 Kč 20 096 417 Kč

Podpořených pro-
jektů 21 26

Z toho organizace 
FoRS 18 21

Podíl FoRS na obje-
mu prostředků 90,40% 87,40%

Zdroj: Vypočteno z podkladů České rozvojové agentu-
ry a MZV ČR
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Účast organizací FoRS ve výzvách Evropské komise

Evropská komise zavedla v roce 1976 rozpočtovou linku 
na ko-financování projektů nevládních organizací, které 
mají přispívat ke zlepšování životních podmínek lidí žijí-
cích ve znevýhodněném prostředí v rozvojových zemích 
(tzv. EC budget line 21-02-03). Od roku 1979 z této částky 

vyčleňuje cca 10% prostředků na vzdělávání a zvyšo-
vání povědomí evropské veřejnosti o rozvojových pro-
blémech. EK vypisuje výzvy na projekty v rozvojových 
zemích (tzv. PVD) a projekty osvěty a rozvojového vzdělá-
vání (tzv. AR/DE). Pro NNO z nových členských států bylo 

5
V Etiopii podporuje Člověk v tísni školství už řadu let

až do roku 2006 velmi obtížné zapojit se do těchto výbě-
rových řízení, neboť kritéria pro posouzení způsobilosti 
žadatelů byla stanovena tvrdě a bez zohlednění speci-
fického vývoje a podmínek ne vládního sektoru v nových 
členských státech. Evropská konfede race CONCORD, 
projekt TRIALOG a platformy NNO (rovněž FoRS) proto 
o způsobu vyhlašování a podmínkách výzev dlouhodo-
bě jednají s Evropskou komisí a se zástupci členských 
států. Díky společnému úsilí se podařilo poprvé v roce 
2006 dohodnout měkčí kritéria způsobilosti pro žadatele 
z nových členských států EU a pro tyto projekty vyčlenit 
zvláštní částku 10 mil. EUR pro oblast osvěty a rozvojové 
vzdělávání.

České NNO (vesměs součástí FoRS) byly v podávání svých 
projektových záměrů poměrně úspěšné. Evropská komi-
se vypsala výzvy na konci roku 2006 jako dvoukolové – 
podání projektového návrhu (Concept Notes – do února 
2007) a vybrané organizace mohly prezentovat plné pro-
jektové žádosti během jara 2007.

V rámci EC Callu na projekty v rozvojových zemích 
(PVD) bylo českými organizacemi podáno 5 evropských 
projektů (všechny z FoRS). Podmínky pro projekty PVD 
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nicméně zůstávají nadále velmi náročné, a proto se řada 
organizací do výzev ještě nemůže úspěšně zapojit.

V rámci EC Callu na rozvojové vzdělávání a osvětu (AR/
DE) bylo z celkem podaných 136 Concept Notes s účastí 
organizací z nových členských států právě 19 projektů za 
účasti českých NNO (všechny z FoRS). Z toho bylo 5 orga-
nizací v pozici Lead Agency, 6 organizací součástí konsor-
cia a 8  a pozici evropského partnera (nejsou započítány 
projekty s účastí českých NNO na pozici „Associates“). 
Všech 5 Concept Notes s českými NNO jako vedoucími or-
ganizacemi bylo vybráno pro další kolo výběru (tj. 100% 
úspěšnost v prvním kole – tohoto výsledku dosáhly české 
NNO jako jediné z celé EU). Z těchto 5 žádostí získaly pod-
poru od Evropské komise 3 projekty a jeden byl do konce 
roku 2007 na čekací listině. To znamená 60% úspěšnost 

projektů s českou vedoucí organizací ve srovnání s ev-
ropským poměrem 37,33% úspěšnosti projektů (ze 150 
podaných Full Applications bylo nakonec podpořeno 56 
projektů). 

Organizace z FoRS se podílejí na řadě dalších úspěšných 
projektů v jiné pozici spolu s partnery z EU.

