
Zpráva o podmínkách  
pro občanskou společnost

Ve zkratce
Druhá polovina roku 2022 se nesla především v duchu pokračujícího 
zapojení občanské společnosti do řešení důsledků ruské války pro-
ti Ukrajině. V reakci na aktuální potřeby společnosti vznikly mnohé 
nové iniciativy a různé části občanské společnosti se zapojily do řešení 
integrace uprchlíků a uprchlic, energetické chudoby, posílení odol-
nosti ČR vůči vlivu nedemokratických režimů, zefektivňování státní 
správy a mnohých dalších. Část aktérů z neziskového sektoru se také 
aktivně účastnila agendy a akcí českého předsednictví v Radě EU. Dů-
sledky ruské invaze na Ukrajině však odhalily dlouhodobé nedostatky 
fungování státu například v oblasti integrace cizinců, vzdělávání či so-
ciální politice a s tím také limity státu ve schopnosti rychle a efektivně 
pomoci občanům. Rekordní míra inflace navíc negativně dopadá i na 
organizovanou část občanské společnosti, která stát podporuje v od-
straňování výše zmíněných nedostatků.  

I kvůli neefektivní strategické komunikaci státu, nedostatečným pod-
mínkám pro nezávislou žurnalistiku a neudržitelnému financování 
veřejnoprávních médií se nedaří tlumit negativní efekty dezinformací. 
Rostoucí napětí ve společnosti hrozí tím, že se obrátí i proti občanské 
společnosti a ohrozí její schopnost pomáhat v oblastech sociálních slu-
žeb i lidských práv, a naplňovat roli hlídacích psů demokracie a part-
nerů pro konstruktivní debatu o společenských tématech. Zlepšení 
společenského klimatu pro činnost nestátních neziskových organizací 
(NNO) a posílení porozumění společenské funkci a přínosům nezis-
kového sektoru je přitom jednou z priorit vládní strategie spolupráce 
s NNO. Na straně státu ale nejsou zajištěné dostatečné kapacity a zdro-
je pro vnější komunikaci spolupráce s NNO, ani efektivní budování 
kultury této spolupráce. 
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ČERVENEC—PROSINEC 2022
Pozitivní trendy 

 ↗ Přetrvávající houževnatost občanské společ-
nosti a vznik nových iniciativ reagujících na 
nové výzvy.

 ↗ Ocenění solidarity veřejnosti a práce lidí 
z nestátních neziskových organizací, která 
podle slov premiéra Petra Fialy přispívá 
k odolnosti české společnosti a její schopnos-
ti se vyrovnávat s aktuálními i dlouhodobý-
mi výzvami, pronesené ze strany premiéra 
a zmocněnkyně pro lidská práva u příležitos-
ti Mezinárodního dne lidských práv.

 ↗ Pozitivní hodnocení dosavadní spolupráce 
a deklarování principiální důležitosti zapo-
jovat neziskové organizace a jejich střešní 
organizace do tvorby veřejných politik ze 
strany státní správy – hlavně pro jejich od-
bornost, reprezentativnost a spolehlivost (viz 
zjištění výzkumu Rady vlády pro NNO a závě-
ry konference Strategická partnerství1).

 ↗ Zřízení nové pozice zmocněnkyně vlády 
pro záležitosti romské menšiny v ČR a his-
toricky první jmenování Mgr. Lucie Fukové 
zmocněnkyní v prosinci 2022. 

 ↗ Zahájení příprav zákona zřizující institut 
dětského ombudsmana a jednání o vzniku 
nezávislé lidskoprávní instituce.

 ↗ Zřízení odborné pracovní skupiny pro sys-
témovou změnu financování neziskových 
organizací na půdě Rady vlády pro NNO 
(RVNNO).

