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3 Úvod

Účastníci a účastnice prvního dne 
konference, balkon Hrzánského 
paláce v Praze

Záměry organizátorů 
konference
Jde nám o rozšíření povědomí o tom, že zapojení 
nestátních neziskových organizací do spolupráce se 
státní správou přispívá k efektivnímu vládnutí.

Chceme být součástí tvorby strategické podpory 
organizací občanské společnosti ve společné Evropě.

Shrnutí

Pořádající nestátní neziskové organizace (NNO) se rozhodly ve 
spolupráci s Úřadem vlády přispět k českému předsednictví v Radě 
Evropské unie zorganizováním konference, která se věnovala činnosti 
nestátních neziskových organizací jdoucí nad rámec jejich aktivit 
v terénu. Neziskový sektor je dnes sdružen do mnoha střešních or-
ganizací, sítí a platforem spolupráce. NNO umí vedle efektivní reakce 
na aktuální společenské výzvy také v mnohých oblastech přispívat 
veřejné správě svou expertízou, která je nenahraditelná. Některé 
z nich se proto logicky věnují i aktivnímu ovlivňování podmínek pro 
práci NNO a chtějí být partnerem státu v péči o silnou společnost 
a odolnou demokracii. Zástupci takových NNO byli hosty i vystupují-
cími na této konferenci.
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Úvod

Ve veřejné správě pracuje značné množství lidí, kteří deklarují 
potřebu a zájem o spolupráci s NNO. Je mezi nimi i nemálo těch, 
kteří mají zkušenosti s dlouholetou spoluprací s konkrétními NNO 
nebo jejich sítěmi. Touto konferencí jsme chtěli podpořit ty, kdo 
své zkušenosti z takové spolupráce reflektují a mají chuť podílet se 
na zlepšení rámcových podmínek pro to, abychom určitou úroveň 
partnerství udrželi a vylepšovali celkovou kulturu participace v české 
veřejné správě.

Záměrně se v této souhrnné zprávě věnujeme pozitivním případům 
a otázkám, které nám pomohou posunout se dál. Zároveň chceme 
předložit příklady o užitečnosti a smysluplnosti spolupráce těm, 
kteří z ní, často z praktických důvodů, mají obavy. Účastníci konfe-

rence hodnotili jako nezastupitelnou roli NNO například při přípravě 
reformy v oblasti sociálního bydlení, regulaci hazardu, formulování 
opatření proti klimatickým změnám nebo řešení domácího násilí. 
Jako příklady dobré participativní praxe lze jmenovat přípravu 
Strategického rámce ČR 2030, přípravu Strategie spolupráce 
veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 
až 2030 nebo účast NNO v přípravě dotačních výzev a evaluaci 
projektů z fondů EU zaměřených na sociální začleňování cizinců.

Na konferenci byly představeny důležité podpůrné nástroje ply-

noucí z našeho členství v Evropské unii a pro inspiraci také velmi 
různorodé zkušenosti z národní úrovně jednotlivých evropských 
zemích. Data mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí 
z posledních 10 let dokládají reálný pozitivní vliv zapojení občanské 
společnosti do vládní agendy. Participace má pozitivní dopad na 
kvalitu řešení i na efektivitu implementace.

Právě teď můžeme prezentovat výsledky výzkumné zprávy analyzu-

jící spolupráci státní správy se střechami a sítěmi nestátních nezis-

kových organizací. Podle výsledků tohoto šetření jsou ve spolupráci 
nejaktivnější Ministerstvo práce a sociálních věci ČR, Úřad vlády ČR 
a na třetím místě Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Spolupráce je 
obvykle dlouhodobá, i když má v nadpoloviční většině neformální 
charakter.

Co jsme si z konference odnesli

 — Můžeme konstatovat dobrou vůli ke spolupráci na obou 
stranách, v neziskovém sektoru i ve státní správě.

 — Potřebujeme kultivovat nejen ochotu, ale i kvalitu spolupráce 
lidí pracujících v různých kontextech.

 — Při spolupráci nejde jen o institucionální mechanismy, ale 
i o osobní nasazení a péči o lidské kapacity.

 — Prostředí pro spolupráci musí být podpůrné, a to se týká jak 
infrastruktury, tak finančních a lidských zdrojů.

 — Spolupráce není možná bez péče o kulturu otevřenosti, 
důvěry a participace u všech zapojených aktérů.
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Proč chceme partnerství?

Dvojí nezastupitelná úloha nestátních neziskových organizací 
(z projevu zmocněnkyně vlády pro lidská práva Kláry 
Šimáčkové Laurenčíkové)

V době bezprecedentních celosvětových krizí, jako je covid-19 nebo 
válka na Ukrajině, které narušují naši obvyklou míru pocitu bezpečí, 
roste více než jindy potřeba posilovat vzájemnou důvěru mezi 
občany a státem, i soudržnost společnosti jako celku. Organizace 
občanské společnosti při tom mohou sehrát dvojí nezastupitelnou 
úlohu. Za prvé, intenzivně pomáhají řešit důsledky otřesů pro 
jednotlivé skupiny obyvatel a jsou leckdy prvním nástrojem, který 
máme k dispozici pro řešení krizových situací. Za druhé, v době, kdy 
narůstá frustrace ve společnosti a hrozí příklon větší části občanů 
k populistickým a extremistickým řešením, potřebujeme úzké part-
nerství s organizacemi občanské společnosti, abychom mohli udržet 
potřebnou míru sociální soudržnosti, důvěry ve veřejné instituce 
a důvěry v demokracii obecně.

Klíčovým slovem je spolupráce (z projevu ředitele Glopolis, 
o.p.s., Petra Lebedy)

Spolupráce se stává klíčovým slovem naší doby. Není divu, protože 
posun v řešení hlavních výzev dneška si bez ní dost dobře nedovede 
představit čím dál větší počet lidí. Energetickou transformaci, ohle-
duplnější exekuční systém či férovější postavení žen a zranitelných 
skupin ve společnosti nezajistí samy ani sebeosvícenější vlády, ani 
sebeefektivnější trh ani sebeakčnější občanská společnost. Proto 
jsme spolupráci, především tu strategickou, mezi celými skupinami 
různých aktérů, vetkli do vínku Glopolis a snažíme se rozvíjet její 
„know-how“. Na takové fi losofi i stojí i hybná síla platformy NeoN – 
sítě 18 oborových sítí NNO, které mají celkem přes 450 členských 
institucí. Každá pracuje na nějakém důležitém společenském téma-
tu, ale všechny se při tom shodují na principech demokracie a udr-
žitelnosti. Sdílejí spolu informace a zdroje, koordinují společné kroky 
na obranu a rozvoj těchto principů v rozhodování státu, a společně 
působí k vytváření zdravého prostředí pro neziskový sektor jako 
takový.

