
Výroční zpráva za rok 2016Strana 1

Naše mise

„Kdekoli a kdykoli ve službě demokracii, lidským právům
a občanské společnosti.“

Vážené dámy, vážení pánové,

předkládáme Vám výroční zprávu asociace 
DEMAS za rok 2016, která nese pořadové číslo 
osm. V monitorovaném období se práce plat-
formy soustředila především na akdvokační ak-
tivity, čímž platforma navazovala na svou stě-
žejní činnost z let minulých. Zároveň se ale Se-
kretariát staral o své členské organizace, čímž 
se snažil vyvážit aktivity směřující jak navenek, 
tak i dovnitř organizace.

Cílem všech našich společných aktivit je fun-
gující platforma, která je schopna účinně pro-
pojovat své členské organizace, podporovat je 
v jejich práci a hájit jejich společné zájmy.

Pavel Pšeja, předseda správní rady 
Sabina Malcová, výkonná ředitelka

Fungování platformy  
v osmém roce

K 31. prosinci 2016 sdružovala asociace  DEMAS 
jedenáct  řádných  členů  a  čtyři  členy  se  stá-
lým  pozorovatelským  statusem.  Od  září  má 
DEMAS dva nové členy. Na valné hromadě byly 
za  nové  členy  platformy  s  pozorovatelským 
statusem  přijaty  organizace  CASLA  Institute 
a  CEVRO. Cílem CASLA Institute je přinášet ana-
lýzu problémů,  které  jsou  spojeny  s  posilová-
ním  demokracie,  vlády  práva,  ekonomického, 
sociálního a institucionálního rozvoje a podpo-
rou lidských práv v Latinské Americe. CEVRO se 
zaměřuje na programy politického vzdělávání, 
podpory  demokracie  a  posilování  role  demo-
kratických lídrů, politických stran a neziskových 
organizací po celém světě.

V  průběhu  roku  2016  proběhly  dvě  schůze 
celé platformy a sedm schůzí správní rady, kte-
ré  sloužily  jak  k  vyřešení  vnitřních  záležitostí 
platformy,  tak  především  k  programové  disku-
si  o  působení  a  společných  aktivitách.  Hnacím 
motorem  společné  práce  je  z povahy  věci  Se-
kretariát. Na správné směřování dohlížela nově 
zvolená správní rada ve složení: Sylva Horáková, 
Jakub Klepal, Pavel Pšeja (předseda), Marek Svo-
boda (místopředseda) a Vlaďka Votavová. Dále 
se  jednotlivé  členské  organizace  scházely  dle 
potřeby  a  tematického  zaměření  svých  aktivit. 
Práce  platformy  byla  stejně  jako  v  předešlých 

letech rozdělena do několika pracovních skupin 
pokrývajících jak geografické oblasti, především 
postsovětský region,  tak  tematické oblasti  jako 
například advokační činnost. V monitorovaném 
období  se  uskutečnily  dvě  schůzky  pracovních 
skupin – první na téma advocacy, na níž byla dis-
kutovány nadcházející advokační aktivity platfor-
my jako celku i jednotlivých organizací, druhá na 
téma Ukrajina, jež se věnovala konkrétním pro-
jektům členských organizací na Ukrajině.

Jako již tradičně se platforma DEMAS aktiv-
ně  zapojovala  do  činnosti  Human  Rights  and 
Democracy Network (HRDN), a to jak účastí na 
třech  jejích  zasedáních,  tak  sdílením materiá-
lů a zápisů mezi členy platformy, v neposlední 
řadě  také  participací  na  společných  prohláše-
ních a výzkumech HRDN (viz níže).

Dalším oborovým neformálním uskupením, 
s  nímž DEMAS  spojil  své  síly,  se  stala  iniciati-
vy Měj se k světu. Jejím prostřednictvím jsme 
se  podíleli  na  připomínkování  a  projednávání 
připravovaného  vládního  strategického  doku-
mentu  Česko  2030.  Česká  republika  2030  je 
strategický rámec stanovující dlouhodobé prio
rity  rozvoje  České  republiky,  které  pomohou 
zvýšit kvalitu života v ČR pro současné i budou-
cí generace. V rámci této aktivity proběhlo také 
několik dalších setkání se zástupci odborů Mi-
nisterstva zahraničních věcí ČR (MZV) a úřadů 
státní správy.

V průběhu celého roku též probíhala různá 
setkání  se  zástupci  státní  správy,  politických 

stran, odborné i laické veřejnosti, při nichž do-
cházelo k výměně informací týkajících se trans-
formační  politiky. Důležitou  aktivitou bylo  též 
revidování  cílových zemí  transformační  spolu-
práce pro MZV.

Sekretariát se stará rovněž o stálý přísun no-
vých  informací pro své členy. Dělo se tak pro-
střednictvím pravidelné týdenní rozesílky, která 
poskytovala geograficky rozčleněné informace 
o  aktuálním  dění,  otevřených  grantových  vý-
zvách,  pozvánkách  na  důležité  akce  a  nových 
publikacích. 

