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Evropská strategie na podporu občanské společnosti 

 

  

V Praze dne 13. 10. 2022 

Vážený pane předsedo vlády, 

dovolujeme si obrátit se na Vás před zasedáním Rady pro obecné záležitosti, na kterém budete 
projednávat priority pracovního programu Evropské komise na rok 2023 na základě návrhu 
obsaženém v dopise její předsedkyně Ursuly von der Leyenové. Překvapilo nás, že navzdory 
velkému důrazu, který předsedkyně Evropské komise kladla na obranu demokracie ve svém 
projevu o stavu Unie, včetně oznámení balíčku na obranu demokracie, dopis zaslaný Vám a 
předsedovi Evropského parlamentu se nezmiňuje o žádné formě podpory občanské 
společnosti ze strany EU.  

Věříme, že máme shodu na pojetí občanské společnosti jako důležitého pilíře funkční 
demokracie a jednoho z aktérů, který pomáhá při dohledu nad dodržováním lidských práv a 
principů právního státu jak v domácím, tak v mezinárodním kontextu. Odolné demokratické 
instituce se neobejdou bez opory v občanech, bez jejich důvěry a ochoty podílet se na 
formování politických procesů. Organizovaná občanská společnost pak vytváří trvalý rámec, 
ve kterém se strukturovaný dialog s občany může odehrávat. 

Už 21. června 2022 jsme spolu s dalšími téměř 350 organizacemi občanské společnosti z celé 
Evropy vyzvali společným dopisem pod hlavičkou organizace „Civil Society Europe“ Evropskou 
komisi, aby do pracovního programu na rok 2023 zahrnula návrh Evropské strategie pro 
podporu občanské společnosti. Dopis přikládáme v příloze. Výzva k vypracování takové 
strategie je obsažena v usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. března 2022 o Zmenšujícím 
se prostoru pro občanskou společnost v Evropě (2021/2103(INI)) a v usnesení EHSV o 
pracovním programu Evropské komise na rok 2023 (č. 7.4). V závěrečné zprávě Konference o 
budoucnosti Evropy, na níž se aktivně podílel i Konvent občanské společnosti, je rovněž 
posílení úlohy občanské společnosti několikrát zmíněno, včetně potřeby zvláštní Strategie na 



podporu občanské společnosti (s. 79, doporučení 36.8). Doufali jsme, že Evropská komise v 
tomto ohledu podnikne aktivní kroky. 

Chtěli bychom Vás požádat, abyste se při vyjednávání o konečném pracovním programu 
Evropské komise na rok 2023 zasadil o zařazení agendy k podpoře občanské společnosti. 
Pokud budete mít zájem, svůj návrh Vám rádi přiblížíme podrobněji v diskusi, například v rámci 
některého z jednání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. 
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PhDr. Karel Škácha, Nadační fond proti korupci 

Mgr. Lenka Matoušková, Aufori, o.p.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Dopis 350 evropských organizací občanské společnosti 


