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Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Štěpán Marek, Mgr. Michal Mazel 
 
„Zpřehledňování fungování neziskového sektoru“: ohlédnutí za jednou aktivitou 
Ministerstva vnitra 
 
Anotace 
 
Příspěvek není „typickým“ článkem, jedná se spíše o redigovaný popis jedné agendy, která 
svého času vzbuzovala velké emoce, a to snahu vyjít vstříc iniciativě Evropské unie po 
„zpřehledňování fungování neziskového sektoru“. Zástupci nevládních platforem se vyjádřili, 
že Ministerstvo vnitra České republiky, bez konzultace s nimi vypracovala dokument, který je 
bude zásadním způsobem omezovat. Neakceptovali realitu, že jim byl předložen pouze 
pilotní podklad, který vznikl DOSLOVA přes jednu noc. Teprve po řadě jednání se podařilo 
situaci stabilizovat a učinit z ní základ pro konstruktivní vědeckovýzkumný projekt. 
 
Klíčová slova 
 
Neziskový sektor, finanční kriminalita, financování terorismu, Evropská unie, bezpečnostní 
výzkum. 
 
Summary 
 
The contribution is not a "typical" article, but rather a description of the redacted agenda, 
that recently aroused great emotion. This was a effort to meet European Union initiative for 
a "addressing vulnerabilities of the non-profit sector." Representatives of non-governmental 
platforms expressed that the Ministry of Interior of the Czech Republic, without consulting 
them, developed a document that will fundamentally limit them. They do not accept the 
reality that such document was just a pilot text, elaborate LITERALLY during one night. Only 
after a series of meetings was situation stabilized and has become a basis for constructive 
scientific research projects. 
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Poznámka 
 
Závěry výzkumu byly zveřejněny prostřednictvím internetové stránky Ministerstva vnitra 
(http://www.mvcr.cz/clanek/vysledky-vyzkumu.aspx respektive http://www.mvcr.cz/clanek/ 
vysledky-projektu.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d). 
 
Vedle Závěrečné zprávy jsou zde k dispozici tyto podklady: 
 
 Marie Dohnalová a Tereza Pospíšilová: Průzkumu fungování a transparentnost 

neziskového sektoru (Brno a Teplice). 
 Vratislav Dvořák: Hrozba financování terorismu prostřednictvím neziskového sektoru, 

(upravená verze). 
 Marie Hladká, Miroslav Konečný: Veřejné sbírky v České republice a možnosti jejich 

zneužití. 
 Karel Müller: Nevládní neziskové organizace – hrozba či požehnání? 
 Anna Outlá, Veronika Outlá: Neziskový sektor. 
 Tomáš Rohrbacher: Rozbor webových stránek občanských sdružení; analýza problémů 

transparentnosti a návrh na její zlepšení. 
 Jan Martin Rolenc: Neziskový sektor, stát a boj proti financování terorismu ve Švédsku. 
 Jakub Stránský: Transparentnost nadací. 
 Josef Šplíchal: Veřejná správa a občanská sdružení - Analýza informačních toků. 
 Petr Vymětal: Černé listiny (později upraveno - Černé listiny a veřejné zakázky). 
 Petr Vymětal: Samoregulace v neziskovém sektoru - nenaplnitelný ideál? 
 Marie Hladká: manuál: Veřejné sbírky: Jak je organizovat, čeho se vyvarovat a jak se 

bránit podvodníkům aneb Desatero pro organizátory, občany i strážce zákonů. 
 Josef Šplíchal: manuál: Občanské sdružení: Jak je založit, jak je provozovat a čeho se 

vyvarovat aneb desatero pro občany. 
 

http://www.mvcr.cz/clanek/vysledky-vyzkumu.aspx
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Dokument č. 1: 23. leden 2006 
 
MINISTERSTVO VNITRA 
odbor bezpečnostní politiky 
 
Příloha č. 1 k č. j.: OBP-110/AK-2006 
 
Dosavadní stav v oblasti zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice: 
se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu, dalších 
forem logistické podpory terorismu a jiných forem hospodářské trestné činnosti 
 
1. Úvod 
 
Neziskový sektor v České republice je ze strany veřejné správy chápán jako důležitý  
a nezastupitelný partner v řadě aktivit. Níže popisované kroky v oblasti prevence zneužívání 
neziskového sektoru pro účely financování terorismu, dalších forem logistické podpory 
terorismu a jiných forem hospodářské trestné činnosti je třeba jednoznačně chápat jako 
kroky, vedené pozitivní snahou o odstranění případných existujících podezření a „oddělení 
zrna od plev“. Takové aktivity jsou zároveň dílčím způsobem iniciovány a koordinovány na 
úrovni Evropské unie. Rozhodně se nejedná o samoúčelné snahy státu, motivované úsilím  
o znevěrohodnění neziskového sektoru jako takového. Naopak: důrazným postupem proti 
negativním jevům se zbytek sektoru stane o to více důvěryhodným adresátem podpory jak 
ze strany státu, tak ze strany konkrétních fyzických a právnických osob. 
 