Sama platforma FoRS jako subjekt se rovněž přímo zapoji-
la do přípravy a zpracování společných projektů s dalšími 
NNO či platformami. Projekty se týkaly prohloubení spo-
lupráce v oblastech advocacy a policy a zvyšování kapacit 
pro ovlivňování evropské rozvojové politiky a další téma-
ta. Následující projekty, ve kterých je FoRS jako platforma 
přímo zapojena, získaly podporu:

Podpořené projekty FoRS

Projekt Donor Hlavní řešitel Partneři

Starting Up Policy Activities of the Czech NGDOs 
Platform Presidency Fund FoRS Dóchas (IRL), BOND 

(UK)

Fostering Global Responsibility: Building a Develo-
pment Policy Knowledge Network to Enhance NGO 
Public Outreach Initiatives in EU New Member States

Evropská komise CASE (PL)
ODI (UK), FoRS, 

další platformy (SK, 
PL, HU)

Development Aid Watch in New Member States EC – DG Justice Polish Green 
Network (PL) FoRS, MVRO (SK)

5



FoRS a vztahy s partnery v ČR a zahraničí

Spolupráce s institucemi 

FoRS považuje za klíčový rozvoj vztahu s Odborem roz-
vojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva za-
hraničních věcí ČR (ORS MZV) a Rozvojovým střediskem 
ÚMV (dále jen RS ÚMV). Díky tomuto partnerskému dialo-
gu probíhají vzájemné konzultace stanovisek k zásadním 

dokumentům ZRS ČR, výměna informací o činnosti a další 
spolupráce. Zástupci FoRS se zúčastnili cca 10 akcí pořá-
daných MZV ČR. Zástupci ORS MZV a Rozvojového stře-
diska ÚMV se každý rok účastní diskusních bloků v rámci 
Valné hromady FoRS.

Předaná stanoviska FoRS na úrovni ČR v roce 2007

Kdy Kam Stanovisko

12.4.2008 Min. zdrav. ČR Žádost o uvolnění dotačních prostředků na rozvojovou pomoc v prioritní zemi ZRS 
ČR Zambii

4.6.2008 MZV ČR Stanovisko plánu ZRS na rok 2008 a střednědobého výhledu financování

20.8.2008 MZV ČR Stanovisko k materiálu Transformace systému zahraniční rozvojové spolupráce ČR 
s cílem jeho sjednocení a zefektivnění

26.10.2008 MZV ČR Stanovisko k „Návrhu Statutu Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci“

6.12.2008 MZV ČR Stanovisko k Vypořádání připomínkového řízení – návrhy změn a komentář FoRS ke 
Statutu Rady pro zahraniční a rozvojovou spolupráci

7.12.2008 MZV ČR Stanovisko k aktuální verzi návrhu věcného záměru Zákona o zahraniční rozvojové 
spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí

6
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Členství v CONCORD a působení na úrovni EU

FoRS se podílí na ovlivňování evropských politik a rozvo-
jové problematiky prostřednictvím svého členství v ev-
ropské nevládní konfederaci CONCORD (konfederace 
NNO působících v oblasti rozvojové spolupráce a huma-
nitární pomoci – European NGO Confederation for Relief 
and Development). Kromě denní elektronické komunika-
ce se zástupci FoRS zúčastnili celkem 17 akcí, které po-
řádal CONCORD. Zásadní je účast FoRS na generálních 
shromážděních CONCORD (dvakrát ročně: 7. – 8.6. 2007 
a 27. – 28.11. 2007 v Bruselu), kde jsou činěny hlavní roz-
hodování o konfederaci.

FoRS je nadále zastoupeno v hlavních pracovních skupi-
nách CONCORD (working groups), které sledují evropskou 
agendu v dané oblasti a podílejí se na přípravě stanovisek 
na evropské úrovni. Zástupci FoRS pocházejí z členských 
organizací pak zajišťují vazbu směrem do FoRS a ke všem 
členským organizacím:

• EU Funding for Development and Relief – Daniel Svo-
boda (Development Worldwide)

• Development Education Forum – Tomáš Knaibl 
(ADRA)

• Policy Forum – Veronika Divišová (Člověk v tísni)

• European Aid Watch – Petra Krylová (ARPOK)

• Working Group on Enlargement, Pre-Accession and 
Neighbourhood – EPAN – Jana Krczmářová (FoRS)

• EU Presidency – Veronika Divišová (Člověk v tísni) 
a Jana Krczmářová (FoRS)

Rovněž v roce 2007 byla zpracována evropská zpráva 
CONCORD o plnění závazků vlád zemí EU na objem pro-
středků pro rozvojovou spolupráci – název: „Hold the 
Applause! – EU governments risk breaking aid promises“. 
FoRS přispělo hodnocením části o české ZRS a realizovalo 
medializaci zprávy v ČR.