Proč chceme partnerství?6

„Vnímám neziskové 
organizace jako zásadní 

součást fungování 
demokracie v naší zemi, 
péče o společnost jako 

celek, ale i o její zranitelné 
části.“

Zmocněnkyně vlády pro 
lidská práva Klára Šimáčková 

Laurenčíková

Zleva: Petr Lebeda, Klára 
Šimáčková Laurenčíková, Jana 
Miléřová



Jaké máme nástroje?
Česká republika naplňuje principy partnerství 
při implementaci strukturálních politik EU

Princip partnerství

Princip partnerství zahrnuje v souladu s nařízením o společných 
ustanoveních (CPR) úzkou spolupráci mezi orgány veřejné správy 
na národní, regionální a místní úrovni, hospodářskými a sociál-
ními partnery a dotčenými organizacemi občanské společnosti. 
Partneři by měli být aktivně zapojeni v celém cyklu programu – 
v přípravě, provádění, monitorování a hodnocení programu.

K zajištění souladu realizace programů Evropských strukturálních 
a investičních fondů (ESIF) s principem partnerství byla na progra-
movací období 2014-2020 vládním usnesením zřízena Rada pro 
ESIF. V uplatňování principu partnerství si podle mezinárodního 
hodnocení končícího programového období Česká republika vedla 
nadprůměrně dobře.

Nejviditelnějším indikátorem naplňování partnerství je složení moni-
torovacích výborů jednotlivých programů, už proto, že jde o veřejně 
přístupné informace.

Financování kapacit občanské společnosti pro partnerství

Pro nadcházející programové období je v rámci programu Evropský 
sociální fond plus 0,25 % fi nančních zdrojů určeno na budování 
kapacit občanské společnosti a sociálních partnerů. Odpovídá to 
nařízení Evropského parlamentu, kterým se fond v roce 2021 zřídil. 
Podle tohoto nařízení členské státy přidělí v rámci sdíleného řízení 
v každém programu odpovídající část svých zdrojů složky ESF+ 
na budování kapacit sociálních partnerů a organizací občanské 
společnosti, a to i formou odborné přípravy, opatření pro vytváření 
sítí a posilování sociálního dialogu, a na činnosti prováděné společně 
sociálními partnery.

Evropský monitoring

Evropská komise nejen deklaruje, že naslouchá občanské spo-
lečnosti při nastavování politických cílů, ale zohledňuje ji také při 
monitoringu správy evropských fondů.

V rámci tzv. evropského semestru – šestiměsíční cyklus koordinace 
hospodářských, fi skálních a sociálních politik a politik zaměstnanosti 
v rámci EU – formulovala na jaře 2022 Evropská komise čtyři do-
poručení pro Českou republiku. Jedním z nich je posílit poskytování 
sociálního a dostupného bydlení, přijmout zvláštní legislativní rámec 
pro sociální bydlení a zlepšit koordinaci mezi orgány veřejné orgány. 
Zákon o sociálním bydlení je přitom agenda, která byla do české 
politické diskuse jednoznačně vnesena z iniciativy NNO.

Jaké máme nástroje?7

„Mám jeden konkrétní 
příklad, je to oblast 
sociálního bydlení, 

kde lidé z neziskových 
organizací nastartovali 

reformu a v současnosti 
ji už v rámci státní správy 

táhnou dále.“

Vedoucí oddělení poradců 
ministra pro evropské záležitosti 

Pavlína Žáková

Lukáš Pachta CIRCLE-ARROW-RIGHT                 
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Community of Practice

Jak česká státní správa, tak neziskový sektor mají své zástupce v tzv. 
Společenství pro praxi v oblasti partnerství (ECoPP) zřízeném 
Evropskou komisí. Úkolem této platformy je posílit partnerství 
jakožto klíčový princip politiky soudržnosti Evropské unie tím, že 
nabídne prostor pro vytvoření strukturovaných a dlouhodobých 
vztahů mezi všemi aktéry zapojenými do procesu tvorby politiky na 
celoevropské úrovni.

Hlavní cíle jsou:

— usnadnit výměnu zkušeností týkajících se partnerství,

— stimulovat budování kapacit pro partnerství,

— šířit povědomí o osvědčených a inovativních postupech,

— prověřit uplatňování Evropského kodexu chování 
a připravovat návrhy na jeho aktualizace.

Formátem práce jsou výroční plenární zasedání. Úvodní plenární 
zasedání se konalo v dubnu 2022 a věnovalo se významu partnerství 
při implementaci fi nančních prostředků EU (příští je plánováno 
na únor 2023). Společenství zřizuje podskupiny k následujícím 
tématům:

1. Komplementarita fondů: Synergie v partnerských přístupech 
mezi různými fondy EU, programy a projekty, evropskými regiony 
a úrovněmi správy.

2. Spoluvytváření smysluplného partnerství: Partneři jako spolutvůrci 
strategií a dokumentů, výměn a mechanismů zpětné vazby.

3. Výběr partnerů: Zajištění transparentního, vyváženého 
a reprezentativního procesu.

4. Budování kapacit zúčastněných stran.

5. Různé formy spolupráce: Zkušenosti a poznatky z jiných forem 
spolupráce, včetně sociálních a občanských dialogů, partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, sítí, konsorcií atd.

6. Zprostředkování partnerů: Usnadnění lepšího zapojení 
zúčastněných stran do realizace programů a projektů.

Jaké máme nástroje?8
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Česká republika si objednala vyhodnocení 
výkonu veřejné správy a doporučení pro 
budoucí strategický rozvoj od Organizace pro 
evropskou spolupráci a rozvoj (OECD)

Identifi kace slabých míst české veřejné správy je prvním krokem 
k sestavení programu na podporu realizace doporučení, který 
má zahrnovat i odborné vzdělávací workshopy pro státní správu. 
Předběžné výsledky šetření OECD ukazují, že v České republice 
chybí kultura participace. Doložit lze jednotlivé excelentní příklady, 
jako je participativní příprava Strategického rámce Česká republika 
2030 (příprava v letech 2015-2017). Chybí ovšem horizontální vize 
o nutnosti zapojování napříč resorty i přesto, že Česká republika dis-
ponuje dokumenty, o které se úředníci mohou opřít. Překážkami pro 
umožnění participace NNO jsou strach na straně úředníků spojený 
se sdílením ještě nezveřejněných informací a nejistota ohledně toho, 
kde končí prostor pro participaci a začíná lobbing. I z těchto důvodů 
chybí poradní skupiny se zastoupením občanských organizací na 
nižších úrovních státní správy, kde by ovlivňovaly proces formulování 
opatření od samého začátku. Jedním z doporučení OECD pravdě-
podobně bude posílit postavení Komise RIA (pro hodnocení dopadů 
regulace) při Legislativní radě vlády, či zřízení jiného expertního or-
gánu pro participaci občanů a dalších zúčastněných stran, který by 
sloužil zvýšení úrovně implementace. Česká republika je také podle 
výsledků šetření OECD jednou z mála zemí, kde chybí internetový 
portál pro konzultace s veřejností. Svými technickými předpoklady 
by jím mohl být eKLEP – elektronická knihovna připravované legisla-
tivy – pokud by byla rozšířena přístupová práva. Co tomu brání?