2. Dosavadní aktivity na úrovni Evropské unie 

 
Aktivity v oblasti prevence zneužívání neziskového sektoru pro účely financování terorismu, 
dalších forem logistické podpory terorismu a jiných forem hospodářské trestné činnosti byly 
úzce spojeny se všeobecným rámcem boje proti finanční kriminalitě, praní peněz  
a – zejména po září 2001 – terorismu, včetně jeho financování a dalších forem logistické 
podpory. 
 
V rámci Evropské unie se téma zviditelnilo zejména v souvislosti s teroristickými útoky 
v Madridu v březnu 2004. Tehdy došlo v rámci Evropské unie ke shodě o nutnosti 
aktivnějšího přístupu v oblasti prevence zneužívání nevládních neziskových organizací pro 
potřeby financování terorismu. 
 
V červenci 2005 Rada Evropské unie dospěla k názoru o vhodnosti vytvoření „Etického 
kodexu pro neziskové organizace“ který bylo původně plánováno přijmout do konce roku 
2005. Text Etického kodexu měl jinými slovy naplnit obsah zvláštního doporučení č. 8 pro boj 
proti financování terorismu, vydaného Pracovní skupinou pro finanční akci (Finacial Action 
Task Force, FATF) při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (FATF Special 
Recommendation 8, SR8) a navazující metodiky k témuž tématu ze dne 11. října 2002 (FATF 
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International Best Practices Paper on Combating the Abuse of Non-Profit Organisations). 
Text FATF SR8 zní:1 
 
Státy by měly zhodnotit úroveň zákonů a nařízení, vztahujících se k jednotkám (entitám), 
které mohou být zneužity pro financování terorismu. Neziskové organizace jsou (z výše 
uvedeného hlediska) zejména zranitelné, a státy by měly zajistit, že nebudou moci být: 
 
 zneužity teroristickými organizacemi, které se snaží budit zdání, že jsou legitimními 

subjekty; 
 legitimní organizace zneužity jako kanály pro financování terorismu, včetně snah  

o obejití opatření na zmrazení výnosů; a  
 zneužity ke skrytí nebo znejasnění podloudného použití fondů, určených pro legitimní 

účely. 
 
Již ke dni 23. května 2005 byl v uvedené souvislosti na pracovní úrovni připraven pilotní 
dokument (Non Paper JLS/D2/DB/NSK D(2005) 5670: Discussion Document, Draft Code of 
Conduct Addressing Vulnerabilities of the Non-Profit Sector to Terrorist Financing), 
obsahující návrh dotazníku, adresovaného po případném schválení konceptu jednotlivým 
neziskovým organizacím ve všech členských státech Evropksé unie. Obsah dokumentu tak 
předjímal předpokládanou sumu údajů, které by měly být jednotlivé členské země schopny 
shromáždit o jednotlivých neziskových organizacích, působících na jejich území. Česká 
republika v souvislosti s uvedeným materiálem vyjádřila skepsi o možnosti soustředění 
požadovaných údajů, stejně jako o nutnosti vytváření jednotných databází neziskových 
organizací v každé zemi (neřkuli na úrovni celé Unie). Přitom bylo poukázáno na skutečnost, 
že tato agenda je v České republice rozdělena mezi několik resortů, dle povahy příslušných 
neziskových organizací. 
 
Dne 10. listopadu 2005 byl na úrovni Evropské unie zveřejněn informativní dokument  
č. 14249/2005, určený pro jednání Výboru, zřízeného podle článku 36 (CATS) ve dnech 15. až 
16. listopadu 2005: „Code of Conduct: Non-Profit Sector“. Jeho stručný text odráží reakce 
členských států Evropské unie na výše zmíněný Non Paper a konstatuje značnou 
roztříštěnost (diversity) právních a organizačních úprav problematiky v jednotlivých 
členských zemích. 

                                                 
1
 „Countries should review the adequacy of laws and regulations that relate to entities that can be abused for 

the financing of terrorism. Non-profit organisations are particularly vulnerable, and countries should ensure 
that they cannot be misused:  

 by terrorist organisations posing as legitimate entities;  

 to exploit legitimate entities as conduits for terrorist financing, including for the purpose of escaping asset 
freezing measures; and  

 to conceal or obscure the clandestine diversion of funds intended for legitimate purposes to terrorist 
organisations”. 
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Zároveň nabízí tři možnosti dalšího postupu prací v uvedené oblasti (které víceméně 
ponechávají dominantní množství aktivity na jednotlivých členských zemích): 
 
 nevyvíjet aktuálně další činnost;  
 dokončit dobrovolný etický kodex neziskových organizací a prozatím pokračovat  

v „obecné debatě“ na toto téma;  
 sumarizovat přístup jednotlivých zemí k tématu, včetně zpřehlednění dalších 

mezinárodních závazků v oblasti boje proti financování terorismu. 
 