 ↗ Přijetí doporučení RVNNO Ministerstvem 
vnitra k novelizaci zákona a úpravě příruč-



Přetrvává nekoncepční přístup  
státu k organizacím občanské  
společnosti
Státní správa ani po třiceti letech nemá jasno v tom, 
jak přistupovat k různým částem občanské společnos-
ti. Malý přehled o rozdílných typech a rolích organizací 
občanské společnosti se propisuje do nekoncepčnosti 
a v některých případech i zpochybňování důležitosti je-
jich podpory. Diferenciace v přístupu tak probíhá pře-
devším definováním objemu státních dotací pro NNO, 
kde pozornost strhává oblast tělesné výchovy a sportu 
s téměř 40% podílem. Při sestavování poradních orgá-
nů zase některé resorty nerozlišují mezi občanskou 
společností a odborníky a akademiky, příp. hospodář-
skými a sociálními partnery, což může marginalizovat 
roli NNO. V mnohých dalších oblastech je chybějící 
koncepční přístup s adekvátní metodickou podporou 
ze strany státu nahrazen vlastními výklady jednotlivých 
ministerstev i krajských samospráv.

ky, která by po dvou letech nejasností 
zjednodušila a zpřehlednila pravidla pro 
pořádání veřejných sbírek. 

 ↗ Předložení dílčí novely k zákonu o zadá-
vání veřejných zakázek, vyjímající pře-
vody dotací mezi partnery v dotačních 
projektech z působnosti zákona, jako 
výsledek koordinace NNO při ovlivňová-
ní legislativy ve společném zájmu. 

 ↗ Využití otevřené výzvy k nominacím 
do některých poradních orgánů vlády 
(např. Rady vlády pro NNO a jejího 
Výboru pro EU) a zástupců RVNNO 
do vybraných monitorovacích výborů 
fondů EU (OP JAK, OP TAK aj.) v souladu 
s novou metodikou participace.

 ↗ Vyspělá úroveň filantropické kultury v ČR 
a pokračující růst individuální filantropie 
navzdory negativním vlivům jako jsou 
inflace a růst cen energií.

Hlavní zjištění

Inflace a vysoké ceny energií dostávají pod tlak také neziskovky 
Vysoká míra inflace a bezprecedentní ceny energií navy-
šují výdaje neziskovek a zároveň podlamují podporu ze 
strany soukromých dárců. Stát jim přitom doposud nena-
bízí řešení. Rozpočty neziskovek jsou a patrně ještě dlou-
ho budou pod tlakem na nákladové stránce. Už jen růst 
cen energií způsobuje, že přidělené grantové a dotační 
příspěvky nedostačují na realizaci podpořených služeb 
a aktivit. Mnohé rozpočty vznikly v době nesrovnatelně 
nižších cen a nedostačují na pokrytí dnešních skutečných 
nákladů. Zejména náklady na energie hrozí tím, že od-
čerpají velkou část finančních rezerv organizací. Situaci 
dále komplikuje zhoršující se ekonomická situace. I vý-

nosové části rozpočtů neziskových organizací pravděpo-
dobně čeká rizikové období, a to navzdory dlouhodobým 
pozitivním trendům v individuální filantropii. Firemní 
filantropie je značně rozkolísaná a nejistá budoucnost se 
může projevit omezováním darů. Stejná nejistota může 
postihnout i jinak poměrně zralý sektor individuální fi-
lantropie. První data například z Francie, Velké Británie 
nebo Itálie již naznačují trend klesajících individuálních 
darů. Ačkoliv to nemusí značit, co nás dlouhodobě čeká 
v České republice, připomíná nám to potřebu pamatovat 
na finanční stabilitu neziskovek.

HROZBA!

Občanská společnost má být zahrnuta do rozhodování, včetně politik 
souvisejících s využíváním evropských peněz
Ve veřejném rozhodování na ústřední úrovni chybí kultu-
ra participace a široce sdílené chápání její podstaty i pří-
nosů. S tím souvisí, že státní správa nemá jasný přístup 
k tomu, proč, jak, do čeho a koho (které organizace, sítě 
či přímo občany) zapojovat a jak tuto spolupráci organi-
zovat. Pro státní správu je ve vztahu k neziskovým orga-
nizacím důležitá expertíza, informace, hodnotová shoda, 
případně jim zapojování nařizuje předpis či metodika. 
Neziskové organizace musí o spolupráci aktivně usilovat 
a náklady na ni financovat z vlastních zdrojů3. Nejednot-
né mechanismy participace ztěžují přístup k informacím 

a rozhodování zvláště u komplexních procesů, jako je Ná-
rodní plán obnovy a efektivní využívání EU fondů. Chybí 
transparentní výběr partnerů pro „reprezentaci“ nezisko-
vého sektoru aj. Přitom v případech, kde spolupráce s ne-
ziskovými organizacemi existuje (hlavně v oblasti ochra-
ny životního prostředí a sociálních služeb), je oběma 
stranami hodnocena vesměs pozitivně a vliv na výslednou 
podobu vládních dokumentů bývá rozhodující. V červnu 
2022 Radou vlády pro NNO přijatá metodika participace 
je připravena k vyzkoušení na několika ministerstvech 
a může pomoci sjednotit a ukotvit participativní přístupy.



