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POSLÁNÍM ECONNECTU

je prostřednictvím informačních a komunikačních technologií podporovat a posilovat činnost a 

spolupráci nevládních neziskových organizací, občanských iniciativ a osobností, které usilují o 

dosažení trvale udržitelného rozvoje, respektování lidských práv a sociální spravedlnost, o 

zachování a rozvíjení kulturních hodnot a o aktivní zapojení veřejnosti. 

 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ECONNECT

vzniklo v roce 1991 aby zlepšilo komunikaci a zajistilo informační podporu především ekologickým 

iniciativám. Název je akronymem anglického sousloví Easy CONNECTion a vystihuje naše hlavní 

zaměření – zajistit a nabízet snadné spojení mezi neziskovými organizacemi navzájem i směrem 

k veřejnosti, sdělovacím prostředkům, komerčnímu sektoru, státní správě a samosprávě. Od 

začátku jsme za tímto účelem využívali nejnovější technologie. Mimo akademické sítě byl 

Econnect jedním z prvních poskytovatelů internetu v České republice. Záhy jsme přesáhli oborové 

zaměření na životní prostředí a začali poskytovat služby organizacím občanské společnosti 

nejrůznějšího zaměření.

Od roku 1991 jsme členy mezinárodní asociace APC (Association for Progressive 

Communication), která sdružuje organizace, které podporují rozvoj nekomerčních informačních sítí 

ve více než padesáti zemích světa.

Jsme také členem asociace nevládních neziskových organizací působících v ochraně životního 

prostředí Zelený kruh.

V roce 1997 jsme získali Ocenění za rozvoj informační společnosti v ČR (Global Inventory Project 

1997), v roce 2000 čestné uznání Prorok 2000 za projekt Press Service. V roce 2003 získaly 

internetové stránky Hra o Zemi vytvořené Econnectem první místo v soutěži „Být vidět“ vyhlášené 

sdružením Agnes.



LIDÉ V ECONNECTU:

Václav Klinkera – předseda rady a výkonný ředitel

Radka Rubriciusová – vedení financí a účetnictví

Honza Malík – koordinátor technického oddělení a redakčního a publikačního systému Toolkit, 

programátor

Martin Beran – komunikace s uživateli, nabídka služeb

Jiří Reischig – správce sítě, technik

Martin Hladík – technická podpora, koordinátor projektů

Šárka Vašků – webdesign

Michal Janda – technik 

Petra Kolínská – do dubna šéfredaktorka zpravodajství Econnectu

Alena Mejstříková - koordinátorka redakce Econnectu a obsahových projektů

Tomáš Tetiva – redaktor, správce databáze grantů, nabídky a poptávky práce 

Lucie Slauková – do června správkyně Informačního servisu pro NNO, databáze grantů 

Jana Sobotková – externí redaktorka zpravodajství Econnectu – oblasti sociální a lidská práva

Klára Fialová – externí správkyně Kalendáře akcí v občanském sektoru

Eliška Kapounová – do března redaktorka zpravodajství – oblasti kultura

Za dobrovolnou pomoc při správě databáze tiskových zpráv NNO děkujeme Vendule 

Seemannové.



REDAKCE ECONNECTU

Rozšíření portálu Občanská společnost – návod k použití o evropskou dimenzi

V roce 2004 jsme začali pracovat na zásadním rozšíření praktického informačního portálu 
Občanská společnost – návod k použití (obcan.ecn.cz). V rámci projektu „Občanská 
společnost v Evropské unii“ podpořeného z programu Evropské unie Phare pro malé 
projekty jsme začali připravovat evropskou dimenzi existujících sekcí v oblasti práva na 
informace, zapojení veřejnosti do rozhodování a rovných příležitostí. Zároveň jsme začali 
pracovat na nové rubrice portálu s názvem Občanská společnost v EU (obcan.ecn.cz/eu). 
Dokončení následovalo v roce 2005.