Ze strany států jsou v mezidobí žádoucí následující aktivity, souhrnně nazývané „pět principů 
pro implementování opatření, zaměřených na prevenci zneužití neziskového sektoru 
teroristy“: 
 
1. Sdílení odpovědnosti (shared responsibility) mezi neziskovým sektorem a státy je 

podmínkou udržení integrity a důvěryhodnosti obou aktérů. 
2. Dialog (dialogue) mezi státy, neziskovým sektorem a jinými relevantními aktéry: Jedná se 

o základní předpoklad odpovídající obrany proti snahám o financování terorismu.  
3. Povědomí (knowledge): Členské státy musí disponovat alespoň určitým přehledem  

o tom, jak se neziskový sektor na jejich území rozvíjí, jaké činnosti vyvíjí, zda a jakým 
způsobem je zranitelný.  

4. Průhlednost a odpovědnost (transparency and accountability) je klíčovou kvalitou, která 
je nezbytná pro ustavení pouta důvěry mezi dárcem a obdarovaným.  

5. Dohled (oversight) je ovšem v určité míře nezbytný, pokud uvážíme rizika, jaká plynou 
z možného zneužití neziskového sektoru teroristy. 

 
Další vývoj se očekává v souvislosti s pořádáním expertní konference zástupců členských 
států Evropské unie „někdy v průběhu první poloviny roku 2006“. Téma přitom v obecné 
rovině zůstává výslovně zmíněno v textu aktuálně platného zastřešujícího protiteroristického 
dokumentu Evropské unie: Protiteroristické strategie Evropské unie (European Union 
Counter-Terrorism Strategy, jejíž klíčovou součástí je i aktuálně platné znění Akčního plánu 
Rady Evropské unie proti terorismu), dokument č. 144695/2005 ze dne 30. listopadu 2005: 
 
 pasáž 29: „Potírání zneužívání neziskového sektoru zůstává prioritou.“2 
 pasáž 31: „Potírání financování terorismu, včetně implementování schválené legislativy, 

účinné při prevenci zneužití neziskového sektoru, zpřehledňování celkové aktivity 
Evropské unie v uvedené oblasti.“3 

 úkol 3.5.2: „Pokročit při zavádění etických kodexů pro neziskové organizace.“4 
 
Platnost výše uvedených principů a důležitost uvedených aktivit potvrdilo i zasedání Rady 
pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 1. – 2. prosince 2005. Jeho závěry vyzvaly členské 

                                                 
2
 „Tackling the misuse of the non-profit sector remains a priority.“ 

3
 „Tackle terrorist financing, including by implementing agreed legislation, working to prevent the abuse of the 

non-profit sector, and reviewing the EUs overall performance in this area.“ 
4
 Take forward national codes of conduct for Non-Profit Organisations. 
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státy Evropské unie, aby – pokud tak již neučinily – přijaly etické kodexy pro regulaci 
neziskového sektoru. 

 
3. Téma v rámci Národního akčního plánu boje proti terorismu 
 
Česká republika chápe boj proti financování terorismu jako jednu ze svých protiteroristických 
priorit a bude v uvedené oblasti vyvíjet činnost bez ohledu na vývoj na úrovni Evropské unie. 
V současnosti platná aktualizace materiálu Národní akční plán boje proti terorismu (pro léta 
2005 – 2007) proto obsahuje relevantní úkol: 
 

č. opatření časový 
harmonogram 

odpovědný 
orgán 

3.2 Provést analýzu právní regulace fungování 
nadací a dalších společenských organizací, se 
zvláštním zřetelem na jejich finanční hospo-
daření. V návaznosti na závěry analýzy nafor-
mulovat případná doporučení v uvedené 
oblasti. 

předložení 
případných návrhů 
vládě: 
31. 12. 2006 

koordinace: 
Ministerstvo 
vnitra, 
ve spolupráci  
s Ministerstvem 
financí, případně 
dalšími subjekty 

 
Jako prvotní aktivity, vedoucí ke splnění takového úkolu a ke zvýšení připravenosti reagovat 
na možné dotazy na úrovni Evropské unie jsou navrhovány tyto dvě: 
 
 vytvoření stručné všeobecné informace o rámci fungování neziskového sektoru v České 

republice (obohacené dle možností o příslušnou statistiku, nástin případných dalších 
připravovaných kroků, kontaktní údaje na zainteresované subjekty, odkazy na příslušnou 
legislativu, atd.); 

 snaha o zodpovězení určitých dotazů, vzniklých transformací hlavních tezí výše 
uvedeného Non Paperu ze dne 23. května 2005. 