Zásadní procesy v rámci EK a stanoviska, do jejichž formu-
lace se FoRS zapojilo, byly zejména nové programovací 
dokumenty pro finanční období (2007 – 2013): Strategie 
Non-state Actors and Local Authorities a proces tvorby 
ročních plánů programu (Annual Action Plans).

Dále FoRS realizovalo advocacy akce v návaznosti na 
činnost CONCORD – zejména působení na odpovědné 
zástupce ČR na MZV ČR, dalších ministerstvech a Posla-
necké sněmovně PČR v souvislosti s jednáním o EPAs 
(Dohody o hospodářském partnerství se zeměmi Afriky, 
Karibiku a Tichomoří).
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V roce 2007 dále pokračoval trilaterální program RPP – Re-
gional Partnership Programme for Development Coope-
ration in Austria and Neighbouring New Member States 
(RPP - www.regionalpartnership.at). Cílem programu RPP 
financovaného rakouskou vládou je podpora společných 
aktivit nevládních subjektů z Rakouska, České republi-
ky, Slovenska, Slovinska a Maďarska v oblasti zahraniční 
rozvojové spolupráce, rozvojového vzdělávání a osvěty. 
Program je financován prostřednictvím rakouské roz-
vojové agentury Austrian Development Agency (ADA) 

a koordinován rakouskou platformou nevládních organi-
zací EU-Platform. Z tohoto programu byl již třetím rokem 
podporován: 

• dialog platforem NNO v zúčastněných zemích a tvor-
ba společných stanovisek k zahraniční rozvojové spo-
lupráci,

• posilování kapacit platforem NNO v nových členských 
zemích EU,

• podpora komunikace platforem NNO s vládními insti-
tucemi

FoRS a vztahy s partnery v ČR a zahraničí

Společné aktivity s partnery v rámci programu RPP

Dne Co Kde

15. - 16.1. Zasedání RPP Steering Group Vídeň, AT

26. – 27.2. Konference RPP Conference: Changing conditions in the Balkan countries – challenges for 
future cooperation“

Ljubljana, SLO

1. - 2.3. Konference v rámci pilotního projektu ARPOK a ÖFSE “Development Education in Czech Repub-
lic and Austria”

Olomouc

8. – 9.3. Workshop on ‚Project Planning’ for the RPP call for proposals Bratislava, SK

10.5. Zasedání RPP Project Appraisal Committee Vídeň, AT

24. - 25.5. RPP Workshop - Volunteer Exchange Meeting - Involvement of volunteers in development 
cooperation

Budapešť, HU

1.6. Zasedání RPP Steering Group Praha

21. - 22.6. Workshop RPP Board member meeting “Common vision and sustainability” Kokořín

19. -21.11. Zasedání RPP Steering Group, Planning Meeting a EU Presidency Exchange Vídeň, AT

6
RPP – Program spolupráce s Rakouskem a sousedními zeměmi
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• a pilotní trilaterální projekty v oblasti rozvojového 
vzdělávání a osvěty a rozvojové spolupráce.

• RPP se v menším měřítku také podílí na financování 
činnosti platformy FoRS, ale zejména vyhlašuje výzvy 
na pilotní trilaterální projekty v rozvojových zemích a 
pro rozvojové vzdělávání. V rámci posledního výbě-
rového řízení RPP bylo za ČR podáno 5 projektů na 
osvětu (z toho jeden organizací mimo FoRS) a 3 v roz-
vojových zemích. Vybrány k podpoře byly 3 osvětové 
a 2 v rozvojových zemích.

TRIALOG a další partneři v zahraničí

FoRS dlouhodobě spolupracuje s evropským projek-
tem TRIALOG, který má za cíl posilovat rozvoj platforem 

neziskových organizací v nových členských státech EU 
a jejich spolupráci s partnerskými platformami ve starých 
členských státech EU a v rozvojových zemích. FoRS s pro-
jektem TRIALOG zejména spolupořádá semináře a konfe-
rence, Trialog zajišťuje účast FoRS na evropských akcích 
a prosazuje hlediska nových členských států vůči Evrop-
ské komisi a dalším institucím EU. 

