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Zdravé finanční zdroje – „diverzifikace“
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Očekávání a .. 

� neziskové organizace budou 
transparentnější

� dojde ke sjednocení pravidel pro 
poskytování dotací / podpory z veřejných 
zdrojů / přístup k veřejným zakázkám

� neziskové organizace se statutem budou 
moci podnikat

� neziskové organizace se statutem budou 
nabízet svým dárcům lepší „nepřímé“
výhody
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.. nenaplněné naděje 

� Transparentnost - ne nutně, tisíce 
organizací, které nečerpají veřejnou 
podporu zůstanou mimo    

� Dotace / podpora z veřejných zdrojů –
státní dotace ano, kraje a obce ne

� Podnikání – problém leží jinde, zákon o 
statutu veřejné prospěšnosti neřeší

� Lepší „nepřímé“ výhody – spíše ne, v 
době rozpočtových škrtů zůstane nejspíš
vše při starém, problém leží jinde 
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Rizika a ohrožení

� zákon bude účelově podřízen „hlídání“
vazby stát jako dárce a NNO jako 
příjemce

� zákon slibuje to, co nemůže naplnit –
podnikání, daňové zákony, aj.

� ti, co neusilují o státní financování a 
rozhodou se neusilovat o status budou 
nahlíženi jako organizace 2. kategorie

� podaří se prosadit registrační princip??, 
když pokušení „držet kontrolu“ je tak 
velké
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Několik tipů

� veřejný rejstřík občanských 
sdružení – zdroj transparentnosti

� veřejná debata o významu „příjmů
z vlastní činnosti“ pro život a rozvoj 
NNO – (praxe MV aj.)  

� název odpovídající povaze
připravovaného zákona - „Zákon o 
přístupu ke státnímu financování“
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Jádro připravovaného zákona  
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Omezení aktivit občanských sdružení
nepodléhajících zákonu 