Konference, semináře  
a přednášky

Dne 27. dubna 2016 se DEMAS zúčastnil vele
trhu neziskovek NGO Market, který se uskuteč-
nil v prostorách Fora Karlín v Praze. Na veletrhu 
se sešlo několik stovek neziskových organizací, 
které zde společně představily svou práci. Vele-
trh doprovodil  celodenní program, určený  zá-
stupcům neziskovek i veřejnosti. Neziskové or-
ganizace zde měly možnost představit své akti-
vity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, 
zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale 
i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné 
vedení svých organizací. Rovněž DEMAS a jeho 
členské organizace zde prezentovaly svou prá-
ci. Další  informace o NGO Marketu naleznete  
zde.

Výroční zpráva za rok 2016

NGO Market 2016.

http://caslainstitute.org/
http://www.cevro.cz/cs
http://www.hrdn.eu/
http://www.hrdn.eu/
http://mejseksvetu.cz/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/udrzitelny-rozvoj/cr-2030/uvodni-stranka-144714/
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/2016/


Výroční zpráva za rok 2016Strana 2

ce Do´s and Dont´s for European Parliament. 
Jedná se o příručku určenou Evropskému par-
lamentu  a  jeho  členům,  která  stanovuje  zá-
kladní pravidla pro veřejnou diplomacii k práci 
s obránci lidských práv. 

Stanovisko  DEMAS  k  otevřenému  dopisu 
o  vztazích ČR  a Číny: Asociace DEMAS  vydala 
stanovisko  v  reakci  na  otevřený  dopis  prezi-
denta, premiéra a předsedů obou komor Parla-
mentu o vztazích ČR a Číny, kterým reagovali na 
přijetí Jeho Svatosti dalajlámy některými vlád-
ními činiteli. Následně se ke stanovisku DEMAS 
připojily i organizace Češi Tibet podporují, Po-
tala a Lungta. Vydané stanovisko zaznamenalo 
velkou odezvu nejen v českých, ale  též zahra-
ničních médiích.

Společná stanoviska doplňuje podpora kan-
didatury vůdce krymských Tatarů Mustafy Dže-
mileva na cenu Václava Havla  za  lidská práva, 
jelikož byl však M. Džemilev v době své nomi-
nace poslancem ukrajinského parlamentu, ne-
byla jeho nominace nakonec uznatelná.

Platforma i nadále vydávala svůj Zpravodaj, 
který v roce 2016 vyšel celkem čtyřikrát. Zpra-
vodaj  je  jedním z nástrojů,  jehož prostřednic-
tvím  DEMAS  komunikuje  s  okolním  světem. 
Všechna čísla jsou k dispozici na pravidelně ak-
tualizovaných stránkách www.demas.cz v sekci 
Novinky. Webové  stránky  prošly  v  posledním 
čtvrtletí výraznou obměnou a aktualizací. 

Projekty

Program  transformační  spolupráce  MZV  ČR 
podpořil  projekt  týkající  se  posilování  kapacit 
DEMAS, networkingu, sdílení informací a infor-
mování laické i odborné veřejnosti o problema-
tice české transformační politiky. Dále se pro-
jekt zaměřoval na podporu advokačních aktivit 
a spolupráci s MZV ČR.

Výsledkem  spolupráce  se  Zastoupením  Ev-
ropské komise a Evropského parlamentu v Čes-
ké  republice  (ZEK)  bylo  uspořádání  jednoho 
debatního odpoledne o transformační politice. 
Debaty vyústily v sepsání dvou blogů majících 
nadčasový ráz.

Cílem iniciativy Měj se k světu pro rok 2016 
bylo mimo jiné i připomínkování Strategie Čes-
ko 2030. 

Financování

Jak již bylo uvedeno v sekci Projekty, asociace 
DEMAS  realizovala  v  roce  2016  jeden  projekt 
v  rámci  dotační  činnosti.  Projekt  se  ZEK  pod-
léhal na žádost partnera fakturaci, stejně jako 
drobná částka utržená za participaci v platfor-
mě Měj se k světu.

Ve spolupráci se Zastoupením Evropské ko-
mise  v  ČR  a  Asociací  pro mezinárodní  otázky 
uspořádala  naše  asociace  dne  24.  6.  2016  již 
IV. diskusní odpoledne v rámci debatního cyklu 
věnovaného podpoře  lidských práv, demokra-
cie  a  občanské  společnosti  ve  třetích  zemích, 
a  to  v  kontextu hodnotové dimenze  společné 
zahraniční  a  bezpečnostní  politiky  EU.  Akce, 
která se konala v Evropském domě v Praze, se 
skládala  ze  dvou  na  sebe  navazujících  debat. 
První debata se věnovala otázce Jak prosazovat 
lidskoprávní agendu vůči Rusku, druhá debata 
nadnesla otázku, zda Je Česká republika nadále 
lídrem lidskoprávní politiky EU.  Výstupy  z  de-
bat naleznete zde. Blog na dané téma jednoho 
z moderátorů Ondřeje Soukupa, který modero-
val debatu o Rusku, naleznete zde.