  
Zmíněné dotazy jsou následující: 
 
1. Jakým způsobem jsou v právním řádu státu definovány neziskové organizace? Jaké právní 

normy se k jejich úpravě přímo či nepřímo vztahují? 
2. Jaké kroky je třeba učinit a jaké doklady (listiny) předložit při zakládání neziskové 

organizace? 
3. Jaké dokumenty je třeba předkládat státním orgánům (nebo jiným dozorovým orgánům) 

v průběhu existence neziskové organizace a s jakou periodicitou? (výkazy o činnosti, 
výroční zprávy). 

4. V jaké formě neziskové organizace konkrétní dokumenty předkládají (tištěná nebo 
elektronická forma)? 

5. Klade se při vykazování účetnictví neziskových organizací zvláštní důraz na případné 
finanční vazby do zahraničí? 

6. Jak dlouho státní orgány nebo jiné dohledové orgány uchovávají dokumenty, zaslané 
neziskovými organizacemi? (Evropská unie doporučuje nejméně 5 let). 
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7. Jsou neziskové organizace povinny za určitých podmínek provést vnější audit (například 
pokud dostanou z veřejného rozpočtu určitou částku, převyšující konkrétní sumu). 

8. Nakolik jsou neziskové organizace povinné užívat bankovní systém (pro minimalizace 
plateb „z ruky do ruky“)? Musí povinně zřídit svůj účet a pokud ano, pak u nějakého 
předepsaného bankovního ústavu? 

9. Jakým způsobem je prováděn dozor nad finančními toky mezi jednotlivými neziskovými 
organizacemi? Jak je takový krok zadokumentován a za jakých podmínek je vůbec 
možný?  

10. Za jakých okolností nezisková organizace zaniká a co se přitom děje? (kdo přebírá 
případný majetek a dluhy organizace, jakým způsobem může k zániku dojít, zda je zánik 
nutné nahlašovat určité instituci, atd.) 

11. Existuje kompetentní stanovený úřad (státní instituce), odpovědný za vykonávání 
dohledu nad neziskovými organizacemi? Jedná se o jedno nebo více těles? Jak je 
případně dělena jejich odpovědnost? Jedná se o dozorovou organizaci nebo organizace, 
spadající do veřejné sféry, nebo do sféry soukromé, nebo o „smíšené“ subjekty? 

12. Jaké povahy je případný vykonávaný dozor nad neziskovými organizacemi? (jedná se 
například zejména o daňovou oblast nebo o to, aby neziskové organizace neprováděly 
nedovolené podnikání?). Zahrnuje dozor i provozování databáze (registru) nevládních 
organizací, působících na území státu? 

13. Jakou formu na sebe bere případná registrace? Jedná se o vyplnění dotazníku, nebo  
o pouhé oznámení? Může dojít k tomu, že subjekt nebude vůbec akceptován, nebo 
nebude uznán za neziskovou organizaci? 

14. Pokud subjekt není zaregistrován jako nezisková organizace, co to pro něho znamená 
(například v oblasti daní, daňových úlev)? 

15. Na základě jakých ukazatelů může dojít k neuznání subjektu (buďto vůbec, nebo jako 
neziskové organizace: nedostatky v listinách, nejasná minulost členů představenstva 
nebo jednatelů, vazby do zahraničí)? 

16. Jakým způsobem jsou informace o neziskových organizacích, získané při jejich registraci 
(ale i v dalších obdobích – např. výroční zprávy, zprávy o účetnictví) zveřejňovány širšímu 
okruhu subjektů? 

17. Jakým způsobem je zejména kladen důraz na boj proti zneužívání neziskových organizací 
pro hospodářskou trestnou činnost (specifika dozoru nad účetnictvím, atd.)? 

18. Jakou roli v kontextu zpřehledňování fungování neziskového sektoru sehrává daňový 
systém? 

19. Existuje určitý dobrovolný etický kód neziskové organizace? 
20. Existuje možnost zanesení neziskové organizace, která se jakýmkoli způsobem 

zpronevěřila svému poslání na určitou „černou listinu“? 
21. Pokud ano, znamená přistoupení k němu pro neziskovou organizaci nějaké výhody? 