V roce 2007 FoRS spoluorganizovalo s projektem TRIALOG 
Seminář “EU call - Preparation of Full Application” pro or-
ganizace FoRS a jejich evropské partnery (4. – 6.6., Praha) 
a prostřednictvím Šimona Pánka (předsedy SR FoRS) jako 
odborného hosta se podílelo na semináři “Trialog Central 
Training: Management and Strategic Planning for Natio-
nal Platforms, Financial instruments 2007 – 2013“ (26. – 
27.3., Tallinn, Estonsko).

Vybrané aktivity dalších partnerů v zahraničí se zapojením FoRS

Dne Co Kde Hostující organizace

18. - 19.4. Seminář “ODA systems” Krakow, Polsko Gruppa Zagranica

14. - 15.5. Konference: Millennium Development Goals: Inclusion of 
People with Disabilities

Bratislava, Slovensko eRko

25.6. - 2.7. DEEEP Summer School „Achieving the MDGs: the role of 
Development Education“

Častá Papiernička, 
Slovensko

DEEEP, Slovenská platforma 
MVRO

7. - 9.11. European Development Days 2007 Lisabon, Portugalsko Evropská komise

19. - 20.11. Workshop “ODA reporting and monitoring” Ljubljana, Slovinsko Slovinská platforma SLOGA

6



Spolupráce mezi organizacemi FoRS 7
Pracovní skupiny FoRS jsou základním nástrojem zapo-
jení organizací FoRS do činnosti platformy. Členské a po-
zorovatelské organizace se v PS sdružují dle tématických 
a geografických oblastí své činnosti. Pracovní skupiny 
jsou prostorem ke společné práci, zvyšování odbornos-
ti, formulaci stanovisek, výměnu informací a koordinaci 
společného postupu vůči partnerům FoRS a veřejnosti.

Pracovní skupiny zasedaly dle potřeby, a to formou 
elektronické komunikace i osobních diskusních setkání. 
Frekvence a celková aktivita jednotlivých PS odpovída-
la společnému zájmu i potřebě koordinace společného 
postupu. Koordinace, zpracování a podání společných 
stanovisek FoRS probíhala zejména v Sekretariátu FoRS 
na základě jednání pracovních skupin a zasedání Správní 
rady FoRS.

Pracovní skupiny Policy a Presidency začaly připravovat 
proces strategického plánování FoRS a určení priorit FoRS 
pro předsednictví ČR v EU. Zástupci FoRS realizovali řadu 
jednání se zástupci státní správy, Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu, Stálého zastoupení ČR při EU i dalšími 
nevládními organizacemi a koalicemi v ČR mimo sektor 

rozvojové spolupráce. FoRS se účastnilo jednání CON-
CORD s dalšími platformami, které předsednictví již ab-
solvovaly nebo jej připravují. Výstupem byl dokument 
„Účinnost a soudržnost rozvojové spolupráce: Téma tické 
priority a formy zapojení FoRS do příprav a realizace čes-
kého předsednictví Rady EU v roce 2009“. 

Organizace FoRS zapojené do pracovní skupiny Osvěta 
realizovaly spolu s dalšími partnery mimo rozvojovou 
spolupráci již třetí ročník kampaně Česko proti chudo-
bě. Cílem kampaně je přitáhnout pozornost veřejnosti 
k mezi národnímu úsilí v boji proti chudobě a k Rozvojo-
vým cílům tisíciletí (tzv. MDGs) vést veřejnou debatu o šir-
ších souvislostech chudoby a získat podporu a aktivní 
přístup veřejnosti k problematice rozvojové spolupráce.

Kampaň představuje unikátní koalici českých nevládních 
a neziskových organizací z různých oborů (rozvojové, 
ekologické, gender etc.). Česko proti chudobě je součástí 
tzv. Globální výzvy k akcím proti chudobě (GCAP, www.
whiteband.org), do které jsou zapojeny organizace a ini-
ciativy po celém světě. 