Fundraising on-line

V roce 2004 jsme také začali připravovat v rámci partnerského projektu „Dlouhodobá 
strategie Multikulturního centra Praha“ internetový Manuál o on-line fundraisingu 
(fol.ecn.cz). Manuál, dokončený na jaře 2005, nabízí pohled na několik aspektů této 
problematiky. Tvoří jej soubor textů několika autorů a snaží se mapovat různé možné 
aktivity spojené s fundraisingem on-line: od vytváření vlastních webových stránek přes 
problémy spojené s možnými způsoby a bezpečností plateb až po etické otázky týkající se 
tohoto způsobu fundraisingu. Součástí manuálu jsou také rozhovory na téma on-line 
fundraising v zahraničí a u nás, dárcovská SMS a spolupráce neziskové organizace a 
komerčních subjektů. 

Zpravodajský portál www.ecn.cz

Zpravodajský portál občanského sektoru po celý rok 2004 poskytoval zpravodajství ze 
světa neziskových organizací v ČR. Zveřejnili jsme celkem 780 zpráv, 1800 tiskových 
zpráv malých i velkých neziskových organizací z celé ČR a 60 názorů a komentářů. I 
vzhledem k aktivitám NNO zůstalo nejčastějším tématem našeho portálu životní prostředí, 
lidská práva a sociální oblast. Dalšími tématickými oblastmi portálu zůstal gender, 
regionální rozvoj, kultura, internet a občanský sektor. Vedle vlastních zpráv jsme využívali 
zprávy také od našich informačních partnerů – především z portálu Changenet, BBC, 
Radio Praha, Ekolist, Part, Feminismus.cz aj. V roce 2004 se podíl partnerských zpráv v 
našem zpravodajství zvýšil na 40 %.
Významným zdrojem informací pro nás zůstávají tiskové zprávy NNO a naší snahou je 
zároveň nabídnout všem neziskovým organizacím prostor v našem zpravodajství pro jejich 
zveřejnění. Pro přímou podporu NNO ve vydávání a rozesílání tiskových zpráv médiím 
také sloužila služba Press servis (viz dále).

Samostatná rubrika Zprávy ze světa nabízela v roce 2004 zpravodajství o činnosti 
vybraných neziskových organizací v zahraničí - ve střední a jižní Evropě, v Africe, Severní 
a Jižní Americe, ale i v dalších částech světa. Zprávy vycházely především z dlouhodobé 
spolupráce Econnectu s řadou podobně zaměřených organizací, sdružených v asociaci 
APC - Association for Progressive Communications. 

Novou podobu získaly Témata Econnectu, když se staly samostatnou sekcí našeho 
zpravodajství. Na jedné stránce (tema.ecn.cz) najdete přehled malých i velkých témat, 
kterým jsme se ve rámci zpravodajské a informační činnosti věnovali a věnujeme. 



V rámci malých témat jsme ve spolupráci s Ligou lidských práv v říjnu 2004 zprovoznili 
diskusní a informační stránku ke žhavému tématu, které rozhodujícím způsobem zasáhne 
do života všech neziskových organizací – veřejné prospěšnosti 
(verejnaprospesnost.ecn.cz). Pravidla a podmínky za jakých může organizace získat 
status veřejné prospěšnosti by měl stanovit nový zákon, základní definice veřejné 
prospěšnosti je pak součástí návrhu nového Občanského zákoníku – mimo jiné základní 
normy pro fungování a zřizování občanských sdružení, obecně prospěšných společností a 
nadací. Stránka nabízí prostor pro diskusi o veřejné prospěšnosti, o návrhu nového 
zákona, který připravuje Liga lidských práv ve spolupráci s Institutem pro sociální a 
ekonomické analýzy ISEA, nabízí diskusní a podkladové materiály k tématu od jednotlivců 
a dalších NNO. 