Jaké máme nástroje?9

„Kultura participace je 
úplně novým typem 

smýšlení, kdy vlastně 
úplně od začátku, kdy 

člověk tvoří nějakou 
veřejnou politiku, pozve 

jednotlivé aktéry ke 
společnému rozmýšlení 

a společně vytvoří 
na základě potřeb 

jednotlivých skupin 
společnosti, co je ve 

veřejné politice potřeba 
udělat.“

Zmocněnec slovenské vlády 
pro rozvoj občanské společnosti 

Filip Vagač

Zleva: Paul Braithwaite, Filip Vagač, Zdislava Odstrčilová
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Česká republika je součástí „Partnerství 
pro otevřené vládnutí“

„Partnerství pro otevřené vládnutí“ (Open Government Partnership – 
OGP) vzniklo z iniciativy vlády USA s cílem podpořit otevřenost 
a transparentnost vládnutí i boj proti korupci na mezinárodní úrovni. 
Připojení státu k této iniciativě se děje přijetím konkrétního závazku 
vlády podpořit rozpočtovou transparentnost, zvýšit občanskou 
angažovanost, bojovat s korupcí a transformovat se ve více otevře-
né, efektivní a odpovědné instituce. Česká republika přijala takový 
závazek v roce 2011.

Jako svůj úspěch vykazuje OGP plnění dvouletého akčního plánu 
uzavřeného mezi vládou a organizacemi občanské společnosti 
na Ukrajině na roky 2014-15, tedy bezprostředně po masových 
proevropských protestech na Majdanu. Výsledkem spolupráce bylo 
rozsáhlé snížení korupce a ušetření významné částky z ukrajinského 
státního rozpočtu.

Celková data OGP z posledních 10 let dokládají reálný pozitivní 
vliv zapojení občanské společnosti do vládní agendy. 1. Čím větší 
je vliv veřejnosti na formulování cílů vládnutí, tím jsou tyto cíle 
ambicióznější. 2. Čím větší je zapojení občanské společnosti do 
plnění společného akčního plánu, tím větší je šance na jeho realizaci. 
3. Větší zapojení občanské společnosti je také zárukou rychlejších 
výsledků. Vezmeme tato obecná zjištění jako výzvu pro nás?

Jaké máme nástroje?10

„Neříkejte lidem, že 
budete rozhodovat 

společně, když konečné 
slovo budete mít vy nebo 

vláda. Je v pořádku říct: 
podívejte, z velké části 

už je rozhodnuto, ale 
chceme to s vámi ještě 

projít.“

Partnerství pro otevřené 
vládnutí, Paul Braithwaite

Panelová diskuse: Přínosy participace neziskových organizací na veřejných politikách – 
mezinárodní a evropské principy a vazba na kvalitu vládnutí

Účastníci: Paul Braithwaite, Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP), hlavní regionální koordinátor pro 
Evropu, oddělení podpory OGP, Lukáš Pachta (online), Evropská komise, Generální ředitelství pro 
zaměstnanost, sociální záležitosti a začlenění, Roxana Bedrule (online), Evropská komise, Generální 
ředitelství pro regionální a městskou politiku, European Community of Practice on Partnership 
2021-2027, Daniel Trnka (online), Zástupce vedoucího Divize pro regulatorní politiku OECD, Zdislava 
Odstrčilová, Ministerstvo práce a sociálních věcí, náměstkyně pro řízení sekce rodinné politiky 
a sociálních služeb, Filip Vagač, Ministerstvo vnitra Slovenské republiky, zmocněnec vlády pro rozvoj 
občanské společnosti.

Moderátorka: Silvie Pýchová, ředitelka SKAV – Stálé konference asociací ve vzdělávání, předsedkyně 
Výboru pro EU Rady vlády NNO, členka Rady vlády pro NNO

Paul Braithwaite CIRCLE-ARROW-RIGHT                 



Na Úřadu vlády ČR působí Rada vlády 
pro nestátní neziskové organizace (RVNNO)

RVNNO je jednou ze šesti rad pod Úřadem vlády České republiky 
v gesci zmocněnkyně vlády pro lidská práva Kláry Šimáčkové 
Laurenčíkové. Zřízena byla v r. 1998 s cílem vytvářet vhodné pod-

mínky pro existenci a působení NNO. Aktuálně má 36 členů, z nichž 
16 jsou náměstci ministerstev a 16 odborníci z neziskového sektoru, 
2 členové zastupují kraje nebo města a obce.

Klíčovým dokumentem z produkce RVNNO je Strategie spolupráce 
veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na příštích 
10 let, národní strategický dokument schválený vládou v r. 2021. 
Vypracován byl v jedné z pracovních skupin RVNNO. Výzvou byla 
a je spolupráce a zapojení všech ministerstev do přípravy a ná-

sledně do její implementace. Směrem k neziskovému sektoru byla 
příprava dokumentu pozitivním příkladem otevřeného participativ-

ního procesu. Strategie se zabývá třemi hlavními oblastmi:

 — zlepšení spolupráce mezi státními institucemi a nestátními 
neziskovými organizacemi;

 — zlepšení společenského obrazu NNO;

 — zlepšení podmínek pro fungování NNO.

Jaké máme nástroje?11
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Příklady a limity funkční 
spolupráce

Bez vzdělávání veřejné správy 
to nejde – Slovensko

Úřad zmocněnce vlády Slovenské republiky pro rozvoj občanské 
společnosti realizoval v letech 2017-2020 pilotní projekt na téma par-
ticipace, který byl fi nancován prostředky EU ve výši 2 mil. eur. Projekt 
přinesl základní analýzu stavu slovenské veřejné správy s ohledem 
na osvojování si principů participace. V rámci jeho praktické části 
proběhlo 12 pilotních projektů, které testovaly různé participativní 
scénáře a nástroje pro zapojení veřejnosti do tvorby veřejných politik 
na národní, regionální, mikroregionální a místní úrovni. Výsledkem 
teoretické části projektu byla analýza stavu a možností participace 
na Slovensku, včetně návrhů legislativních změn ke zvýšení účasti ve-
řejnosti na veřejné správě. Slovenský vládní zmocněnec zdůrazňuje 
význam části projektu věnované zvyšování know-how veřejné 
správy pro úspěšné zavádění participace do praxe.

Pod hlavičkou navazujícího projektu (Národní projekt Participácia II) 
má vzniknout tzv. participativní jednotka složená z více než 10 pra-
covníků Úřadu, kteří budou poskytovat poradenství v situaci, kdy ve 
veřejné správě nejsou nastaveny standardizované postupy pro řízení 
participačních procesů a zatím v ní nefungovali odborní pracovníci 
pro výkon takové agendy.