(certifikace, „známka kvality”, snazší přístup k finančním prostředkům státu, atd.) 
22. Bylo by pro orgány státu přínosem zapojení do specializované konference, semináře 

nebo školení na úrovni Evropské unie, které by se týkalo tématu neziskového sektoru  
(z hlediska boje proti jeho možnému zneužití)? 
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Nakolik se domníváte, že je možné u všech neziskových organizací ve státě získat následující 
penzum informací:  
 
1. Jaká je právní forma organizace (vzhledem k platné legislativě určitého státu). 
2. Náleží organizaci určitá daňová privilegia? Pokud ano, jaké povahy? 
3. Spadá organizace do spektra dozoru konkrétní státní organizace? Pokud ano, pak jaké? 
4. Je organizace zapojena do určitého akreditačního systému?  
5. Sdílí organizace prostory (kanceláře, sídlo) s jinou neziskovou organizací?  
6. Vykonávají osoby z vedení organizace nějakou činnost v jiné neziskové organizaci? Pokud 

ano, pak jakou?  
7. Kolik osob pro neziskovou organizaci pracuje?  
8. Podporuje nezisková organizace finančně jiné neziskové organizace? 
9. Provozuje organizace vlastní internetovou stránku? Pokud ano, jak často ji aktualizuje? 
10. Jak dlouho sídlí organizace na současné adrese? Jak často byla své sídlo nucena měnit? 
11. Kolik bankovních účtů organizace vede? 
12. Jaký je finanční objem, se kterým organizace v průběhu fiskálního roku hospodařila? 
13. Z jakých zemí pocházejí prostředky organizace (země, kde sídlí / jiného členského státu 

Evropské unie / země mimo Evropskou unii – a které)? 
 

4. Další aktivity v rámci České republiky 
 
Úřadem vlády byl vypracován materiál „Pro informaci členů vlády České republiky Informace 
o provozování informačního systému o nestátních neziskových organizacích” (26832/05–
RND), předložený na základě usnesení vlády ze dne 15. prosince 2004 č. 1279. 
 
Na základě usnesení vlády ze dne 15. prosince 2004 č. 1279 byla vyhlášena veřejná zakázka  
č. 05/05 „Provoz informačního systému o nestátních neziskových organizacích (IS NNO)“, 
která byla uveřejněna na centrální adrese pod evidenčním číslem 50009087. Předmětem 
plnění veřejné zakázky bylo převzetí, provozování a další rozvoj IS NNO. Předmět veřejné 
zakázky zahrnoval následující rozsah činnosti: 
 
 Převzetí IS NNO a jeho databáze od Ministerstva financí. 
 Propojení IS NNO s databází CEDR Ministerstva financí. 
 Spuštění IS NNO. 
 Rozvoj IS NNO a jeho databáze. 
 Průběžná aktualizace dat a kontrolování správnosti informací o nevládních subjektech 

v rámci IS NNO. 
 Ověřování kontaktů, opravy. 
 Poradenství pro nevládní neziskové organizace při vyplňování informací v IS NNO. 
 Průběžné zveřejňování aktualit z oblasti neziskového sektoru v IS NNO. 
 Práce v oblasti marketingu. 
 Propagace databáze u nezaregistrovaných nevládních neziskových organizací. 
 Podpora aktualizace údajů u zaregistrovaných nevládních neziskových organizací. 
 Realizace dalších nabídek pro nevládní neziskové organizace souvisejících s registrací 

v databázi. 
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 Komunikace, spolupráce a výměna dat se subjekty provozujícími subsystémy IS NNO. 
 Komunikace, spolupráce a výměna dat s krajskými úřady. 
 Komunikace, spolupráce a výměna dat s dotujícími orgány státní správy. 
 Komunikace, spolupráce a výměna dat s dalšími subjekty zpracovávajícími údaje  

o nevládních neziskových organizací. 
 Sledování průběhu zpracování agendy nevládních neziskových organizací a vypracová-

vání návrhů změn v postupech. 
 Public relations – informování o databázi v médiích a na veřejnosti. 
 
Předmět veřejné zakázky byl klasifikován jako služba dle přílohy č. 2 zákona č. 40/2004 Sb.,  
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů: počítačové zpracování dat a s tím 
spojené služby SKP: 724000, CPV: 72300000-8. 
 
Do soutěže se přihlásili dva zájemci: Informační centrum neziskových organizací, o. p. s. 
a Cígler Software, a. s. Ani jeden zájemce však nevyhověl podmínkám soutěže, a proto byl 
zadavatel Česká republika – Úřad vlády České republiky nucen zadávací řízení zrušit. Zároveň 
Úřad vlády České republiky rozhodl o vyhlášení nového otevřeného zadávacího řízení. 
Předpokládaný termín dalšího vyhlášení je leden 2006. 
 
Úřadem vlády (Radou vlády pro nestátní neziskové organizace) je každoročně (na základě 
usnesení vlády ze dne 8. října 2003 č. 998) vypracovávána Hodnotící informace o činnosti 
nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu. 
 