Kalendář akcí občanského sektoru

Návštěvnost kalendáře akcí občanského sektoru (kalendar.ecn.cz) v roce 2004 stále 
mírně rostla. Zvýšil se též počet zveřejněných akcí – na celkový počet 3500. Zaměření 
kalendáře na akce pořádané neziskovými organizacemi po celé ČR a také na akce pro 
NNO a občanskou společnost významné pořádané jinými subjekty zůstalo nezměněno. 
Kalendář shromažďuje údaje z mnoha zdrojů a o mnoha různých akcích a proto na jeho 
sestavování spolupracujeme s celou řadou organizací. Hlavním partnerem zůstává 
občanské sdružení BEZK s portálem Ekolist. Mezi dalšími významnými partnery patří 
portál Feminismus, sdružení Aperio, Multikulturní centrum Praha či ČSOP. Naší snahou 
bylo a je naučit NNO vkládat akce do kalendáře vlastními silami pomocí internetového 
formuláře, neboť je to opět také nabídka pro ně. 
V roce 2004 pokračovala spolupráce s Občanskými novinami - přílohou Literárních novin. 
Po celý rok jsme každý týden připravovali výběr akcí z našeho kalendáře pro samostatnou 
rubriku Pozvánky. 

Informační servis pro NNO

Informační servis pro neziskové organizace (nno.ecn.cz) nabízel i v roce 2004 aktuality, 
zprávy, výzvy a oznámení především v oblastech vzdělávání, fundraising a legislativa, a 
také grantový kalendář (granty.ecn.cz). Završil tak třetí rok své existence. 
Zveřejnili jsme 200 novinek, v grantovém kalendáři pak celkem 420 grantových uzávěrek 
jak nadací, tak veřejné správy či Evropské unie. Z toho bylo 11 nabídek stipendií.
Oblíbenost našeho grantového kalendáře vyjadřuje stoupající počet odběratelů novinek v 
kalendáři rozesílaných pravidelně jednou týdně e-mailem. Na konci roku 2004 měl tento 
list přes 800 odběratelů. 

Nabídka a poptávka práce v NNO

Také inzertní stránka prace.ecn.cz s nabídkou a poptávkou práce v NNO byla v roce 2004 
hojně navštěvována. S úspěšnými granty NNO především z fondů EU narostl počet 
nabídek míst v neziskových organizacích. V roce 2004 jsme zveřejnili 410 inzerátů malých 
i velkých NNO hledajících zaměstnance a 120 inzerátů jednotlivců hledajících práci v 
NNO.

Kormidlo.cz - katalog odkazů občanské společnosti 

V roce 2004 v katalogu přibylo více než 500 odkazů. Rozvíjela se spolupráce s organizací 
Iuridicum Remedium při správě kategorie Výkon spravedlnosti, s BEZKem, který spravuje 
kategorii životní prostředí. Byla vytvořena nová větev Globalizace a udržitelný rozvoj ve 
spolupráci s Universitou Palackého v Olomouci. Vznikly také nové kategorie jako např. 
Asociace, oborová a regionální sdružení NNO apod. Vylepšení se dočkal nástroj pro 



správu katalogu, který je součástí redakčního systému Toolkit. 

Novinky z Econnectu 

Econnect od roku 2003 nabízí možnost dostávat novinky z portálu Econnect e-mailem. 
Zájemci si mohou vybrat oblast, téma zpráv a frekvenci zasílání novinek e-mailem. Počet 
odběratelů se na konci roku 2004 vyšplhal na 660.

Press servis

Press servis (press.ecn.cz) je službou a nástrojem mediální podpory Econnectu 
neziskovým organizacím, kterou Econnect provozuje od roku 2000. I v roce 2004 sloužila 
řadě NNO pro zaslání jejich tiskových zpráv do médií: celkem bylo Press servisem zasláno 
na 160 tiskových zpráv. Mezi nejaktivnější uživatele patřil Ekologický právní servis, 
Multikulturní centrum Praha, Nadace rozvoje občanské společnosti, INEX, Svoboda zvířat 
či Calla.
V rámci mediální podpory aktivitám NNO jsme také přispěli k propagaci soutěže Strom 
roku pořádané Nadací Partnerství, fungovala dlouhodobá spolupráce s časopisem Konec 
konců a Sedmou generací. 



TECHNICKÉ ODDĚLENÍ ECONNECTU

V roce 2004 Econnect pokračoval v poskytování a dalším rozvoji široké škály technických 
a internetových služeb řadě českých i mezinárodních nevládních organizací. 

Mezi nejoblíbenější služby patří webdesign, webhosting, poskytování redakčního a 
publikačního systému Toolkit či využívání systému pro provoz a správu mailing listů. 
Celkový počet platících uživatelů služeb Econnectu na konci roku 2004 překročil číslo 350.

