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NNÁÁZVOSLOVZVOSLOVÍÍ

�� Navrhujeme, pokud nenNavrhujeme, pokud neníí nadnadáále le 
ppřřijatelnijatelnéé poupoužžíívat oznavat označčeneníí nestnestáátntníí
neziskovneziskovéé organizace, aby se zavedlo organizace, aby se zavedlo 
napnapřřííklad organizace obklad organizace obččanskanskéé
spolespoleččnosti (z anglicknosti (z anglickéého vzoru civil ho vzoru civil 
society society organizationsorganizations), p), přříípadnpadněě jinjinéé
vhodnvhodnéé oznaoznaččeneníí..



STABILITASTABILITA

�� Stabilizovat obStabilizovat obččanský sektor a posanský sektor a posíílit lit 
jeho udrjeho udržžitelnost.itelnost.

�� VytvVytváářřet prostet prostřřededíí, ve kter, ve kteréém m 
organizace oborganizace obččanskanskéé spolespoleččnosti nosti 
mohou vznikat, fungovat a rozvmohou vznikat, fungovat a rozvííjet jet 
se.se.



TRANSPARENTNOSTTRANSPARENTNOST

�� Konkretizovat, Konkretizovat, žže transparentnost neste transparentnost nestáátntníího ho 
neziskovneziskovéého sektoru lze zajistit vytvoho sektoru lze zajistit vytvořřeneníím m 
veveřřejnejněě dostupndostupnéého rejstho rejstřřííku, který mku, který máá jasnjasnáá a a 
ppřřehlednehlednáá pravidla.pravidla.

�� VnVníímmááme nutnost vzniku veme nutnost vzniku veřřejnejnéého rejstho rejstřřííku, aby ku, aby 
nestnestáátntníí neziskový sektor byl transparentnneziskový sektor byl transparentníí. . 
Transparentnost neziskovTransparentnost neziskovéého sektoru spoho sektoru spoččíívváá v v 
ppřřipravenosti a ochotipravenosti a ochotěě organizacorganizacíí obobččanskanskéé
spolespoleččnosti podrobit se venosti podrobit se veřřejnejnéé kontrole tkontrole tíím, m, žže e 
ddáávajvajíí kk dispozici informace.dispozici informace.



ÚÚZEMNZEMNÍÍ PRINCIPPRINCIP

�� Neziskový sektor se mNeziskový sektor se máá spravovat spravovat 
ssáám na m na úúzemnzemníím principu a smm principu a směřěřovat ovat 
kk vytvovytvořřeneníí komunikakomunikaččnníího orgho orgáánu. nu. 
VytvoVytvořřit zit z nanašíší strany (obstrany (obččanskanskéé
spolespoleččnosti) legitimnnosti) legitimníí reprezentaci reprezentaci 
pro vepro veřřejnou sprejnou spráávu na kavu na kažžddéé
úúzemnzemněě--sprspráávnvníí úúrovni.rovni.



KONTINUITA ORGANIZACEKONTINUITA ORGANIZACE

�� VV provprováádděěccíích a implementach a implementaččnníích ch 
ppřředpisech kedpisech k obobččanskanskéému zmu záákonkonííku ku 
zajistit organizazajistit organizaččnníí historii a fiskhistorii a fiskáálnlníí
kontinuitu nestkontinuitu nestáátntníích neziskových ch neziskových 
organizacorganizacíí (stejn(stejnéé IIČČO), nebudeO), nebude--li li 
stejnstejnéé IIČČO, pak explicitnO, pak explicitněě definovandefinovanéé
nnáástupnictvstupnictvíí..



ZADZADÁÁVVÁÁNNÍÍ VEVEŘŘEJNÝCH EJNÝCH 
ZAKZAKÁÁZEK JAKO FORMA ZEK JAKO FORMA 

PODPORYPODPORY
�� VVššem em úúrovnrovníím mm míístnstníí sprspráávy a samosprvy a samospráávy vy 

by bylo dobrby bylo dobréé sdsděělit, aby plit, aby přři zajii zajiššťťovováánníí
svých svých úúkolkolůů provprověřěřovali moovali možžnost jejich nost jejich 
zajizajiššttěěnníí externexterníími dodavateli, zejmmi dodavateli, zejmééna na 
neziskovým sektorem. Agenda by mneziskovým sektorem. Agenda by měěla být la být 
svsvěřěřovanovanáá ppřřííspspěěvkovým organizacvkovým organizacíím (in m (in 
house rehouse režžim) teprve vim) teprve v ppřříípadpaděě, , žže danou e danou 
oblast nenoblast neníí momožžnnéé efektivnefektivněě zajistit zajistit 
spolupracspolupracíí ss externexterníími subjekty mi subjekty 
prostprostřřednictvednictvíím vem veřřejných soutejných soutěžěžíí za za 
transparentntransparentníích podmch podmíínek.nek.



SPOLUPRSPOLUPRÁÁCE NNOCE NNO

�� KONSTURKTIVNKONSTURKTIVNÍÍ

�� KONTINUKONTINUÁÁLNLNÍÍ

�� KONZISTENTNKONZISTENTNÍÍ

�� ……..

�� ☺☺