S kým a jak konzultovat v sociální oblasti?

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) spolu s Úřadem vlá-
dy ČR jsou dva nejvyšší státní úřady, které mají nejvíce zkušeností se 
zapojováním NNO a jejich střešních organizací a sítí do své činnosti. 
V oblasti rodinné politiky a sociálních služeb spolupracuje MPSV 
s 2500 partnerskými NNO, které jsou poskytovateli služeb. I proto 
jim dává smysl výzva stávajícího ministra práce a sociálních věcí 
Mariana Jurečky, aby pracovníci ministerstva všechny problema-
tiky konzultovali s cílovými skupinami. Aktivně se to děje například 
u tvorby koncepce rodinné politiky, novely zákona o sociálních 
službách, o dětských skupinách nebo sociální ochraně dětí.

Z perspektivy státního úředníka nebo úřednice pak hrají roli zcela 
praktické otázky:

— S kým konzultovat?

— Jak má konzultace prakticky vypadat?

— Jak nastavit pravidla hry, aby konzultace byly efektivní – obsahově 
i časově?

— Jak transparentně zapojovat NNO i do nastavování pravidel 
k dotačním titulům, aniž by některá ze stran byla v konfl iktu zájmů?

Příklady a limity12

„Příkladem je regulace 
hazardu v naší zemi. 

To byla i na naši státní 
správu poměrně velká 
akce, předznamenalo 

veliké vzedmutí občanské 
společnosti, kterého 
se účastnilo mnoho 

neziskových organizací.“

Náměstek ministra pro 
legislativu Karel Blaha

Zdislava Odstrčilová CIRCLE-ARROW-RIGHT                 

Filip Vagač CIRCLE-ARROW-RIGHT                 
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Otázky vzešlé z diskuse, které různí hosté považují za důležité dále ujasňovat 
a diskutovat o nich

— Je spolupráce odvislá od hodnotového nastavení veřejného úřadu (pracovní étos podporující 
participaci), nebo stačí hledisko užitečnosti (minimální čas, fi nance a energie věnované participaci 
s ohledem na co největší přínos v podobě expertízy získané od NNO)?

— Má státní správa očekávat vedle porozumění pro řešenou oblast a refl exe od NNO také detailní 
technická řešení problematiky?

— Rozumí státní správa dobře povaze participativního projednávání a své úloze vyjednavače mezi 
zájmy zastoupenými různými subjekty, včetně NNO?

— Jak se dostat ve veřejné správě od kroku 1: lepší pochopení dané oblasti díky expertíze NNO, ke 
kroku 2: spolupráce na vymýšlení řešení a včasné zapojení NNO do procesu přípravy strategic-
kých dokumentů?

— Proč některá ministerstva dialog s NNO umí a některá ne?

— Jak naložit se zvykem nechodit ven s nehotovými věcmi, což zabraňuje i pilotování navržených 
řešení?

— Jak podpořit kompetenci spolupráce jako takovou, nejen směrem k NNO, ale i mezi ministerstvy 
a úřady různých úrovní vzájemně?

— Jak prakticky dosáhnout vytvoření trvalých nástrojů pro dialog, když metodika pro zapojení 
veřejnosti do přípravy strategií už existuje od roku 2009?

ARROW-CIRCLE-DOWN                ARROW-CIRCLE-DOWN                

Panelová diskuse: Zkušenosti a přínosy participace z praxe 
a z aktuálních témat českého předsednictví

Účastníci: Richard Nikischer, Ministerstvo pro místní rozvoj, vedoucí oddělení rozvoje venkova, odboru 
strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, Markéta Pěchoučková, Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí ČR, vedoucí oddělení projektů sociálních inovací, Martin Polášek, Ministerstvo životního 
prostředí, Odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, Anna Kárníková, Hnutí Duha, ředitelka, 
Marta Smolíková, Otevřená společnost, ředitelka, Tomáš Habart, Člověk v tísni, ředitel programu Varianty.

Moderátor: David Ondráčka, Glopolis

Zleva: Richard Nikischer, Markéta Pěchoučková, Martin Polášek, 
Anna Kárníková, Marta Smolíková, Tomáš Habart



Dlouhodobá aktivita střešní organizace 
se vyplácí, i když…

Pohybují se zastřešující organizace při vyjednávání na tenkém ledu, 
protože samy přímo neposkytují služby v terénu?

Migrační konsorcium zastřešující NNO pracující s migranty si 
vybudovalo pozici partnera například při evaluaci projektů zamě-

řených na integraci a sociální začleňování cizinců, vypracované na 
zadání Ministerstva pro místní rozvoj a hrazené z evropských fondů. 
Předcházela tomu přesvědčovací práce o tom, že je třeba monitoro-

vat, jak integrační projekty probíhají. Další bariéra, kterou se podařilo 
odstranit, byla otázka, zda se mohou střešní organizace podílet na 
formulování dotačních výzev, jestliže jsou jejich členské organizace 
mezi žadateli. Na základě dobré praxe se i toto etablovalo.

V roce 2022 využil stát Konsorcium ke komunikaci o ubytování pro 
ukrajinské uprchlíky. Při přípravě právních norem na pomoc uprch-

líkům z Ukrajiny už ale spolupráce narazila na své limity. Konsorcium 
by uvítalo, kdyby bylo přizváno i k řádným konzultacím vládních 
opatření, jakkoli se připravovala v rychlosti a například připomínkovat 
poslední Lex Ukrajina 4 mohli partneři jedině v řádu hodin.

Příklady a limity14

Z publika
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Spolupráce mezi občanským sektorem, 
státem a byznysem jako výzva

Nadace OSF disponuje cennou zkušeností budování osobní důvěry 
mezi zástupci těchto tří skupin. Podle zkušeností její ředitelky existují 
nejdříve vzájemné předsudky na všech stranách a jsou dané napří-
klad jinou pracovní dynamikou, užíváním odlišného jazyka apod. Proto 
doporučuje vnímat i roli jazyka ve vztahu státu a občanského sektoru. 
Například na místo označení „příjemce“ by organizacím, na kterých 
je v určitých oblastech stát závislý při naplňování své role, jistě lépe 
slušelo slovo „partner“.

Odbor pro rozvojovou spolupráci Ministerstva zahraničních věcí řeší 
v zahraničí standardně spolupráci veřejného, neziskového a soukromé-

ho sektoru. Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci, která vznikla 
rozhodnutím vlády z roku 2007, tak má být i platformou pro zapojení 
neziskových organizací. Může jí být, pokud bude skutečně využívána.

Zástupce napříč všemi sektory sdružuje i Rada vlády pro koordinaci 
boje s korupcí. I ta ale patří ke strukturám, které jsou v poslední době 
oslabené. Rada se sešla naposledy v červenci roku 2021.

