Výroční zpráva
za rok 2017

Burma Center Prague, o.p.s.

Milí přátelé,
s radostí Vám předkládám Výroční zprávu 2017 Barmského centra Praha, o.p.s. Dovolte mi, abych
úvodem shrnula nejdůležitější skutečnosti uplynulého roku.
Úspěšně jsme pokračovali v realizaci projektu „Budování právního státu v Barmě“, který byl
podpořen Ministerstvem zahraničních věcí ČR a který navazuje na naše aktivity z předchozích let
s cílem pomáhat Barmě při transformaci k demokracii a dodržování lidských práv. Tento projekt
se soustřeďuje na podporu legislativní reformy v Barmě a zvyšování profesionální znalostí
barmských právníků hájících oběti porušování lidských práv.
Spolupracovali jsme s barmskými právníky na zvyšování povědomí veřejnosti o právech a
organizovali odborné konzultace s občanskou společností a debaty pro veřejnost o prevenci
sexuálního a genderového násilí z hlediska práva.
V roce 2017 též navštívili Prahu bývalí barmští političtí vězňové, z nichž někteří jsou poslanci,
kteří si zde s českými kolegy vyměňovali zkušenosti z transformace k demokracii.
I v následujících letech cítíme potřebu realizovat aktivity přímo v Barmě, která se nyní nachází
v klíčovém období.
Ráda bych tímto poděkovala všem našim dobrovolníkům, přátelům Barmy, přispěvovatelům,
podporovatelům, sympatizantům na sociálních sítích a účastníkům našich akcí. Díky Vaší stálé
přízně a pomoci můžeme pokračovat ve svých aktivitách pro Barmu a lidi z Barmy. Dovolte mi
poděkovat vám všem, stejně jako týmu a správní a dozorčí radě naší organizace.

Vaše
Sabe A. Soe
ředitelka
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Budování právního státu v Barmě
Po volbách v roce 2015, kdy drtivě zvítězila strana Národní liga pro demokracii (National League
for Democracy – NLD), vstoupila Barma/Myanmar do další fáze transformačního procesu.
Výsledek parlamentních voleb přinesl novou naději barmským profesionálům i aktivistům,
hledajícím příležitosti a způsoby jak v zemi dosáhnout standardní a udržitelné demokracie.
Kromě řady překážek, na které tato ambice naráží na vrcholné politické i čistě praktické úrovni,
trpí i nedostatkem kvalifikovaných profesionálů prakticky v každé oblasti díky nízké úrovni
vzdělávání a desítkám let mezinárodní izolace.
Tento projekt s názvem "Budování právního státu v Barmě", realizovaný společně Burma Center
Prague a CEELI Institutem (BCP/CEELI) od roku 2013 a podpořený z finančních prostředků
Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce, se zaměřuje na
posilování schopností nezávislých právníků, především těch, kteří se věnují pro bono právní
pomoci zranitelným skupinám obyvatelstva. Podpora se z velké části zaměřuje na síť nezávislých
právníků Myanmar Lawyers' Network (MLN) a Union Lawyers' and Paralegals' Association
(ULPA).
Projekt kombinuje velmi zkušené experty ze Spojených států amerických a zemí
postkomunistické Evropy a zaměřuje se na budování praktických právních trial skills mladých
právníků především v barmských regionech; porozumění procesu politické transformace,
legislativnímu procesu a roli právníků v něm; podporu síťování nezávislých právníků z různých
částí země a na posilování schopností a sebedůvěry vybraných mladších právníků MLN
organizovat vlastní veřejné aktivity.
Kromě toho – díky vazbám mezi seniorními právníky a nově zvolenými poslanci za NLD a
dodatečné finanční podpoře britského velvyslanectví v Rangúnu v rámci grantů Foreign &
Commonwealth Office (FCO) - byli BCP/CEELI schopni začít spolupracovat i s poslanci z obou
komor barmského unijního parlamentu a z regionálních parlamentů, a organizovat kulaté stoly a
semináře, zaměřené na legislativní reformu a související spolupráci mezi poslanci a právníky.