Pracovní skupiny FoRS a kampaň Česko proti chudobě
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7
Kampaň se v roce 2007 zaměřila na představení konkrét-
ních možností zapojení do rozvojové spolupráce, které 
veřejnost má na úrovni jednotlivců, spotřebitelů, dárců, 
firem apod. K tomu využívala širokou škálu nástrojů: při-
pravila a distribuovala texty, letáky, brožury, samolepky 
a další informační a propagační materiály; organizovala 
semináře a besedy; prezentovala rozvojová témata na 
kulturních, sportovních a dalších akcích jiných organi-
zátorů; pracovala s médii a prostřednictvím médií šíři-
la informace mezi širokou veřejnost. Hlavními akcemi 
kampaně byly zejména pouliční „Dny proti chudobě“ 
(ve dnech 14. a 15. září na 30 místech ve 22 městech ČR) 
a z pozice partnerské organizace „Pochod proti hladu (13. 
května 2007 v Praze), což je celosvětová akce pro posílení 
povědomí o problému hladu ve světě a získání finančních 
prostředků pro Světový potravinový program Organizace 
spojených národů (World Food Programme, WFP). Dne 
15.10. pak proběhla společná Parlamentní debata: “Roz-
vojové cíle tisíciletí” – Přispívá Česká republika dostateč-
ně k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí a ke zmírnění 
dopadů klimatických změn?“, které se zúčastnili poslanci 
Parlamentu ČR, členové Evropského parlamentu, zástupci 
MZV ČR, Evropské komise a občanské společnosti a další.

ADRA rekonstruuje domy v Indii
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7
Zástupci FoRS a členských organizací se účastnili přes 40 me-
zinárodních seminářů, konferencí a jednání v zahraničí a 70 
dalších v ČR. FoRS dále uspořádalo 33 vlastních akcí a dalších 
15 ve spolupráci s dalšími institucemi (zasedání s partnery, 
pracovní jednání, semináře a školení, diskuse a další).

Za důležité vlastní akce FoRS považujeme uspořádání od-
borného školení na podávání žádostí na výzvy Evropské 
komise (4. – 6.6.), dále odborného školení na sestavová-
ní logických rámců projektů pro dotační programy MZV 
(1.10.) a uspořádání studijní cesty FoRS do Evropského 
parlamentu ve Štrasburku (22. – 23.10., 25 účastníků).

FoRS dále přispívá ke zvyšování kapacit podporou studij-
ních cest a účasti svých členů z cestovního fondu FoRS.

Výměna informací a komunikace mezi organizacemi FoRS 
kromě osobních setkání a akcí probíhá zejména pro-
střednictvím internetových konferencí czech.fors@fors.cz 
(Správní a Dozorčí rada, Sekretariát), fors@pandora.cz 
(konference všech členů a pozorovatelů FoRS) a platfor-
ma@pandora.cz (širší konference otevřená pro všechny 
partnery na poli rozvojové spolupráce). Současně probíhá 
samostatná diskuse mezi členy jednotlivých pracovních 
skupin.

Přes hlavní emailovou konferenci fors@pandora.cz bylo 
během roku 2007 vyměněno cca 500 elektronických 
zpráv. 

Zvyšování odborných kapacit FoRS a jeho organizací

V Etiopii podporuje Člověk v tísni školství už řadu let
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Spolupráce mezi organizacemi FoRS7
Vybrané vlastní semináře a jednání pořádané FoRS:

Dne Co Kde

23.1.2008 Diskusní setkání “Disability and Development Cooperation” - host Rupert Roniger, ředi-
tel Light for the World, Rakousko

Praha, kancelář FoRS

30.3.2008 Setkání FoRS se zástupci Evropské komise - Aristotelis Bouratsis (vedoucí oddělení vzta-
hů s občanskou společností a non-state actors, EuropeAid, Directorate F - General Ope-
rations Support) a Jeremy Nagoda (člen DCI Committee for NSA-LA)

Praha

4. - 6.6. Školení “EU call - Preparation of Full Application” – ve spolupráci s projektem TRIALOG Praha

1.10.2008 Odborné školení na sestavení logických rámců pro dotační programy MZV Praha

22. - 23.10. Studijní návštěva Evropského parlamentu, Výbor pro rozvoj, setkání s Janem Zahradi-
lem za účasti 25 zástupců FoRS

Štrasburk, Francie

11.12.2008 Neformální diskusní setkání organizací FoRS Praha

Cesty podpořené z Cestovního fondu FoRS (Travel Fund) v roce 2007: 

Dne Co Kde Hostující organizace

5. - 7.6. Konference “Global Civil Society Meeting at Alter Summit during 
G-8 Summit in Rostock”