Roku 2005 se jednalo o popis situace v roce 2004 (č. j.: 26195/05 – RND). 
 
V roce 2004 rozdělily nadace 500.587.290 Kč, což je zhruba o 90 milionů Kč méně než v roce 
2002. Je to však o 2 miliony víc než v roce 2003. Tento rozdíl byl způsoben snížením 
prostředků, které plynuly z předstrukturálních fondů Evropské unie (převážně programu 
Phare) do neziskového sektoru prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti 
(NROS).  
 
Prostředky na nadační příspěvky získaly nadace převážně z darů od právnických a fyzických 
osob, veřejných sbírek a benefičních akcí a též z výnosů příspěvku z Nadačního investičního 
fondu (NIF), spravovaného státem. Nadační příspěvky byly poskytnuty třetím subjektům do 
všech regionů České republiky. Pro nakládání s příspěvkem z NIF obecně platí, že nadace je 
povinna rozdělit 80 % výnosů z příspěvku z NIF třetím osobám formou nadačních příspěvků 
v otevřeném grantovém řízení. 20 % může použít na správu nadace. 
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Příjemci NIF byli povinni zvolit si jednu z celkem 11 programových oblastí, ve které budou 
výnosy z příspěvku z NIF rozdělovat. Kategorie byly následující:  
 
 kulturní; 
 sociální a humanitární; 
 zdravotní; 
 ochrana lidských práv; 
 ochrana životního prostředí; 
 vzdělávání; 
 rozvoj regionálního a komunitního života; 
 děti, mládež, rodina; 
 ochrana nemovitých kulturních památek; 
 rozvoj neziskového sektoru; 
 jiné. 
 
V roce 2004 (stejně jako v roce 2002 a 2003) bylo nejvíce nadačních příspěvků poskytnuto 
v oblasti vzdělávání, sociální a humanitární, zdravotní a kulturní. Nejméně byly zastoupeny 
oblasti ochrany lidských práv, rozvoje neziskového sektoru a ochrany nemovitých kulturních 
památek. Tyto údaje odrážejí nadační příspěvky rozdělené ze všech nadačních zdrojů 
v daném kalendářním roce, tzn. nejenom ze zdrojů NIF.  
 
Mezi příjemci (obdarovanými) všech nadačních příspěvků (grantů) od nadací ve sledovaném 
souboru najdeme následující typy organizací a subjektů:  
 
 občanská sdružení; 
 obecně prospěšné společnosti; 
 nadace a nadační fondy; 
 církevní právnické osoby; 
 státní, obecní instituce (školy, ústavy, nemocnice); 
 příspěvkové organizace; 
 soukromé subjekty (fyzické osoby, podnikatelské subjekty). 
 
Rozdělování prostředků z výnosů NIF je omezeno na užší možnou skupinu příjemců 
nadačního příspěvku. Ve sledování v roce 2003 jsme zavedli novou kategorii soukromý 
subjekt, která zahrnuje dvě skupiny – fyzické osoby a podnikatelské subjekty (společnosti 
s ručením omezeným a akciové společnosti). 
 
V rámci nestátní neziskové organizace Transparency International Česká republika existuje 
projektu „Certifikace“, zaměřený na zvýšení důvěryhodnosti neziskového sektoru v České 
republice. 
 
V souladu s posláním Transparency International Česká republika (TIC) „bojovat proti korupci 
prosazováním transparentnosti v celé společnosti“ se TIC již delší dobu zabývá neziskovým 
sektorem z hlediska jeho transparentnosti a vůle zveřejňovat informace nad povinný rámec 
daný platnou legislativou.  
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V roce 2004 vznikla v rámci TIC ve spolupráci s CERGE-EI (Centrum pro ekonomický výzkum  
a doktorské studium – Národohospodářský ústav) myšlenka vyvinout nástroj, který by 
pomohl zvýšit důvěryhodnost celého neziskového sektoru. V první fázi by se měl týkat 
organizací, které pořádají veřejné sbírky a následně prostředky využívají k různým 
charitativním nebo jiným účelům neziskového charakteru, a dále organizací, které pobírají 
prostředky ze státního rozpočtu. 
 
Cílem projektu je vyvinout užitečný nástroj napomáhající zvyšování důvěryhodnosti 
neziskového sektoru v České republice. 
 
Dne 23. a 24. května 2005 z tohoto důvodu proběhl seminář TIC a CERGE-EI o certifikačních 
systémech pro neziskové organizace. 
 