3

Přehled výstupů z aktivit realizovaných v roce 2017:

• Workshopy s českými a mezinárodními experty pro barmské právníky
o

odborný workshop zorganizován v Sittwe, Arakanský/Rakhinský stát.

o

přednáška v Yangonu o právních dovednostech.

• Debaty o právním státě a zkušenostech s transformací ve Střední a Východní Evropě
o

2 debaty zorganizovány v Yangonu a Sittwe.

o

seminář pro právníky pracující v mediální oblasti a novináře.

• Semináře o legislativní reformě pro poslance
o

3 kulaté stoly/semináře pro poslance barmského unijního parlamentu

v Nay Pyi Taw a Yangonu.
o

seminář pro poslance yangonského regionálního parlamentu.

• Intenzivní příprava vybraných právníků z Myanmar Lawyers Network na roli
budoucích trenérů
o
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Průběžná příprava Training of Trainers (ToT) po celou dobu trvání projektu

• Školení o projektovém řízení a poskytování právnických mikrograntů
o

Individuální školení o projektovém řízení pro členy Myanmar Lawyers‘ Network

(MLN) a Union Lawyers' and Paralegals' Association, poskytování pravidelného
poradenství o projektovém a organizačním řízení
o

Poskytování mikrograntů pro Myanmar Lawyers' Network na aktivity zvyšování

informovanosti veřejnosti o právech, pořádání odborných školení pro členy a posilování
vnitřních struktur organizace.

Právní poradenství pro občanskou společnost na prevenci sexuálního
and genderového násilí v Barmě
Ve spolupráci s naším barmským partnerem Union of Lawyers’ and Paralegals’ Association(ULPA)
byla organizována během září a října 2017 série konzultací s místními právníky a občanskou
společností s cílem zlepšit koordinace při zvyšování povědomí veřejnosti o právech. Konzultace
se konaly ve třech největších regionech Barmy – Yangon Division, Irrawaddy Division a Bago
Division. Tyto regiony byly vybrány kvůli tomu, že v těchto oblastech stále stoupá počet případů
sexuálního a genderového násilí. Je potřeba zvyšovat jak povědomí veřejnosti, tak právní ochranu
obětí.
Kromě těchto konzultací jsme s právníky ULPA organizovali veřejné besedy pro místní komunity
k zvyšování povědomí veřejnosti o lidských právech a právním státě.
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Zpráva o prevenci sexuálního a genderového násilí z hlediska práva
Výstupy z předchozích konzultací a
veřejných debat v regionech byly
zpracovány

spolu

s dalšími

praktickými informacemi jako jsou
např. zákony týkající se sexuálního
násilí, doporučení pro rozvoj politiky
a legislativy, aby byly inklusivní a
chránily práva žen a dívek. Zpráva s
názvem “Relation of the Rule of Law
and Prevention of Sexual Violence –
Report

with

findings

from

Consultations and Public Debates”
v barmském a anglickém jazyce vyšla
v listopadu a byla v prosinci 2017
představena poslancům parlamentů
unie a rangúnského regionu. Další
prezentace této zprávy se konaly ve
městě Taungoo v bagoském regionu a
Pyapon v iravadském regionu.