Také  v  roce  2004  jsme  nabízeli  především  NNO  komplexní  internetové  řešení  jejich 
informačních  a  prezentačních  potřeb.  Vše  začíná  podrobnou  analýzou  informačních 
potřeb organizace, jejích aktivit a potřeb on-line spolupráce, pokračuje zřízením příslušné 
internetové prezentace a služeb a končí dlouhodobou technickou podporou a servisem. 

V této oblasti můžeme zmínit především dva významné projekty v roce 2004: stránky 
Komise J. W. Fulbrighta - www.fulbright.cz a tématické stránky Multikulturního centra 
Praha Migrace on-line – www.migraceonline.cz

Redakční a publikační systém Toolkit

Toolkit je ideální nástroj pro správu internetových stránek šitý na míru potřebám 
neziskových organizací. Econnect jej vyvíjí od roku 1998. V současné době ho v České 
republice i po celém světě využívají stovky webů. Příkladem komplexního využití Toolkitu 
je i samotný web Econnectu. 

Vylepšení se Toolkit dočkal i v roce 2004. Do Toolkitu jsme zabudovali nový HTML editor, 
který funguje v nejvyužívanějších internetových prohlížečích Mozille i Internet Exploreru. 
Upravili jsme také nástroj pro správu katalogu odkazů, který je součástí Toolkitu a je 
využíván například pro správu katalogu Kormidlo.cz. Vylepšena byla zejména práce s 
"obecnými kategoriemi", které se nyní vytvářejí a spravují automaticky. Správci též mohli 
ocenit celkové zrychlení práce s nástrojem.

Nové internetové stránky 

Výsledkem práce týmu techniků, programátorů a grafičky jsou každý rok řady vytvořených 
internetových stránek. V roce 2004 tak vznikly například tyto:

Stránky Komise J. W. Fulbrighta - www.fulbright.cz 
Stránky mezinárodní sítě CEE Bankwatch Network - www.bankwatch.org 
Stránky Nadace VIA pro firemní dárce - www.nadacevia.cz/darci
Stránky projektu Fundraising Online - www.fol.ecn.cz 
Nový web Greenpeace ČR - www.greenpeace.cz
Česká i anglická verze Migrace on-line - www.migraceonline.cz 
www.migrationonline.cz 
Ekumenická Akademie - www.ekumakad.cz     
Rovné příležitosti 2005 – stránky soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR –
www.rovneprilezitosti.ecn.cz

http://www.fulbright.cz/
http://www.rovneprilezitosti.ecn.cz/
http://www.ekumakad.cz/
http://www.migrationonline.cz/
http://www.migraceonline.cz/
http://www.greenpeace.cz/
http://www.fol.ecn.cz/
http://www.nadacevia.cz/darci/
http://www.bankwatch.org/


Technické novinky v roce 2004 

Nový program pro správu mailinglistů: Mailman
Na naše servery jsme nainstalovali ve světě velmi používaný program pro správu 
mailinglistů nazvaný Mailman. Mailman oproti starému systému Majordomo umožňuje 
správci mailing listu spravovat list přes webové rozhraní a uživatelům Internetu možnost 
se přes web přihlásit či odhlásit. Přes webové rozhraní lze mimo jiné jednoduše schvalovat 
příspěvky u moderovaného listu, schvalovat či odmítat přihlášení nových účastníků, měnit 
nastavení listu a využívat spoustu dalších více či méně užitečných funkcí.

Nové telefonní číslo pro přístup k internetu přes telefon
V dubnu 2004 jsme provedli zásadní změnu v přístupu na internet přes vytáčené spojení. 
Přes nové telefonní číslo je možné připojení jak běžným modemem (do rychlosti 56 kbit/s), 
tak i pomocí ISDN do rychlosti 64 kbit/s (či 128 kbit/s při použití dvou kanálů). Změnou k 
lepšímu je také možnost připojit se kdekoli v ČR, nikoliv jenom v rámci Prahy jako před 
touto změnou.