Hlavním cílem semináře bylo otevření diskuse o kvalitě neziskových organizací v České 
republice a aplikovaných standardních postupech z hlediska transparentnosti, odpovědnosti 
a důvěryhodnosti. Na úvod semináře byly ilustrovány příklady neodpovědného a formálního 
přístupu – zejména ze strany nadací a obecně prospěšných společností – při naplňování 
požadavků, které jim při jejich fungování vyplývají ze zákona. Bylo konstatováno, že 
neziskové organizace státu často neposkytují ani ze zákona požadované minimální množství 
informací o svém fungování. Následně byly zdůrazněny přínosy dobrého řízení, 
transparentního a důvěryhodného chování se (např. firemní dárci nebudou spolupracovat  
s organizací, která může „zkazit“ jejich dobré jméno). 
 
Představené výsledky teoretického výzkumu potvrzují, že certifikace má potenciál zvýšit 
důvěryhodnost těch institucí, které si uvědomují odpovědnost vůči svým cílovým skupinám  
a rovněž vůči těm, kteří jim poskytují prostředky na své aktivity. Aby byl institut certifikace 
užitečný a sloužil výše uvedenému cíli, je nutné pečlivě navrhnout vznik a podmínky 
certifikační agentury.  
 
Inspirací pro Českou republiku mohou být certifikační systémy, které již několik let existují  
v zahraničí (Německo, Švýcarsko, Nizozemsko a Rakousko). Tyto organizace nejen certifikují, 
ale také definují standardy kvality a poskytují veřejnosti množství informací o (nejen 
certifikovaných) organizacích v sektoru. Studie z Nizozemska (průzkum chování dárců) 
naznačila pozitivní vliv certifikace na dárcovství. 
 
Reakce účastníků semináře potvrdily, že jde o značně kontroverzní téma. Ačkoli lze obecně 
souhlasit s požadavkem zvýšit nároky na transparentnost a důvěryhodnost neziskových 
institucí, stále přetrvává pocit, že neziskové organizace ještě nejsou dostatečně připravené 
na dodržovaní přísných a jednoznačných pravidel. Tato pravidla nejsou vhodná pro neziskový 
sektor, který je mladý a nezkušený a velice citlivě reaguje na jakékoli náznaky „regulace“ 
samoregulace. Výrazně rezonovala rovněž obava, že certifikace bude „zneužita“ státem na 
další regulování činnosti neziskových organizací. Je proto nutné připomenout, že smyslem 
certifikace není posílení kontrolních mechanismů státu. Právě naopak. Certifikace umožňuje 
organizacím, které jsou opravdu kvalitní a které vlastní aktivitou stanovují standardy, aby se 
veřejnosti a potencionálním dárcům důvěryhodně prezentovaly známkou kvality. 

http://www.transparency.cz/pdf/pospisil_rosenmayer.pdf
http://www.transparency.cz/pdf/pospisil_rosenmayer.pdf
http://www.transparency.cz/pdf/wyatt.pdf
http://www.transparency.cz/pdf/kalousova.pdf
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Téma neziskových organizací je trvale sledováno ze strany Českého statistického úřadu (a to 
v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 470/2002 Sb., Roční výkaz neziskových institucí,  
NI 1b-01): 
 
Neziskový sektor patří k těm oblastem života společnosti, které v České republice po roce 
1990 prodělaly nejdynamičtější změny. Jestliže v roce 1990 na území České republiky 
existovalo cca 2 500 neziskových organizací, například již k 31. červenci 1998 Český statický 
úřad evidoval 36 380 občanských sdružení, 138 obecně prospěšných společností, 169 
účelových zařízení církví a 5 241 nadací. 
 
O neziskových organizacích jsou Českých statistickým úřadem shromážďovány tyto údaje:  
 
 Charakteristika organizace – vybrané ukazatele o organizaci.  
 Ukazatele o práci – počty zaměstnanců, dobrovolných pracovníků, mzdy, odpracované 

hodiny a další ukazatele z oblasti zaměstnávání osob. 
 Finanční ukazatele ve statistickém členění – výnosy a náklady, ukazatele struktury tržeb 

za vlastní výkony a zboží dle SKP, souhrnné ukazatele aktiv, dlouhodobý nehmotný  
a hmotný majetek, finanční leasing – najatý majetek, specifikace pořízeného a 
vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku dle SKP, zdroje financování 
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, zásoby, finanční aktiva, pasiva, 
doplňkové ukazatele, vybrané ukazatele o práci, mzdách, pořízení a stavu dlouhodobého 
majetku strukturovaného dle území, realizace výzkumu a vývoje. 

 
Českým statistickým úřadem jsou – v souladu se zněním standardu Evropského systému 
národních účtů (ESA 95) za neziskové organizace považovány tyto subjekty: politické strany  
a hnutí, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, 
nadace a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, společenství vlastníků 
jednotek, tělovýchovné, kulturní a rekreační instituce a ostatní právnické osoby, jejichž 
hlavním předmětem činnosti není podnikání. Dále sem patří bytová družstva, jejichž činnost 
je převážně nekomerčního charakteru, vysoké školy, Český rozhlas a Česká televize. 
 