Negativní trendy 

 ↘ Oslabení Úřadu veřejného ochránce práv v důsled-
ku dlouhodobého nesouladu mezi ombudsmanem 
Křečkem a jeho zástupkyní Šimůnkovou, vedlo 
k odebrání agend zástupkyni a následné její re-
zignaci. Zvolení nového zástupce Víta A. Schorma 
prozatím neřeší podstatu problému.

 ↘ Chybějící mechanismy pro zapojování NNO ze 
strany státní správy při rozhodování a celková 
nedostatečná kultura občanské participace se pro-
jevuje např. při snaze o zapojení aktérů do kom-
plexních procesů, jako je Národní plán obnovy.

 ↘ Přetrvávající neporozumění mezi státní správou 
a střešními organizacemi NNO ohledně hlavních 
překážek pro spolupráci (nedostatek kapacit NNO, 
nedostatečný přístup k informacím pro NNO, níz-
ká informovanost státní správy o partnerech mezi 
NNO a způsobech jejich zapojení – viz zjištění 
výzkumu2).

 ↘ Přetrvávající neporozumění mezi státní správou 
a střešními organizacemi NNO ohledně hlavních 
překážek pro spolupráci (nedostatek kapacit NNO, 
nedostatečný přístup k informacím pro NNO, níz-
ká informovanost státní správy o partnerech mezi 
NNO a způsobech jejich zapojení – viz zjištění 
výzkumu).

 ↘ V oblasti digitalizace zhoršení Česka o jedno místo 
v žebříčku států EU v Indexu digitální ekonomiky 
a společnosti (DESI). 

 ↘ Tendence aplikovat pravidla veřejných sbírek na 
širší množinu individuálních darů, obzvláště těch, 
které spadají do soukromoprávního vztahu mezi 
dárcem a obdarovaným plynoucí z nevhodné le-
gislativní úpravy veřejných sbírek a nedostatečné 
metodické podpory krajských správních orgánů. 

 ↘ Hrozící pokles individuálních darů na dobročinné 
účely v důsledku horšící se ekonomické situace 
českých domácností.

 ↘ Pokračující tendence v oblasti digitalizace ná-
razově podporovat vysoce inovativní projekty 
(finančně a dobrovolnicky), zatímco většině orga-
nizací občanského sektoru nadále chybí základní 
infrastruktura a digitální kompetence.

 ↘ Obtížně dosažitelná podpora rozvoje digitálních 
kompetencí pro neziskové organizace v důsledku 
nedostatku vhodně cílených programů, vysokých 
nákladů a provozní reality organizací.

Snaha zjednodušovat stavby 
jaderných reaktorů ukazuje,  
pod jakým tlakem se mohou 
ocitat občanská práva
V listopadu Ministerstvo průmyslu a obchodu před-
ložilo do meziresortního připomínkového řízení 
věcný záměr zrušit standardní způsob povolování 
stavebních záměrů vztahujících se k výrobě jaderné 
energie z jádra. Důvodem je zajištění energetické 
bezpečnosti v kontextu ochrany klimatu. Navrhova-
né zjednodušení podmínek pro povolování – zvláště, 
jde-li o stavby vyžadující mimořádné bezpečnostní 
zabezpečení – je však bezprecendentní. Zásadně by 
omezilo nejen právo občanů vyjádřit se k záměru, ale 
také práva samospráv, dotčených orgánů státní sprá-
vy i majitelů dotčených nemovitostí. Potřeba rychlé 
dekarbonizace a zajištění energetické bezpečnosti je 
při současném stavu klimatu důležitým a legitimním 
cílem, který určitou míru zjednodušení povolova-
cích procesů bude potřebovat. Měli bychom se však 
mít na pozoru před tím, aby se stával záminkou pro 
zásadní omezování občanských práv garantovaných 
Ústavou ( jde zejména o právo na samosprávu, právo 
na příznivé životní prostředí či povinnost státu chrá-
nit přírodní bohatství).

HROZBA!