Otázka: Pomohlo by nastavit lepší spolupráci, kdyby všechny strany 
hned na začátku otevřeně komunikovaly svá omezení, která jsou 
často hlavně časová a kapacitní?

Příklady a limity15

Panelová diskuse: Zkušenosti a přínosy participace z praxe 
a z aktuálních témat českého předsednictví

Účastníci: František Kučera, Ministerstvo spravedlnosti, Odbor střetu zájmů a boje proti korupci, 
Národní kontaktní osoba České republiky v rámci Partnerství pro otevřené vládnutí, Hana Volná, 
Ministerstvo zahraničních věcí, zástupkyně ředitele Odboru pro rozvojovou spolupráci, Michal 
Barbořík, Ministerstvo vnitra, ředitel Odboru prevence kriminality, Andrea Krchová, Migrační kon-

sorcium, ředitelka, Lukáš Kraus, Rekonstrukce státu, Martina Břeňová, Nadace OSF Praha, ředitelka, 
členka Rady vlády pro NNO

Moderátor: David Ondráčka, Glopolis

Zleva: Hana Volná, Michal Barbořík, Andrea Krchová, Lukáš Kraus

Martina Břeňová CIRCLE-ARROW-RIGHT
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Z příspěvků vybíráme

Celkově vidím velkou roli neziskovek v přípravě opatření proti klimatickým změnám. Aktuálně je to 
pro mne téma domácího násilí, ve kterém se začalo něco dít v letech 2000-2002 díky aktivitám 
NNO. Bez toho by se s tím vůbec nezačalo. Dále máme téma komunitní energetiky, které jako by bylo 
zcela v gesci nestátních organizací. Až dnes se v této věci i Ministerstvo průmyslu a obchodu učí 
spolupracovat. (senátorka Jitka Seitlová)

Vedu svou stálou expertní skupinu, která pořádala několik kulatých stolů na téma participace a pod-

pory občanské společnosti. (senátorka Jitka Seitlová)

Zažívám při své práci často, že neziskové organizace zadarmo nabízejí expertízu a usilují o slyšení. 
Mám zkušenost, že právě expertíza spojená s vytrvalostí a relevantností tématu, se kterým neziskové 
organizace přicházejí, přinášejí nakonec ovoce. (poslankyně Olga Richterová)

Představitelé dřívější nejvyšší politické garnitury kazili obraz občanské společnosti a já usiluji 
o změnu přístupu. Je potřeba politické rozhodnutí ve prospěch občanské společnosti. Vidím to jako 
politický úkol, podobně jako je jím Evropa. (poslankyně Barbora Urbanová)

Stát by se bez nestátních neziskových organizací například v sociální oblasti zhroutil, stejně tak po-

máhají lidem v dluhové pasti nebo obětem domácího násilí. Také pomoc při pandemii Covid-19 při-
cházela od neziskovek, stejně jako pomoc pro ukrajinské uprchlíky. (poslankyně Barbora Urbanová)

Jako největší systémový problém vidím finanční nejistotu nestátních neziskových organizací.  
(poslankyně Eva Decroix)

Pokud jde o spolupráci s advokačními NNO, představuji si aktivní přístup i ze strany zvolených 
poslanců, pro které jsou při shromažďování informací a podpory také neziskové organizace neopo-

menutelné. (poslankyně Eva Decroix)

Panelová diskuse: Spolupráce s občanskou společností jako základ pro budování 
demokratického prostoru v ČR a v Evropě

Účastnice: Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky, Olga Richterová, místo-

předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Barbora Urbanová, místopředsedkyně 
zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Eva Decroix, 1. místopředsedkyně 
Poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Reflexe z evropské perspektivy: Séamus Boland, prezident skupiny Organizace občanské společnos-

ti, Evropský hospodářský a sociální výbor

Moderátor: David Ondráčka, Glopolis

Zleva: Jitka Seitlová, Olga Richterová, Barbora Urbanová, Séamus Boland, 
Eva Decroix



„I menší problém, na který 
občanská společnost 

upozorní a jenž se zavčas 
vyřeší, může zabránit řadě 

větších společenských 
problémů později.“

Prezident skupiny Organizace 
občanské společnosti 

Evropského hospodářského 
a sociálního výboru 

Séamus Boland

Nová témata z diskuse

 — NNO a jejich střechy a sítě musí být pro politiky 
důvěryhodné – financováním, strukturou i zastoupením, 
pak prý spolupráci nic nebrání. Jak toho dosáhnout a jak to 
prokázat?

 — Jakou formou mohou NNO lépe komunikovat s politiky – 
individuálně na schůzkách, nebo přes širší platformy, kulaté 
stoly, rady, pracovní skupiny? Co je efektivnější?

 — Je advokační práce NNO vůči politikům už lobbing? Lze NNO 
a jejich sítě nahlížet stejně jako např. korporátní lobbisty?

 — Umějí NNO s dlouholetou praxí a expertízou akceptovat 
názory jiných stran a mají pochopení pro to, že je třeba 
hledat širší politický konsensus?

Příklady a limity17



Výzkumná zpráva
Doc. Tereza Pospíšilová, PhD. (FHS UK) spolu s Mgr. Jiřím Navrátilem, 
PhD. (FSS MU) vypracovali na základě dotazníkového šetření a roz-
boru pravidel určujících složení poradních a pracovních orgánů 
státní správy analýzu spolupráce státní správy se střechami 
a sítěmi NNO.

Podle výsledků šetření deklarovala více než polovina odborů na 
ministerstvech velký nebo značný zájem o spolupráci s NNO. 
Hlavním důvodem je expertíza a informace, kterými neziskové 
a střešní organizace disponují. Nejvíce případů spolupráce mají 
Ministerstvo práce a sociálních věci, Úřad vlády a na třetím 
místě Ministerstvo pro místní rozvoj. Znamená to v reálných 
číslech 2-3 spolupráce na odbor. Nejčastěji uváděnými partnery 
jsou Zelený kruh, Asociace nestátních neziskových organizací, 
Česká rada dětí a mládeže, Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty 
a Národní rada osob se zdravotním postižením. Spolupráce má 
obvykle dlouhodobý charakter, okolo třetiny z nich trvá 6-10 let. 
Má v nadpoloviční většině neformální charakter, tedy není řízena 
formálními pravidly.

Dopředu nás může vést větší povědomí o bariérách bránících 
spolupráci, ke kterým zpráva poskytuje podrobné informace.

Ze strany státní správy jsou jako největší překážky hodnoceny:

— nedostatek informací o potenciálních partnerech,

— nedostatečná personální a fi nanční kapacita NNO,

— a hodnotové či politické neshody.

