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Ve zkratce
Pandemie covid-19, tornádo na jihu Moravy i příchod uprchlic a uprch-
líků z Ukrajiny vzbudila v naší společnosti vlny nebývalé solidarity. Ta se 
projevila různými formami občanských aktivit, včetně viditelného nárůstu 
finančních darů pomáhajícím organizacím i postiženým lidem. Tyto udá-
losti poukázaly na jedinečnou schopnost nevládních neziskových organi-
zací (NNO), neformálních uskupení a dobrovolníků flexibilně zareagovat, 
uzpůsobit své činnosti a často i dlouhodobě pomáhat tam, kde je potřeba, 
včetně oblastí podstatných pro fungování státu. Expertky upozorňují na 
nároky, které tyto vnější události přinesly do řízení NNO. Poukazují na 
rozdílnou úroveň digitalizace, která ohrožuje stabilitu organizací financo-
vaných z veřejných zdrojů. V systémové rovině expertky oceňují, že vláda 
schválila Strategii spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými 
organizacemi na léta 2021 až 2030. Pozitivním signálem je i schválení 
Metodiky participace NNO v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě 
dokumentů státní správy Radou vlády pro NNO jako jeden ze závazků Open 
Government Partnership. Díky této metodice by měl být posílen nyní ome-
zený přístup NNO do rozhodovacích procesů.
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Pozitivní trendy 

 ↗ Probuzení nebývalé vlny solidarity s lidmi 
z Ukrajiny ze strany občanské společnosti 
v souvislosti s válkou na Ukrajině.

 ↗ Schopnost mnohých NNO flexibilně se 
vypořádat s výzvami spojenými s dopady 
pandemie i války na Ukrajině a aktivně 
přispívat k integraci uprchlíků a uprchlic 
na místní úrovni.

 ↗ Zpracování sady doporučení ze strany 
NNO pro řešení uprchlické krize projedna-
né na úrovni Rady vlády pro rovnost žen 
a mužů (RVRŽM) a zapojení migračních 
a romských NNO do řešení uprchlické vlny 
na úrovni vládních institucí.

 ↗ Příležitost pro implementaci Strategie 
spolupráce veřejné správy s nestátními 
neziskovými organizacemi na léta 2021 až 
2030 vládou v červenci 2021.

 ↗ Schválení Metodiky participace NNO 
v poradních a pracovních orgánech a při 
tvorbě dokumentů státní správy Radou 
vlády pro NNO.

 ↗ Obsazení postu Zmocněnkyně pro lidská 
práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou – 
osobností se silnou expertizou a dlouhole-
tými zkušenostmi z občanského sektoru. 
Po půl roce nečinnosti obnovení práce rad 
odborů lidských práv a menšin a rovnosti 
žen a mužů na Úřadě vlády.

 ↗ Větší zapojení NNO do evropské agendy, 
formulace priorit NNO pro české předsed-
nictví v rámci dokumentu prezentova-
ném Výboru vlády pro EU a přijatým 
obnoveným Výborem pro EU při RVNNO. 
Zvýšení zájmu NNO o zapojení do přípravy 
a monitorování EU fondů a Národního 
plánu obnovy aj.

 ↗ Přijetí usnesení, kterým Senát odsoudil 
předsudečné a xenofobní výroky ombuds-
mana Stanislava Křečka, ačkoliv nerozptý-
lilo obavy o snížení důvěryhodnosti úřadu.

Hlavní zjištění

Neziskovky v reakci na válku sehrávají 
důležitou roli, změny je ale ohrožují
Po pandemii covid-19, dopadla na mnohé české NNO válka na 
Ukrajině. Zejména menší, regionální NNO, které se primárně 
věnují jiným tématům nyní v rámci místních akčních skupin, 
ale i mimo ně, zásadně přispívají k integraci uprchlíků a uprch-
lic z Ukrajiny. Tím se ocitly pod velkým tlakem. Ze dne na den 

HROZBA!