Doporučení expertů pro další období

1. Hledat další způsoby, jak snižovat napětí ve společnosti, na-
příklad účinnou strategickou komunikací v rámci i vně stát-
ní správy, včetně uznání rozmanitých rolí a aktivit občanské 
společnosti (občanů i neziskových organizací) a důležitosti 
jejich zapojování do rozhodování jako důležité hodnoty de-
mokracie.

2. Cíleně podporovat rozvoj participace napříč státní správou, 
například účinným pilotním ověřením tzv. metodiky parti-
cipace, vyhodnocováním zapojování organizací občanské 
společnosti, dlouhodobým budováním kapacit a kompetencí 
na straně státní správy (pro nastavování a řízení participa-
tivních procesů) i partnerů z řad občanské společnosti (pro 
zapojování se) a celkovým posílením jejich transparentnosti 
(např. v oblasti nominací a příležitostí pro zapojení do porad-
ních a pracovních orgánů).

1, 2, 3 Tato zjištění plynou z prvního výzkumu spolupráce státní správy se střešními organiza-
cemi a sítěmi NNO: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/Vyzkumna_zprava_
NNO_strechy_FIN.pdf

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/Vyzkumna_zprava_NNO_strechy_FIN.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/Vyzkumna_zprava_NNO_strechy_FIN.pdf


Další reporty expertních skupin najdete na www.ochranademokracie.cz. Pokud ještě nejste členem Sítě k ochraně demokracie, přidejte se a reporty vám budeme posílat.

„Ve spolupráci státu s nestátními neziskový-

mi organizacemi (NNO) je třeba vyřešit, jak 

se posunout od pragmatické podpory NNO 

pro zajištění státem objednaných služeb k 

ideji, že sama spolupráce s organizacemi 

občanské společnosti je hodnota posilující 

každou demokracii – a k nastavení pravidel 

spolupráce, které by to zohlednily. V EU se 

můžeme inspirovat mnoha různými příkla-

dy, jak ukázala i konference o Strategickém 

partnerství státu a NNO v demokratické 

Evropě.“ — Blanka Mouralová

„Neziskové organizace nakupují jiné věci 

a služby, než běžný spotřebitel, ale inflace 

se jich dotýká také. Například ceny energií 

jsou pro neziskovky velkým problémem. 

Inflace navíc výrazně dopadá i na samotné 

zaměstnance neziskových organizací, kteří 

mají nižší mzdy než zaměstnanci v ostatních 

sektorech, a jsou tak přirozeně ohroženější.“  
— Jan Gregor

3. Aktivně řešit dopady inflace a růstu cen energií na financo-
vání činnosti neziskových organizací opatřeními typu zastro-
pování cen energií, mimořádným navýšením již schválených 
dotačních prostředků apod.

4. V oblasti využívání digitálních technologií podporovat formy 
udržitelné dlouhodobé spolupráce tak, aby neziskové orga-
nizace nebyly závislé pouze na nárazové expertní dobrovol-
nické výpomoci.

5. V podpůrných programech pro rozvoj digitálních kompe-
tencí zohlednit velikost a provozní realitu neziskových or-
ganizací, které jsou typicky spíše menší a potřebují rozvíjet 
základní IT uživatelské znalosti a řízení IT místo specializo-
vaných IT pozic.

6. Dokončit novelizaci Zákona o veřejných sbírkách, která bude 
respektovat kontext již existujících právních úprav (např. 
z oblastí opatření proti praní špinavých peněz a e-privacy) 
a postavení veřejných sbírek v mixu individuálně fundraisin-
gových metod. 

7. Dodržovat harmonogram poskytování dotací NNO indiko-
vaný v Zásadách vlády. Zpoždění ve vyhlašování dotačních 
programů (např. program MPSV na financování sociálních 
služeb nadregionálního a celostátního charakteru), ohrožuje 
financování NNO v první polovině roku. 

8. Hledat příležitosti pro posílení finanční stability nezisko-
vých organizací, které by je ochránily před propadem příjmů 
z darů od jednotlivců a firem.

„Inflace a zvyšování cen energií kladou vyšší 

nároky na finanční zajištění činnosti NNO. 

Proto je extrémně důležité, aby dotace na 

veřejné služby a činnosti NNO zohledňovaly 

aktuální ekonomickou a společenskou situaci 

a byly propláceny včas a nikoliv v průběhu 

roku, jak je to dlouhodobě zvykem.“  

— Marta Smolíková