Výzkumná zpráva18

Tereza Pospíšilová
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Z pohledu nestátních neziskových organizací je výrazným, na prv-

ním místě stojícím problémem 1) nedostatečná vlastní personální 
a finanční kapacita. Následuje 2) neznalost na straně pracovníků 
státní správy, jak spolupráci organizovat, dále 3) neochota státní 
správy ke spolupráci a 4) nedostatečná informovanost o nezisko-

vých a střešních organizacích.

Při výběru střešní NNO nebo sítě pro spolupráci hrají hlavní roli 

tyto faktory:

a)  Je expertní, transparentní a aktivní partner, který se zaměřuje na 
témata daného oboru.

b)  Je už známá jako stabilní a osvědčený partner. Důležitá je přitom 
právní forma, předchozí spolupráce a celkově délka fungování. 
Málo podstatné je naopak to, zda má stálé pracovníky.

c)  Z pohledu státní správy není rozhodující, jaký má střešní nezisková 
organizace dosah, ať již z hlediska počtu členů nebo územního 
pokrytí.

Jak ukazuje graf, váha, kterou přisuzuje každá ze stran podmínkám 
potřebným pro funkční spolupráci, se u poloviny z nich velmi 
výrazně liší. Shoda panuje ohledně potřeby zlepšit procedurální 
podmínky. Velmi různá míra pochopení panuje s ohledem na pevný 
rámec spolupráce, její finanční zajištění a splnění předpokladů pro 
spolupráci v podobě sdílení informací.
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Podmínky dobrého partnerského vztahu (%)
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Pokud jde o náklady NNO vložené do spolupráce se státní správou, 
v 78 % šetřených případech na ni státní správa nepřispívá. V pří-
padech, kdy přispívá, se jedná nejčastěji o příspěvek pokrývající 
maximálně desetinu výdajů.

Závěrečná doporučení zprávy

 — Zvýšit dostupnost informací pro státní správu o NNO a jejich 
sítích (např. databáze střech/sítí při RVNNO) a rozšířit 
příklady dobré praxe.

 — Zajistit při výběru partnerů pro spolupráci vedle důrazu 
na expertízu NNO a tematickou shodu zároveň veřejnou 
transparentnost výběru.

 — Vytvořit stabilní rámec pro partnerskou spolupráci se 
střechami a sítěmi NNO včetně nástroje pro částečné 
kompenzování nákladů partnerů na participaci.

Štěpán Kravák v technickém zázemí konference



Evropská unie jako 
spojenec pro demokracii

Z Evropského parlamentu zní uznání za 
iniciativu k přeshraničnímu fungování 
občanských sdružení

Protože Evropský parlament nemůže předkládat Evropské komisi 
vlastní návrhy, vítá její vlastní iniciativu, kterou by se občanská 
společnost měla dostat do hlavního programu agendy Komise. 
Směřovat by měla k vytvoření pravidel, která umožní přeshraniční 
fungování občanských sdružení a zajistí jejich větší nezávislost. 
Součástí tohoto opatření by měla být i defi nice minimálních stan-
dardů pro fungování asociací napříč EU. Jsou to cíle dlouhodobé 
a vyžadují si i dlouhodobou strategii. Současná EK se zdá být těmto 
tématům otevřená. Boj o prostor pro občanskou společnost je třeba 
vidět i v širší souvislosti dění v Rusku, Turecku, Bělorusku, zapomínat 
bychom neměli na problémy tohoto sektoru v Srbsku.
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Proto už dlouho voláme 
po trvalé struktuře pro 

evropský občanský dialog: 
„pokud se národní vlády 

obracejí k dialogu s občany 
jako takovými, může 

to snadno sklouznout 
k populismu, zatímco vést 

dialog s formulovanými 
názory reprezentovanými 

občanskými organizacemi 
je právě to, co demokracie 

potřebuje.”

European Civic Forum, 
Alexandrina Najmowicz

Panelová diskuse: Strategie na podporu občanské společnosti 
na úrovni EU – na cestě k prosperujícímu občanskému prostoru

Účastníci: Vera Móra, ředitelka, Ökotars – Hungarian Environmental Partnership Foundation, 
Alexandrina Najmowicz, Generální sekretář, European Civic Forum, Sergey Lagodinsky (online), 
člen Evropského parlamentu, Skupina Zelených/Evropská svobodná aliance, Ingrid Bellander Todino
(online), vedoucí Oddělení – politika základních práv, Evropská komise, Generální ředitelství pro 
spravedlnost a spotřebitele.

Moderátor: Ionuț Sibian, ředitel CSDF – Civil Society Development Foundation, Rumunsko, člen 
Evropského sociálního a hospodářského výboru

Zleva: Ionuț Sibian, Vera Móra, Alexandrina Najmowicz

Sergey Lagodinsky CIRCLE-ARROW-RIGHT                 
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V roce 2022 se dočkáme vůbec první zprávy 
EK věnované občanským organizacím

Už na konci roku 2020 Evropská komise deklarovala, že se chce 
v rámci své nové strategie pro efektivnější uplatňování Charty 
lidských práv v EU (připravované pro příštích deset let) věnovat po-
silování postavení organizací občanské společnosti, ochránců práv 
a pracovníků justice jako jednomu ze čtyř hlavních pilířů. Letošní 
Zpráva k Chartě lidských práv, jejíž zveřejnění je plánováno na 
9. prosince 2022, bude první zprávou na úrovni EU, která se bude 
plně věnovat tématu občanské společnosti. V tomto smyslu je to 
důležité předělové datum. Zpráva vysvětlí roli občanské společnosti, 
shrne, jak může Evropská unie ochraňovat lidskoprávní neziskové 
organizace, předloží příklady osvědčené praxe i výzvy, kterým 
občanský sektor čelí ve zmenšujícím se prostoru pro jeho činnost. 
V další kapitole představí formy fi nanční podpory a další podpůrné 
nástroje, kterými EU disponuje. Od českého předsednictví v Radě 
EU Komise očekává, že se aktivně ujme propagace Zprávy o do-
držování lidských práv.

Protože základní lidská práva mohou být chráněna, jen pokud je 
zajištěno nezávislé soudnictví, média a aktivní občanská společnost, 
je důležitá také souvislost s pravidelnými Zprávami EK o právním 
státu. I proto se organizace občanské společnosti podílely na 
formulování důležitých bodů a doporučení ve zprávě za rok 2021.

Propojení donorů na podporu evropské 
občanské společnosti

Jako společná iniciativa 20 nadací ze zemí napříč Evropou, které 
se rozhodly přispívat k posilování evropské demokracie podporou 
občanské společnosti, vznikla Civitates. Soustředí se na podporu 
občanského sektoru a vytváření koalic mezi NNO, dále na digitální 
veřejný prostor a dostupnost informací, a nakonec podporuje 
nezávislou žurnalistiky ve veřejném zájmu. Považuje totiž média 
za součást občanské společnosti a podmínku dobrého fungování 
demokracie.