Rostock, SRN WEED, Heinrich-Böll-S-
tiftung, Action-Aid 

12. - 14.9. Zasedání GCAP Europe Strategic Planning Meeting Řím, IT GCAP Europe

8. - 11.10. Konference Alter EU Brussels Alter EU

25. - 27.11. Konference “Social NGOs getting ready for the post-Lisabon” Brussels Social Platform



Členská základna a organizační struktura FoRS8
Členské organizace FoRS k 31.12. 2007

Organizace Webová stránka Členem od:

1 ADRA, o.s. www.adra.cz 2.9.2002
2 Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. www.arpok.cz 13.4.2005
3 ARS - Asociace pro rozvojovou spolupráci, o.s. www.arsczech.org 29.10.2003
4 Česká zemědělská universita - Institut tropů a subtropů www.czu.cz 11.5.2006
5 Člověk v tísni, o.p.s. www.clovekvtisni.cz 2.9.2002
6 Development Worldwide, o.s. www.dww.cz 2.9.2002
7 EDUCON, o.s. www.educon.cz 2.9.2002
8 Ekumenická akademie Praha, o.s. www.ekumakad.cz 2.9.2002
9 Humanistické centrum Dialog, o.s. www.humanisti.cz 2.9.2002
10 Humanistické centrum Narovinu, o.s. www.adopceafrika.cz 2.9.2002
11 Humanitas Afrika, o.s. www.humanitasafrika.cz 13.4.2005
12 INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, o.s. www.inexsda.cz 2.9.2002
13 Charita ČR www.charita.cz 2.9.2002
14 LL – Likvidace lepry, o.s. www.fors.cz/likvidace-lepry.htm 2.9.2002
15 MAHA – Management and Administration for Health Activities, o.s. www.maha-health.cz 14.6.2007
16 Nadace Divoké husy www.divokehusy.cz 13.4.2005
17 Poradna pro uprchlíky, o.s. www.uprchlici.cz 13.4.2005

Valná hromada 2007 přijala čtyři nové členské organizace 
FoRS. Organizace Domov Sue Ryder, o.p.s. ukončila své člen-
ství s tím, že jejím nástupcem se stala organizace Sue Ryder 
International CZ, o.p.s. Celkový počet členských organizací na 
konci roku 2007 činil 28 organizací. Osmi novým organizacím 
udělila Správní rada v průběhu roku 2007 statut pozorovatele. 

Každoroční zvyšování počtu členů potvrzuje postavení plat-
formy FoRS jako zástupce neziskových organizací v oblasti 
rozvojové problematiky. Posílila se tak reprezentativnost 
sdružení a zvýšil potenciál plynoucí ze široké škály zkušeností 
členů FoRS. 
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Členská základna a organizační struktura FoRS8
18 Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, o.p.s. www.glopolis.org 11.5.2006
19 Sdružení Podané ruce, o.s. www.podaneruce.cz 14.6.2007
20 SOZE, Sdružení občanů zabývajících se emigranty, o.s. www.soze.cz 2.9.2002
21 Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání, o.s. www.fairtrade.cz 11.5.2006
22 Sue Ryder International CZ, o.p.s. www.sueryderinternational.eu 14.6.2007
23 TODERO -sdružení pro rozvojovou pomoc,o.s. www.volny.cz/todero 2.9.2002
24 Universita Palackého v Olomouci www.upol.cz 14.6.2007
25 VARA ČR, o.s. www.varaafghanistan.org 13.4.2005
26 Volonté Czech, o.p.s. www.volonte.cz 2.9.2002
27 Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů www.vse.cz 11.5.2006
28 Vysokoškolští humanisté, o.s. www.novyhumanismus.cz 2.9.2002

Pozorovatelé k 31.12. 2007

Organizace Webová stránka Pozorovate -
lem od:

1 Arcidiecézní charita Praha www.charita-adopce.cz 22.3.2007
2 Česká rozvojová organizace, o.p.s. www.czdo.org 3.10.2006
3 Eurosolar, o.s. www.eurosolar.cz 22.3.2007
4 IOM – International organisation for migration www.iom.cz 2.5.2007
5 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o. www.jcmm.cz 3.10.2006
6 Lékaři bez hranic, o.s. www.lekari-bez-hranic.cz 22.8.2007
7 Pro-Contact, o.s. www.pro-contact.cz 6.9.2006
8 SADBA – Salesiánská organizace Dona Boska, o.s. www.mladez.sdb.cz 7.2.2007
9 Siriri, o.p.s. www.siriri.org 10.1.2007
10 Světlo pro svět, o.s. www.svetlo-pro-svet.cz 22.11.2007
11 Život 90, o.s. www.zivot90.cz 22.3.2007
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Nejvyšším orgánem FoRS je Valná hromada sestávající se ze 
všech členů. Valná hromada volí Správní a Dozorčí radu, které 
následně volí ze svých členů předsedy a u Správní rady i mís-
topředsedy. Předseda Správní rady je statutárním orgánem 
FoRS. Sdružení navenek zastupuje a jeho jménem jedná před-
seda a místopředsedové Správní rady a ředitelka Sekretariátu 
sdružení. Správní a Dozorčí rada a Sekretariát používají pro 
vnitřní komunikaci emailovou konferenci czech.fors@fors.cz.

Hlavní náplní Sekretariátu FoRS je koordinační, informační 
a organizační činnost pro platformu, její orgány a členské a 
pozorovatelské organizace a zastupování FoRS vůči partne-
rům v ČR i v zahraničí. Sekretariát vede ředitelka na hlavní 
pracovní poměr (Jana Krczmářová), zodpovědná Správní 
radě. Další zaměstnankyní FoRS je asistentka na vedlejší pra-
covní poměr (Zdeňka Stará do IV/2007, Jana Malkrabová od 
IV/2007). 

Valná hromada zasedala 14.6. 2007 za účasti 18 členských 
organizací FoRS a dalších z řad pozorovatelů FoRS. V rámci 
Valné hromady se konala diskuse s hosty z MZV ČR, ORS MZV 
ČR a RS ÚMV. 

Správní rada měla během roku 2007 deset zasedání, Dozorčí 
rada se sešla dvakrát. K 10.1. 2007 odstoupil z funkce člena 
Správní rady Martin Balcar, náhradnice Hana Hindráková na 
jeho místo do Správní rady nenastoupila, proto zůstal počet 
členů Správní rady až do Valné hromady snížen na 6. Valná 
hromada zvolila nového člena Správní rady, náhradníci do 
Správní a náhradníka do Dozorčí rady. Od 15.11. 2007 odstou-
pil Jakub Kříž z pozice v Dozorčí radě. Na jeho místo postoupil 
náhradník Jan Böhm ze Siriri, o.p.s.

Na základě usnesení Valné hromady FoRS ze 14. června byla 
uskutečněna změna sídla FoRS z ul. Máchova 7 do ul. Běle-
hradská 92, Praha 2.

Organizační struktura
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Do Valné hromady 14.6. 2007 Od Valné hromady 14.6. 2007

Správní Rada Správní Rada

Předseda Správní rady: 
Šimon Pánek, Člověk v tísni, o.p.s.

Předseda Správní rady: 
Šimon Pánek, Člověk v tísni, o.p.s.

Místopředsedkyně Správní rady: 
Dagmar Trkalová, EDUCON, o.s.

Místopředsedkyně Správní rady: 
Dagmar Trkalová, EDUCON, o.s.

Členové Správní rady: 
Jan Bárta, ADRA, o.s.  
Petra Holíková, Česká zemědělská universita 
Vojtěch Rálek, Charita 
Tomáš Tožička, Ekumenická akademie Praha, o.s. 
Martin Balcar, Nadace Divoké husy (do 10.1. 2007)

Členové Správní rady: 
Jan Bárta, ADRA, o.s.  
Petra Holíková, Česká zemědělská universita 
Petr Lebeda, Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, 
o.p.s. 
Vojtěch Rálek, Charita 
Tomáš Tožička, Ekumenická akademie Praha, o.s.

Náhradnice do 3/2007: 
Hana Hindráková, Humanistické centrum Narovinu, o.s.

Náhradnice: 
Elisabeth Fikejsová, Nadace Divoké husy

Dozorčí rada Dozorčí rada

Předseda Dozorčí rady: 
David Šifra, VARA ČR, o.s. 

Předseda Dozorčí rady: 
David Šifra, VARA ČR, o.s. 

