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Vznikla na 7. N árodní všeoborové
konferenci NNO 30. 3 2010 jako otev řená
konzulta ční pracovní skupina. Je to 
neform ální struktura, která nesm ěřuje ke 
vzniku právnické osoby. 
Organiza ční a odborné zajišt ění Pracovní
skupiny je  sv ěřeno 

Asociaci NNO v ČR



Členy PS jsou NNO, které ctí pot řebu 
vytv ářet spole čné stanovisko NNO 

k zásadn ím otázk ám dalšího 
rozvoje neziskov ého sektoru, av šak 
nemohou nebo necht ějí vstoupit do 

nadstavbových form álních s ítí.



Členové otevřené PS NNO
ANNO ČR,  ANNO JMK, 

ANNO KK, ANNO LK, ANNO 
MSK, ANNO Plz.K, ANNO ZK

Asociace finanční a občanské
gramotnosti 

Centrum NNO Plzeň, CpKP
Česká rada dětí a mládeže
Českomoravská myslivecká

jednota
Český rybářský svaz
Český svaz včelařů
Diakonie ČCE
Iniciativa pro kulturu
EAPN

ANNO ČR,  ANNO JMK, 
ANNO KK, ANNO LK, ANNO 
MSK, ANNO Plz.K, ANNO ZK
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gramotnosti 

Centrum NNO Plzeň, CpKP
Česká rada dětí a mládeže
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Český rybářský svaz
Český svaz včelařů
Diakonie ČCE
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Fosa, o.p.s,  Fórum %
Finanční gramotnost , o.p.s.
Charita ČR
KOUS Vysočina
Neziskovky.cz, Nesehnutí, o. s
Otevřená společnost, o.p.s. 
Památková komora
SKOK
Svatobor
Svaz pacientů , AVPO
Unie evropských federalistů
YMCA v ČR 
Zelený kruh



Situace neziskového sektoru v ČR

• Občanská společnost a její subjekty přinášejí
začleňování, participaci a partnerství. Měl by být 
překonán současný stav "každý sám za sebe", důležitá
je vzájemná spolupráce a integrace občanské
společnosti.

• NNO jsou poskytovatelem veřejně prospěšných služeb a 
realizátorem veřejně prospěšných činností, zároveň i 
významným zaměstnavatelem. Exaktní data je obtížné
získat, jsou sledována v rámci mnohem širších 
ekonomických skupin, v různých výkazech či oborových 
statistikách, případně nejsou sledována vůbec. 
Požadavkem je tedy  vyčíslení ekonomického přínosu 
NNO. 



Situace neziskového sektoru v ČR

• Za velmi významné považujeme partnerství NNO jak s 
veřejnou správou, tak s podnikatelským sektorem, 
reprezentovaným Hospodářskou komorou ČR, Agrární
komorou ČR a dalšími podnikatelskými svazy a subjekty.

• Za uplynulé 2 roky se PS NNO podílela na připomínkách 
k vznikající legislativě (veřejná prospěšnost, občanský 
zákoník, veřejné registry, dobrovolnictví aj.), 
prosazujeme také legislativní i organizační podporu 
sociální ekonomiky v právním řádu ČR.

• Budeme usilovat o profesionalizaci aparátu hájícího 
zájmy neziskového sektoru



PS vytvo řila 5 tematických podskupin pro p řípravu 
pozi čních materiál ů Pracovní skupiny NNO a podklad ů

pro 8. N árodní všeoborovou konferenci :

• Vize NNO
• Metodika projednávání

v krajských a 
oborových sítích

• Veřejný rejst řík 
právnických osob  

• Ekonomické a finan ční
aspekty činnosti NNO

• Zákon o dobrovolnictví



Práce tematických podskupin

• Výstupy se ještě tvoří, 
budou prezentovány 
na všeoborové
konferenci v IV/2012.

• Již nyní však lze 
shrnout obecné závěry.

• Výstupy reflektují
neutěšenou situaci 
občanského sektoru po 
celou dobu od r. 1990.



Uzlovým problémem NNO je chaos 
vnějšího prost ředí

• Chaotická legislativa
• Chaotické financování
• Chaotické prosazování

politických zájmů
vládnoucích stran

• Chaos ve vnímání
NNO jako takových a v 
jejich integraci



Legislativa
• Nový občanský zákoník je schválen, přinese změny pro 

NNO, zatím však přesně nevíme, jaké
• Neexistují prováděcí předpisy, není jasné, co pro NNO 

přinesou
• NNO jako takové vznikají dle rozdílných statusových 

zákonů, jsou nejvíce zatíženy administrativou ve 
srovnání s jinými právnickými osobami.

• Rejstříky, registrace, veřejná prospěšnost aj. – vše 
teprve vzniká

• Změna legislativy je nutná i pro rovné podmínky NNO na 
trhu veřejných služeb.



Financov ání
• Na dotace není právní nárok. Jejich přidělování je 

nesystémové, subjektivní, nereflektuje ekonomickou 
efektivitu služeb.

• Neexistuje návaznost požadovaných odborných standardů
na vyčíslení ekonomické náročnosti takových služeb

• Financování zdravotních a sociálních, resp. vzdělávacích 
služeb postrádá jakoukoliv  kompatibilitu

• Nerovné postavení NNO a příspěvkových organizací
• Trvale se snižující objem státních dotací bez ohledu na 

inflaci
• Poskytovatelé sociálních služeb připravují přehled, ze 

kterého plyne, že NNO na souhrnu daní odevzdají státu 
více, než dostanou na státních dotacích.



Politick é zájmy
• NNO jsou jako subjekty občanské společnosti z principu 

apolitické
• Máme však pravicovou vládu a levicí ovládané kraje 

(před pár lety to bylo naopak).
• Vícezdrojové financování (vláda, kraje, obce) je „skvělou 

příležitostí“ k prosazování politických zájmů. 
Nespokojenost poskytovatelů, ale zejména uživatelů
služeb lze proměnit v populistické politické body

• Tento permanentní souboj dopadá zejména na ty 
nejslabší, kteří nemají možnost se účinně bránit, tedy na 
klienty sociálních služeb a příjemce dávek.

• Letošní evropský rok aktivního stáří vláda i samosprávy 
zatím ignorují



Vnímání NNO a jejich integrace
• Neexistují dotační tituly na síťování NNO, i když by to 

bylo z programů EU možné. Problém je v nastavení
operačních programů pro potenciální žadatele

• NNO tvoří pestrou paletu subjektů, což je v zájmu 
rozvoje občanské společnosti. Veřejná správa, mnohdy i 
veřejnost však požadují jasnou kategorizaci, zřejmě v 
důsledku posttotalitních syndromů

• Veřejná správa i podnikatelé mají potřebu se 
organizovat, u občanské společnosti je to naopak 

• Pravidla o sdružování občanů se občas zneužívají k 
praní špinavých peněz, či financování politických stran. 
Bohužel je to výživné mediální téma, které negativně
dopadá na celý neziskový sektor. 



Věříme, že sp ícího českého lva ob čansk á
spole čnost probud í a že tento sektor 

přežije!



Děkuji za pozornost!