„Občanská společnost 
bude silnější jen tehdy, 

pokud spojí svoje síly, 
bude vytvářet aliance 
a sítě, spolupracovat 
napříč sektory a přes 

hranice.”

European Civic Forum, 
Alexandrina Najmowicz

Ingrid Bellander Todino CIRCLE-ARROW-RIGHT                 

Roy Virah-Sawmy CIRCLE-ARROW-RIGHT                 
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Maďarské neziskové organizace hledají 
spojenectví na evropské úrovni

Není divu, že právě maďarské neziskové organizace cítily potřebu 
vytvořit cosi jako záchrannou síť pro neziskový sektor na úrovni 
EU. Evropa spíš než národní vláda je pro ně spojencem. Doufají, že 
vznikne systémový návrh v podobě evropské strategie nebo akčního 
plánu na podporu organizací občanské společnosti, který by mu 
přinesl silnější uznání. Pro tento plán získali za posledních 5 let, 
kdy na něm pracují, spojence mezi evropskými NNO i v Evropském 
parlamentu.

Připravený návrh Evropské strategie občanské společnosti je 

strukturován podle těchto kritérií:

1.  Právo na vstup: Organizace občanské společnosti by měly mít 
možnost vykonávat svou práci za stejných a nekomplikovaných 
podmínek po celé Evropě, měla by být usnadněna jejich přeshra-
niční činnost a iniciativy mezinárodního charakteru.

2.  Právo shromažďování: EU by měla monitorovat členské státy, které 
omezují občanské aktivity.

3.  Právo na činnost bez neoprávněných zásahů státu: Občanské 
subjekty by měly mít možnost signalizovat Evropské komisi útoky 
proti sobě a EU by měla mít nástroje, jak zakročit proti stigma-
tizaci a obtěžování organizací občanské společnosti ze strany 
členských států.

4.  Právo na svobodu projevu: Instituce EU by měly podporovat 
funkční mediální prostředí a občanské vzdělávání s cílem čelit 
falešným zprávám, dezinformacím a zkreslenému zpravodajství.

5.  Právo na spolupráci a komunikaci: Instituce EU by měly zahájit 
otevřený a strukturovaný dialog s občanskou společností.

6.  Právo na vyhledávání a zajištění zdrojů: Organizace občanské 
společnosti by měly mít snadný přístup k transparentním, fl exibilním 
a uživatelsky přívětivým grantovým programům určeným na lepší 
kvalitu soužití v celé Evropě.

„Řekla bych, že na začátku 
to byl šok. Na organizace, 
které pracují pro veřejné 

blaho, se zranitelnými 
skupinami a na zlepšování 
demokracie, začne útočit 

vláda a považuje je za 
nepřítele. Ale po nějaké 

době jsme se poučili 
v tom, že pro občanskou 

společnost je důležité dát 
se dohromady, zastávat 

se navzájem jeden 
druhého a vyjadřovat 

solidaritu, a společně se 
aktivně bránit.”

Ředitelka Ökotars Vera Móra

Vera Móra CIRCLE-ARROW-RIGHT                 
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Otázky spojené s přijetím Strategie občanské 
společnosti

 — Proč potřebujeme takový dokument? Vycházíme z toho, že 
dnes neuplatňují neziskové organizace dostatečný vliv na 
rozhodování a jejich postoje nejsou dostatečně zastoupené. 
Reagujeme i na potřebu ochrany sektoru jako takového a lidí, 
kteří v něm pracují.

 — Pro koho je tato strategie určena a kdo se má účastnit její 
přípravy na evropské úrovni?

 — Jak přesvědčit národní vlády o smyslu strategie?

 — Jak budeme definovat a nazývat sektor, o který se jedná? 
(nestátní organizace, neziskové organizace, organizace 
občanské společnosti, tedy sektor, který je odlišný od 
odborů a soukromých nadací)

 — Jak popíšeme roli, kterou mají organizace občanské 
společnosti hrát?

 — Jak financovat vlastní proces přípravy Strategie tak, aby mohl 
být participativní?

 — Potřebujeme změnu legislativního prostředí?

 — Jak mohou vypadat stimuly pro spolupráci jak směrem 
k neziskovému sektoru, tak směrem k veřejným institucím?

 — Jak může vypadat podpora pro neziskový sektor? (daňová, 
podoby institucionálního financování, obecná politická 
podpora demokracii zahrnující i organizace občanské 
společnosti)

 — Jak dlouhý proces přípravy můžeme očekávat? Příprava 
Evropské strategie pro práci s mládeží například trvala 
cca 20 let (bílá kniha formující záměr, diskuse v Radě EU, 
organizace konzultačních procesů a strukturovaného dialogu, 
nakonec dohoda na dokumentu a způsobu jeho realizace).
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Inspirace z jednotlivých 
zemí

Panelová diskuse: Zkušenosti ze strategické spolupráce s občanskou společností

Účastníci: Frank Heuberger, BBE – Národní síť pro občanskou společnost, Německo, Anna 

Grudzinska (online), OFOP – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych – Národní 
federace polských NNO, Polsko, Liv Hernæs Kvanvig, Norský helsinský výbor, vedoucí sekce pro 
svobodu náboženského vyznání a přesvědčení, Roy Virah-Sawmy, Civitates / NEF – Network of 
European Foundations, programový manažer, Alexandra McGehee, Úřad Vlády ČR, vedoucí Oddělení 
sekretariátu Rady vlády pro NNO.

Moderátor: Pavel Trantina, místopředseda Výboru pro EU Rady vlády pro NNO, bývalý člen 
Evropského hospodářského a sociálního výboru

Zleva: Pavel Trantina, Frank Heuberger, Alexandra McGehee, Liv Hernæs 
Kvanvig, Roy Virah-Sawmy

Irský příklad

Možné inspirace:

 — Neziskové organizace v Irsku se vedle expertízy naučily i plánovat 
řešení a navrhovat způsoby jeho financování. Vybrané organizace 
se tak staly oficiálními konzultačními místy pro vládní návrhy.

 — Při advokační práci užívají neziskové organizace vůči politikům 
argument tohoto znění: Potřebujete nám naslouchat, jinak to 
poškodí na prvním místě vás, politiky.

 — Pro advokacii je třeba osvojit si umění dialogu, ne patronistického, 
ale opravdového.

Zůstává otázka, jak se odpovědným způsobem stát třetím partne-

rem politiky vedle byznysu a odborů?

Séamus Boland CIRCLE-ARROW-RIGHT
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Milníky ve vývoji největší sítě občanských 
organizací v Německu

BBE (Národní síť občanské společnosti – Bundesnetzwerk 
Bürgerschaftliches Engagement) cílí na spolupráci tří sektorů – 
státních institucí, fi rem a občanských organizací. Síť má dnes sedm 
pracovních skupin, jedna z nich se zaměřuje mj. na podporu občan-
ské angažovanosti migrantů. Ofi ciálním mediálním partnerem je ZDF, 
druhý program německé televize.