Členové Dozorčí rady: 
Jakub Kříž, Asociace pro rozvojovou spolupráci, o.s.  
Petra Krylová, Agentura humanitární a rozvojové pomoc Olo-
mouckého kraje, o.p.s.

Členové Dozorčí rady: 
Jakub Kříž, Asociace pro rozvojovou spolupráci, o.s. (do 15.11. 
2007) 
Petra Krylová, Agentura humanitární a rozvojové pomoc Olo-
mouckého kraje, o.p.s.

Náhradník: 
Jan Böhm, Siriri, o.p.s. (od 15.11. 2007 členem DR)

Orgány FoRS působily v roce 2007 v tomto složení:
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Rozvaha (bilance) k 31.12.2007 (v tis. Kč)

AKTIVA Stav k prvnímu dni účet-
ního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A) Dlouhodobý majetek 13 0
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
II. Dlouhodobý hmotný majetek 104 104
III.Dlouhodobý finanční majetek 0 0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 65 91

B) Krátkodobý majetek 337 360
I. Zásoby 0 0
II. Pohledávky 31 1
III.Krátkodobý finanční majetek 306 334
IV. Jiná aktiva celkem 0 25

ÚHRN AKTIV 350 360

PASIVA Stav k prvnímu dni účet-
ního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A) Vlastní zdroje 264 290
I. Jmění 47 40
II. Výsledek hospodaření 217 250

B) Cizí zdroje 86 70
I. Rezervy 0 0
II. Dlouhodobé závazky 0 0
III. Krátkodobé závazky 86 70
IV. Jiná pasiva 0 0

ÚHRN PASIV 350 360
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 Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2007 (v tis. Kč)

Název ukazatele Náklady Název ukazatele Výnosy

Spotřebované nákupy 59 Tržby za vlastní výkony 0

Služby 858 Změny stavu zásob 0

Osobní náklady 536 Aktivace celkem 0

Daně a poplatky 0 Ostatní výnosy celkem 188

Ostatní náklady 24 Tržby z prodeje majetku 0

Odpisy, provozní majetek 13 Přijaté příspěvky 99

Poskytnuté příspěvky 87 Provozní dotace 1 323

Daň z příjmů 0

Náklady celkem 1 577 Výnosy celkem 1 610

Výsledek hospodaření 33



Náklady a výnosy dle zakázek 2007

MD DAL

MZV - dotace 1 050 633 1 050 633

501 Spotřeba materiálu 32 025 0

502 Spotřeba energie 10 694 0
512 Cestovné 52 992 0
518 Ostatní služby 394 313 0
521 Mzdové náklady 375 711 0
524 Zákonné sociální pojištění 126 983 0
549 Jiné náklady 7 915 0
582 Poskytnuté příspěvky 50 000 0
691 Provozní dotace 0 1 050 633

MZV - overhead 70 196 70 196
Celkové náklady 70 196 0

691 Provozní dotace 0 70 196

Studijní cesta – návštěva 
evropského parlamentu

141 417 141 417

512 Cestovné 35 368 0
518 Ostatní služby 92 509 0
521 Mzdové náklady 10 000 0
524 Zákonné sociální pojištění 3 540 0
691 Provozní dotace 0 141 417

MD DAL

RPP 60 598 60 598

501 Spotřeba materiálu 96 0
518 Ostatní služby 19 558 0
521 Mzdové náklady 16 642 0
524 Zákonné sociální pojištění 3 654 0
582 Poskytnuté příspěvky 20 648 0
691 Provozní dotace 0 60 598

Vlastní zdroje 253 931 287 365

512 Cestovné 81 785 0
518 Ostatní služby 129 772 0
542 Pokuty a penále 531 0
545 Kurzové ztráty 9 929 0
549 Jiné náklady 2 295 0

551
Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku

13 047 0

582 Poskytnuté příspěvky 16 572 0
644 Úroky přijaté 0 1 783
649 Ostatní výnosy 0 186 721
682 Přijaté příspěvky, dary 0 4 861
684 Přijaté členské příspěvky 0 94 000

Náklady celkem 1 576 775
Výnosy celkem 1 610 209
Zisk za období 33 434

Finanční zpráva 9
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Výrok auditorky
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Zpráva dozorčí rady



Charita ČR rekonstruuje domy po Tsunami, Indonésie

Zástupci členských organizací FoRS na návštěvě v Evropském parlamentu, Štrasburk