Již  tradičně  uspořádala  platforma  DEMAS 
moderovanou  debatu  s  představiteli  politic-
kých  stran  na  konferenci  Forum  2000.  Neji-
nak tomu bylo i v roce 2016, kdy se u jednoho 
stolu  sešli  Pavel  Bělobrádek  (KDUČSL),  Ivana 
Dobešová (ANO), Adéla Kadlecová (ODS) a Ma-
rek Ženíšek (TOP 09). Debata s provokativním 
názvem Česko v mezinárodních vztazích: Lídr, 

následovník nebo flákač? se uskutečnila v rám-
ci Festivalu demokracie na již 20. výroční kon-
ferenci Forum 2000. Více  informací  si můžete 
přečíst v článku Institutu pro evropskou politi-
ku EUROPEUM, jehož ředitel Vladimír Bartovic 
akci moderoval.

Jednodenní školení na téma Kritické myšlení 
a argumentace proběhlo v pondělí 12. 12. Ško-
litelé z Akademie kritického myšlení se zaměřili 
jak na teoretické jevy, tak především na jejich 
následnou aplikaci v praxi.

Prohlášení a stanoviska 

Dopis HRDN předsedovi Evropského parlamen-
tu M. Schulzovi:   DEMAS se připojil  ke  společ-
nému dopisu členských organizací bruselského 
networku HRDN,  který byl  adresován předse-
dovi EP M. Schulzovi a v němž HRDN přivítalo 
rozhodnutí  EP  začlenit  problematiku  porušo-
vání lidských práv, demokracie a role práva do 
svých debat. Celý dopis najdete zde.

Opět prostřednictvím HRDN se DEMAS při-
pojil  k  utváření  a  následné  distribuci  publika-

Debata v Evropském domě.

Debata na Foru 2000.

http://www.demas.cz/novinky/11417-hrdn-do-s-and-don-ts-second-guide-published
http://www.demas.cz/stanovisko-demas-k-otev-en-mu-dopisu-o-vztaz-ch-r-a-ny/
http://www.demas.cz/stanovisko-demas-k-otev-en-mu-dopisu-o-vztaz-ch-r-a-ny/
http://www.demas.cz
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/lidska_prava/transformacni_spoluprace_1/index.html
https://ec.europa.eu/czech-republic/home_cs
https://ec.europa.eu/czech-republic/home_cs
https://ec.europa.eu/czech-republic/home_cs
http://mejseksvetu.cz/
http://www.demas.cz/debatn-odpoledne-o-transforma-n-politice/
http://blog.aktualne.cz/blogy/pohled-zblizka.php?itemid=27753
http://europeum.org/articles/detail/967/cesko-v-mezinarodnich-vztazich-lidr-nasledovnik-nebo-flakac
http://www.demas.cz/dopis-hrdn-p-edsedovi-ep-m-schulzovi/
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MZV ČR: 600 tis. 
ZEK: 25 tis. 
Měj se k světu: 3 tis.

Všechny výdaje byly neinvestičního charakteru 
a jsou rozděleny dle rozpočtových schémat jed-
notlivých dotačních titulů ponejvíce mezi osob-
ní náklady, služby a režijní náklady.

Spotřebované nákupy celkem: 12 tis. 
Spotřeba materiálu: 12 tis.

Služby celkem: 211 tis. 
Cestovné: 26 tis. 
Náklady na reprezentaci: 2 tis.  
Ostatní služby: 171 tis.

Osobní náklady celkem: 394 tis.  
Mzdové náklady: 326 tis. 
Zákonné sociální pojištění: 67 tis.  
Zákonné sociální náklady: 1 tis.

Poskytnuté příspěvky celkem: 64 tis. 
Poskytnuté členské příspěvky: 64 tis.

Náklady celkem: 670 tis. 

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem: 28 tis.

Přijaté příspěvky celkem: 65 tis. 
Přijaté členské příspěvky: 65 tis.

Provozní dotace celkem: 600 tis. 
Provozní dotace: 600 tis.

Výnosy celkem: 693 tis. 

Hospodářský výsledek před i po zdanění: 
23 tis.

Členské organizace DEMAS: 
Agora Central Europe
Asociace pro mezinárodní otázky
CEELI Institute
Centrum pro komunitní práci
Centrum pro studium demokracie a kultury
Člověk v tísni 
EUROPEUM
Nadace Forum 2000
Občanské Bělorusko
PASOS
Transitions

Pozorovatelé:
Arcidiecézní charita Praha
Amnesty International
CASLA
CEVRO

©DEMAS – Asociace pro podporu demokracie 
a lidských práv, 2017

Tiráž

Činnost DEMAS je určována nezávisle  
a výhradně členskými organizacemi,  
nevyjadřuje žádné politické či ideologické  
postoje nebo zájmy jakékoli instituce.

DEMAS
Asociace pro podporu  
demokracie a lidských práv
Pohořelec 6
118 00 Praha 1
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