Úspěchy Sítě se dostavily s první stálou ministerskou pracovní 
skupinou, a pak hlavně s ustavením parlamentního podvýboru pro 
neziskový sektor. Dnes má nástroje k trvalé spolupráci s vládou. 
Každých pět let realizuje velký průzkum o tom, jak funguje dobro-
volnictví. Sbírá údaje o strukturálních změnách NNO. V tuto chvíli 
aktivně sleduje realizaci vládních záměrů přijmout Zákon na podpo-
ru demokracie a Národní strategii pro občanskou angažovanost.

Národní federace polských neziskových 
organizací (OFOP) se soustředí na monitoring 
užívání evropských fondů

Polské neziskové organizace čelí od nástupu pravicové vlády v roce 
2015 mnoha výzvám spojeným s oslabováním demokratického 
prostředí. Vedle politického vlivu na fungování soudnictví má nega-
tivní vliv na fungování NNO např. legalizace diskriminačního přístupu 
k LGBT+ osobám nebo kriminalizace organizací pomáhající uprch-
líkům na hranicích v r. 2021. Ta stojí v ostrém kontrastu se závislostí 
státu na občanské pomoci při vyrovnávání se s důsledky války na 
Ukrajině.

V situaci pouze výběrového fi nancování aktivit neziskového sektoru 
ze strany vlády se OFOP soustředí především na tyto aktivity:

1.  podpora dialogu NNO s regionálními vládami;

2.  podpora NNO při zajišťování fi nanční podpory od EU;

3.  snaha o ovlivnění podmínek pro rozdělování prostředků z evrop-
ských fondů v nastávajícím fi nančním období, především zajištění 
zastoupení NNO v monitorovacích výborech jednotlivých progra-
mů. Zorganizovali např. veřejná slyšení k Národnímu plánu obnovy. 
Díky podpoře v evropských pravidlech mají oporu při zajišťování 
stejného postavení při monitorování jako má byznys a odbory. 
Problém nastává, když vláda neakceptuje společně vyjednané 
výsledky a střídá řídící osoby v dotačních programech.

„Mít neziskový status 
je velice důležité 

a i v Německu teď existují 
organizace, které se 

zdají být příliš politické 
z pohledu vlády, a proto je 

jim tento status odebírán.“

Národní síť pro občanskou 
společnost, Frank Heuberger

Frank Heuberger CIRCLE-ARROW-RIGHT                 

Anna Grudzinska CIRCLE-ARROW-RIGHT                 
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Norsko jako ideální obrázek?

V Norsku jsou organizace občanské společnosti samozřejmou 
součástí důležitých procesů a těší se ve společnosti prominentní 
roli. A nebylo to nikdy jinak, alespoň co paměť Liv Hernæs Kvanvig, 
vedoucí sekce pro svobodu náboženského vyznání a přesvědčení 
Norského helsinského výboru, sahá. Její organizace vytváří bez-
pečné prostředí pro debatu vlády s akademiky a neziskovým 
sektorem, podílí se na vzdělávání členů parlamentu a podporuje 
organizace občanské společnosti. Stará se o národnostní menšiny, 
podporuje inkluzi a participaci menšin na politickém životě. Oporou 
jsou jí především dobré vztahy k členům parlamentu.

„Konference ukázala, 
že jsme se defi nitivně 

posunuli od organizací, 
které reagují na okolní 

svět, v organizace, které 
svět aktivně ovlivňují.“

Místopředseda Výboru pro EU 
RVNNO Pavel Trantina

Účastníci a účastnice druhého dne konference, balkon Hrzánského paláce v Praze

Liv Harnæs Kvanvig CIRCLE-ARROW-RIGHT                 
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Odkazy 
na dokumenty

 — Analýza spolupráce státní správy se střechami a sítěmi NNO – 
výzkumná zpráva

 — Evropská strategie občanské společnosti

 — Evropský kodex chování pro zásadu partnerství platný (2014)

 — Metodika participace nestátních neziskových organizací 
v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů 
státní správy (2022)

 — Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních 
dokumentů (2009)

 — Podklady k prvnímu plenárnímu zasedání Komunity pro praxi 
k tématu partnerství

 — Příspěvek neziskových organizací k přípravě a realizaci 
programu předsednictví ČR v Radě EU 2022

 — Slovenský „Národný projekt Podpora partnerstva a dialógu 
v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“, financovaný 
z evropských fondů v rámci Operačního programu Efektívna 
verejná správa

 — Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými 
organizacemi na léta 2021 až 2030

 — Zpráva EK o právním státu (2021)



Profi ly pořádajících organizací

Glopolis za neformální síť sítí NeoN – je české analytické a síťovací 
centrum s 18 lety zkušeností z výzkumu, vzdělávání, sledování a vy-
jednávání o veřejných politikách a koordinace v neziskovém sektoru 
v ČR a EU. Jeho posláním je propojovat lidi a organizace z nezisko-
vého, veřejného a soukromého sektoru, aby lépe spolupracovali pro 
udržitelnou demokracii a aby pro takovou spolupráci vytvářeli přízni-
vé prostředí. https://glopolis.org/odolna-obcanska-spolecnost/

Nadace Partnerství je největší česká environmentální nadace 
s 30letou historií. Poskytuje granty pro občany a neziskové organiza-
ce pečující o životní prostředí, nabízí poradenství v oblasti zeleného 
stavění, adaptačních opatření či udržitelného zemědělství, pořádá 
kampaně Strom roku, Do práce na kole nebo Adapterra Awards 
a provozuje vzdělávací centrum Otevřená zahrada. https://www.
nadacepartnerstvi.cz/

Úřad vlády – Oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní 
neziskové organizace je stálým poradním, iniciativním a koor-
dinačním orgánem vlády České republiky v oblasti nestátních 
neziskových organizací. https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/
zakladni-informace-767/

Spiralis prostřednictvím vzdělávání a poradenství kultivuje téměř 25 
let občanskou společnost, přispívá k profesionalizaci neziskových 
organizací, zasazuje se o příznivé podmínky pro jejich činnost a pod-
poruje rozvoj aktivních občanů. Vytváří příležitosti k propojování a ke 
spolupráci lidí napříč celou společností s cílem budovat svobodnou 
a demokratickou Českou republiku. https://www.spiralis-os.cz/

29 Profi ly

Pořadatelé a partneři

Konference se konala díky fi nanční podpoře organizace 
Civitates – A Philanthropic Initiative for Democracy and Solidarity in Europe.

Konference se konala v rámci projektu ”Reclaim Our Civil Space!“, na který Island, Lichtenštejnsko a Norsko 
poskytly 1,8 milionu EUR z grantu the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation

Realizováno prostřednictvím

Za obsah konference odpovídali výhradně organizátoři a nelze jej v žádném případě považovat za vyjádření názorů 
poskytovatelů fi nančních prostředků.