Spuštěn další emailový SPAM filtr
V rámci zabezpečení emailových schránek našich uživatelů jsme zavedli nový filtr pro 
spamy - tedy nevyžádanou poštu. Filtr s názvem Greylisting je založen na principu 
pozdržení příjmu příchozího emailu. Spameři se při takovémto pozdržení již nesnaží znovu 
spam poslat a proto nakonec tyto zprávy do emailové schránky nedorazí. Tento princip je 
velmi účinný a zachytí přes 90% spamu.

Nový databázový server MySQL
V roce 2004 jsme také spustili nový samostatný databázový server pro databázi MySQL. 
Pro uživatele a návštěvníky stránek našich uživatelů to znamená především významné 
zlepšení v rychlosti odezvy databázových aplikací např. publikačního systému Toolkit.

Technická podpora, konzultace, školení 

Pravidelně jsme poskytovali technickou podporu našim uživatelům, konzultace při přípravě 
internetových prezentací (zpracovali jsme například analýzu databáze exponátů pro 
Centrum umění Kutná Hora) a školení v používání Toolkitu či jazyka HTML pro tvorbu 
stránek. 

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce aktivně pokračovala zejména v rámci projektů mezinárodní 
asociace APC, jíž je Econnect členem. Econnect zůstal hlavním vývojářem publikačního 
systému ActionApps Toolkit, který využívá řada členských organizací APC. Kromě podpory 
komunity uživatelů ActionApps přes e-mailové konference jsme systém instalovali např. 
pro Sierra Club of Canada (https://bc.sierraclub.ca/index.shtml) a další.

Podíleli jsme se na přípravě stránek pro World Summit on Information Society (WSIS), kde 
jsme technicky zajišťovali nástroj pro sdílení informací mezi neziskovými organizacemi. 

Kompletně jsme přepracovali stránky o internetových právech v Africe - "APC Africa ICT 
Policy Monitor", nově vznikla s naší technickou podporou také francouzská verze 
(http://afrique.droits.apc.org). 



V projektu ItrainOnline Multimedia Training Kit (http://itrainonline.org/itrainonline/mmtk) 
jsme měli na starosti technické přepracování stránek do publikačního systému ActionApps 
Toolkit.

Praxe studentů VOŠ 

Na konci roku 2004 u nás splnili svoji praxi na konci studia dva studenti Vyšší odborné 
školy informačních služeb. Pracovali jak v redakci tak v technickém oddělení. 

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

Příjmy v tisících CZK
.1 Tržby z hlavní činnosti

.2 Bankovní výnosy

.3 Granty

3 859

2

1 576
Příjmy celkem 5 437

Náklady
.1 Provozní náklady

.2 Vybavení

.3 Ostatní náklady

4 343

72

821
Náklady celkem 5 236

VÝROK AUDITORA

„Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje 
majetek, závazky a vlastní jmění občanského sdružení ECONNECT a výsledek 
hospodaření za rok 2004 je v souladu s platnými zákony a účetními předpisy České 
republiky.“

Ing. Štěpánka Grohová, č. Osvědčení 1781, Praha 27. června 2005

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A PARTNERŮM

V roce 2004 aktivity Econnectu finančně podpořili:
● Program Phare pro malé projekty Evropské unie
● Program Phare Evropské unie

V roce 2004 jsme spolupracovali především s těmito organizacemi:
● BEZK - EkoList
● Liga lidských práv
● Multikulturní centrum Praha
● Centrum SOS Praha
● Zelený kruh

● Časopis Konec konců
● BBC
● Radio Praha
● Changenet
● Občanské noviny



www.ecn.cz

zpravodajstvi.ecn.cz
tz.ecn.cz

nno.ecn.cz
kalendar.ecn.cz
obcan.ecn.cz

www.kormidlo.cz

press.ecn.cz
tema.ecn.cz
granty.ecn.cz
prace.ecn.cz
kauzy.ecn.cz
petice.ecn.cz

fol.ecn.cz
globalizace.ecn.cz

sluzby.ecn.cz
webdesign.ecn.cz

publikacni-system.ecn.cz
webhosting.ecn.cz
propagace.ecn.cz

webservis.ecn.cz
webmail.ecn.cz
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