Negativní trendy 

 ↘ Dlouhodobé nedostatky v zapojování 
občanské společnosti do veřejného plá-
nování a rozhodování. Chybějící kapacity 
i praktické schopnosti nastavovat a řídit 
participativní procesy ze strany veřejné 
správy. Tlak na primární konsenzus 
široké vládní koalice, a to bez předešlé 
veřejné debaty/participativních procesů. 
Nadužívání zrychleného procesu pro-
jednávání ze strany vlády i Poslanecké 
sněmovny.

 ↘ Nedostatečné zohledňování a využívání 
zkušeností a dat NNO a jejich sítí při 
přípravě legislativních i nelegislativ-
ních materiálů (například takzvaný Lex 
Ukrajina či vládní strategie ke zvládání 
uprchlické vlny).

 ↘ Finanční nejistota a velká administrativ-
ní zátěž v důsledku absence víceletého 
financování v rámci národních dotačních 
programů. Snížená kapacita řady NNO 
v důsledku nenávaznosti ESF+ výzev.

 ↘ Přetrvávající snížená důvěryhodnost 
úřadu Veřejného ochránce práv v důsled-
ku předsudečných a xenofobní výroků 
ombudsmana Stanislava Křečka, které 
podle zejména romských a proromských 
neziskových organizací odrazují oběti 
diskriminace od vyhledání pomoci.

 ↘ Klesající ochota se formálně sdružovat 
v (pobočných) spolcích v důsledku 
rostoucí legislativní a administrativní zá-
těže (za poslední rok například zavedení 
povinnosti evidovat skutečné majitele 
a s tím související sankce v případě 
nesplnění).

byly postaveny před úkoly, pro které často nemají potřebné zkuše-
nosti. Mnohé z nich rapidně rostou, nabírají nové zaměstnance, na 
což nejsou z hlediska vnitřních kapacit a procesů dobře připraveny. 
Postupně upadající dobrovolnická výpomoc tyto problémy přestává 
vykrývat. Schopnost NNO rychle se adaptovat a pomoci tam, kde je 
potřeba, nepopiratelně přispívá veřejnému zájmu. Organizacím sa-
motným ale přináší rizika: přehlcení, vyhoření pracovníků a pracov-
nic, redukce potřebných činností, kterým se věnovaly před krizemi 
ale i zdrojů na ně ze strany dárců, nedostatečnost administrativních 
kapacit a struktur jednotlivých organizací, které navzdory původně 
dočasně vnímané pomoci transformují své nové činnosti a služby na 
dlouhodobé. Za omezené podpory od státu (a prakticky neexistující 
podpory rozvoje kapacit, či digitalizace) tak neziskovky řeší akutní, 
bezprecendentní výzvy, často mnohem flexibilněji a zejména finanč-
ně efektivněji než stát.

Nerovnoměrná digitalizace neúměrně 
dopadá na již tak podfinancované sektory
Pandemie covid-19 pomohla urychlit digitalizaci, v nevládním sek-
toru však tento proces probíhá nerovnoměrně. Zejména neziskové 
organizace financované z veřejných zdrojů – zvláště poskytovatelé 
sociálních a zdravotních služeb a služeb prevence – čelí omezeným 
možnostem získat finance na vnitřní rozvoj a digitalizaci. Paradox-
ně to dál prodražuje práci v sektoru, který zajišťuje pro stát kritické 
služby, ale je již tak podfinancovaný – a to představuje značnou hroz-
bu do budoucna. Nedostatek financí na tyto účely se ukazuje jako 
hlavní problém zejména u menších organizací do padesáti zaměst-
nanců. Ad hoc rozvojové granty z veřejných zdrojů přitom nestačí; 
do vnitřního rozvoje a digitalizace je třeba investovat průběžně.

Česká republika doposud nemá nezávislou 
národní lidskoprávní instituci
Česká republika doposud nezřídila nezávislou národní lidskoprávní 
instituci (National Human Rights Institution, NHRI), která má hrát 
důležitou roli v udržování a upevňování ochrany lidských práv na 
národní úrovni, a plnit funkci prostředníka mezi státními orgány, 
občanskou společností a mezinárodními institucemi. Na vládě nezá-
vislé národní lidskoprávní instituce získávají akreditaci mezinárod-
ně respektované kvality na základě Pařížských principů schválených 
Valným shromážděním OSN. Česko patří mezi poslední čtyři členské 
státy Evropské unie, které tuto instituci nemají, ačkoliv se ČR před 
nedávnem stala opět členem Rady OSN pro lidská práva.