Studijní cesta barmských poslanců - bývalých politických vězňů v ČR
Barmské centrum Praha ve spolupráci s Odborem lidských práv a transformační politiky MZV,
Odborem států Asie a Pacifiku MZV a ZÚ ČR v Rangúnu připravilo program studijní cesty pro
barmské poslance – bývalé politické vězně v září 2017.
5členná barmská delegace byla vedena J.E. U Aye Thar Aung, místopředsedou Parlamentu
Myanmarského svazu a místopředseda horní komory Parlamentu Myanmarského svazu. Ostatní
členové delegace byli:
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- U Myo Naing, poslanec za volební obvod Chanayetharsan, člen Výboru pro prověřování vládních
záruk, zástav a závazků dolní komory parlamentu,
- U Thein Swe, poslanec za 10. volební obvod oblasti Ayeyarwady, předseda Výboru pro
prověřování vládních záruk, zástav a závazků horní komory parlamentu,
- Ko Bo Kyi, Joint Secretary, Asociace pro pomoc barmským politickým vězňům (AAPP) a
- Aung Myo Kyaw, ředitel Rangúnské kanceláře AAPP.
Kromě oficiálního programu (přijetí náměstkem MZV, ministrem spravedlnosti a
místopředsedou sněmovny ČR) se barmská delegace setkala s Generálním ředitelstvím Vězeňské
služby ČR a měla možnost navštívit věznici Pankrác. Setkání se uskutečnila i s dalšími
institucemi a organizacemi (Knihovna Václava Havla, Ústav pro studium totalitních režimů, Post
Bellum, Paměť národa, Člověk v tísni, CEELI Institute, Burma Center Prague) s cílem vyměňovat
si transformační zkušenosti ČR z období přechodu k demokracii a současné Barmy/Myanmar.
Delegace se též setkala s přáteli Barmy a některými krajany žijícími nebo studujícími v ČR a
navštívila bývalý pracovní tábor pro politické vězně - Památník Vojna v Lešeticích u Příbrami.
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Finanční zpráva
V roce 2017 získalo BCP finanční podporu z prostředků Ministerstva zahraničních věcí České
republiky v rámci Programu transformační spolupráce, a z prostředků grantu Foreign &
Commonwealth Office (FCO) poskytovaného Britskou ambasádou v Rangúnu.
Celkové výnosy včetně výnosů z vlastních činností za rok 2017 činí 3.853 tis. Kč a náklady na
poskytnutí obecně prospěšných činností a vlastní správu o.p.s. činí 3.631 tis. Kč.

2017
Výsledovka:
Výnosy celkem

3 853 tis. Kč

Provozní dotace

3 275 tis. Kč

Z toho:
Ministerstvo zahraničních věcí

2 073 tis. Kč

FCO – British Embassy, Yangon

1 202 tis. Kč

Individuální dary
Vlastní činnost

90 tis. Kč
488 tis. Kč

Z toho:
Tržby ze služeb (tlumočení)
Ostatní výnosy

Náklady celkem
Na vlastní správu o.p.s.
Na obecně prospěšné činnosti
ZISK

416 tis. Kč
72 tis. Kč

3 631 tis. Kč
13 tis. Kč
3 618 tis. Kč
222 tis. Kč

Rozvaha:
Aktiva

1 503 tis. kč

Dlouhodobý nehmot. majetek

21 tis. Kč

Fair-trade zboží na skladě

33 tis. Kč

Pohledávky
Poskytnuté zálohy
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0 tis. Kč
36 tis. Kč

Nároky na dotace

0 tis. Kč

Pokladna

3 tis. Kč

Účty v bankách
Náklady příštích období

Pasiva
Ostatní závazky
Závazky vůči dodavatelům

1 320 tis. Kč
90 tis. Kč

1 503 tis. Kč
356 tis. Kč
0 tis. Kč

Závazky vůči zaměstnancům

42 tis. Kč

Závazky k institucím soc. zabezp. a zdr.

25 tis. Kč

pojišťoven
Daň z příjmů ze závislé činnosti

5 tis. Kč

Výdaje příštích období

14 tis. Kč

Výnosy příštích období

0 tis. Kč

Rezervní fond

753 tis. Kč

Výsledek hospodaření ve schv. řízení

0 tis. Kč

Neuhrazená ztráta z min. let

0 tis. Kč

Vlastní jmění
Zisk běžného období

86 tis. Kč
222 tis. Kč

BCP mělo zaměstnance v pracovním poměru, průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok
2017 činil 2,0.
Stav rezervního fondu BCP k poslednímu dni účetního období činí 753 tis. Kč, vlastní jmění je ve
výši 86 tis. Kč
Společnost vlastní nehmotný dlouhodobý majetek – mobilní aplikace Mycitizen – byl odepisován
podle plánu odpisů ve výši 31 tis. za rok 2017.
Společnost neměla k rozvahovému dni žádné pohledávky či závazky po splatnosti.
Společnost nemá žádný majetek ani závazky nevedené v účetnictví, neposkytla ani nepřijala žádná
ručení a záruky.
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Burma Center Prague, o.p.s.
Dělnická 54
170 00 Praha 7
www.burma-center.org

IČO: 275 95 323
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