Doporučení expertní 
skupiny pro další období 

1. Zajistit potřebnou politickou podporu, administrativní kapacity 

a zdroje pro implementaci Strategie spolupráce veřejné správy 

s NNO do roku 2030.

2. Zajistit efektivní pilotování Metodiky participace NNO v po-

radních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy a jeho 

vyhodnocení a následně podpořit zavádění participace napříč 

resorty a ústředními orgány.

3. Zřídit nezávislou národní lidskoprávní instituci, která získá 

akreditaci dle Pařížských principů OSN.

4. Cíleně podporovat rozvoj vnitřních kapacit organizací, které 

řeší výzvy spojené s válkou na Ukrajině a v posledních měsících 

se musejí vypořádat se změnou svého zaměření, rapidním růs-

tem a dalšími velkými vnitřními změnami.

5. Průběžně podporovat vnitřní rozvoj a digitalizaci organizací, 

zejména těch menších a financovaných převážně z veřejných 

zdrojů, a to včetně budování kapacit zaměstnanců a dobrovol-

níků. Zahrnout podporu digitalizace NNO do výzev operačního 

programu Zaměstnanost plus (OPZ+).

6. V Zákonu o evidenci skutečných majitelů zohlednit specifické 

potřeby a charakter spolků, které nemají vlastnickou strukturu 

a mají velmi flexibilní vnitřní organizaci, a v širším smyslu zjed-

nodušovat právní úpravu sdružování občanů a administrativní 

nároky s tím spojené.

7. Legislativně ukotvit titul partnerství v národních dotačních pro-

gramech, který umožní NNO předkládat a realizovat dotační 

projekty v partnerství a konsorciích s partnerskými organiza-

cemi v ČR a zahraničí, a to bez zákonné povinnosti vypisovat 

veřejné zakázky na zapojení a financování práce partnerů pro 

naplnění cílů a aktivit daného projektu.

8. Podporovat místní angažovanost a existenci menších regionál-

ních nevládních organizací, které flexibilně řeší aktuální a akut-

ní problémy.

9. Snížit administrativní zátěž zejména pro malé neziskovky, na-

příklad sjednocením požadavků i systémů vykazování pro státní 

správu i samosprávu a kvalitní digitalizací.Umožnit přístup k ví-

zům také Rusům a Bělorusům, tedy nastavit sankční opatření 

cíleně, aby nedopodala na občany, kteří s režimem nesouhlasí.

‚‚Nedávné krizové situace ukázaly na 
obrovský potenciál občanů pomáhat, 
podílet se podle možností jednotlivců na 
řešení větších i menších problémů a ze-
jména dopadů nečekaných změn. Příští 
období ukáže, jak je naše společnost a její 
vedení schopné nejen rozpoznat a po-
jmenovat dobrou praxi a ale to dobré 
a obecněji přínosné prosadit systémově 
- k trvalejšímu prospěchu všech.‘‘ 
— Marta Smolíková

‚‚Mnoho organizací si uvědomuje 
důležitost digitalizace, ale chybí jim 
finanční, ale i lidské, zdroje k tomu, aby 
se do ní pořádně pustily. Nejhůře jsou na 
tom organizace financované z veřejných 
zdrojů, v rámci kterých je téměř nemož-
né digitalizaci rozumně ufinancovat.‘‘ 
— Radka Bystřická

‚‚Demokracie a právní stát stojí na důvě-
ře společnosti ve veřejné instituce. Proto 
je potřeba zapojovat občany do rozhodo-
vání a tvorby veřejných politik, což stále 
není v Česku běžnou praxí. Nevládní 
organizace – mimo jiné – dobře umí 
zprostředkovat účast občanů na věcech 
veřejných. Nová Strategie spolupráce 
s NNO a metodika participace jsou proto 
nadějí nejen pro lepší partnerství mezi 
státem a neziskovkami.‘‘ 
— Jana Miléřová

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

http://www.ochranademokracie.cz