Periodicita statistického zjišťování je roční 
 
Orgánem, provádějícím statistické zjišťování je přímo Český statistický úřad. 
 
V České republice bylo v roce 2003 registrováno téměř 56 000 neziskových organizací. 
Ekonomické výsledky neziskových institucí za rok 2003 obsahují následující ukazatele: 
 
 Tab. 1: Počet zpravodajských jednotek v neziskových institucích sloužících domácnostem 

podle právních forem. 
 Tab. 2: Pracovníci a mzdy v neziskových institucích sloužících domácnostem (v tis. Kč, 

osobách). 
 Tab. 3: Výnosy neziskových institucí sloužících domácnostem (v tis. Kč). 
 Tab. 4: Náklady neziskových institucí sloužících domácnostem (v tis. Kč). 
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 Tab. 5: Souhrnné ukazatele aktiv neziskových institucí sloužících domácnostem (v tis. 
Kč). 

 Tab. 6: Dlouhodobý nehmotný majetek neziskových institucí sloužících domácnostem  
(v tis. Kč). 

 Tab. 7: Dlouhodobý hmotný majetek vč. pozemků a ložisek nerostných surovin 
neziskových institucí sloužících domácnostem (v tis. Kč). 

 Tab. 8: Finanční leasing, najatý majetek neziskových institucí sloužících domácnostem  
(v tis. Kč). 

 Tab. 9: Finanční aktiva neziskových institucí sloužících domácnostem (v tis. Kč). 
 Tab. 10: Pasiva neziskových institucí sloužících domácnostem (v tis. Kč). 

 
5. Základ Stručné všeobecné informace o rámci fungování neziskového sektoru v České 
republice 
 
Nestátní neziskové organizace jsou (nejenom v České republice) zřizovány k plnění dvou 
základních cílů: 
 
 Cíl vzájemné prospěšnosti pro členy organizace, jímž členové těchto organizací realizují 

nejen své občanské právo na sdružování, ale i další cíle, které jsou jim společné (např. 
národnostní organizace, organizace lidí s určitým tělesným postižením, sportovní 
sdružení, jiné zájmové organizace, např. kluby sběratelů veteránů, atd.). 

 Veřejně či obecně prospěšný cíl, jímž je především poskytování neziskových služeb 
veřejnosti. K veřejně prospěšným aktivitám neziskového sektoru patří také financování 
nevýdělečných činností a služeb (nadační činnost). 

 
Neziskový sektor jako určitý celek plní v nejobecnější rovině několik základních funkcí. 
Především se jedná o funkci ekonomickou a sociální, která je naplňována nejenom 
poskytováním různých služeb v oblasti sociální, charitativní, v kultuře, v oblasti vzdělávání, 
v ochraně lidských práv či v oblasti ochrany životního prostředí, ale i vytvářením nabídky 
pracovních míst, vyhledáváním možností získat kvalifikaci či vytvářením příležitostí 
k dobrovolnické práci apod. 
 
Další funkcí neziskového sektoru je podpora demokracie. Neziskový sektor je prostředkem 
rozvoje angažovaného občanství, slouží tedy k obhajobě menšinových zájmů, a je nástrojem, 
jímž lze identifikovat nedostatky v uplatňování demokratických pravidel a poškozování 
oprávněných zájmů a práv. Poslední funkcí je funkce humanizující, protože k práci 
neziskových organizací patří angažovanost v případech a oblastech, které daleko překračují 
zájmy jednotlivce.  
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Úkolem státu a jeho orgánů je plnit vůči neziskovému sektoru tři základní funkce:  
 
a) vytvořit právní prostor pro jeho činnost a rozvoj,  
b) být pro nestátní neziskové organizace finančním zdrojem (dotační politika státu  

a Nadační investiční fond),  
c) komunikovat s neziskovým sektorem a monitorovat jeho stav a potřeby (Rada vlády pro 

nestátní neziskové organizace). 
 
Poskytováním státních dotací organizacím neziskového sektoru se v současné době zabývá 
minimálně 10 ministerstev.  
 
Státní dotace byly dosud v drtivé většině poskytovány na projekty občanských sdružení, 
případně účelových zařízení církví. Ministerstva se řídila Zásadami poskytování dotací 
občanským sdružením ze státního rozpočtu, která v roce 1992 přijala vláda.  
 
V rámci druhé vlny kupónové privatizace bylo vyčleněno 1 % akcií s cílem užít těchto 
prostředků na posílení nadačního sektoru a zajištění jeho určité finanční nezávislosti tak, aby 
se mohl podílet na plnění úkolu podporovat rozvoj občanské společnosti v České republice. 
Tím byly vytvořeny podmínky pro vznik Nadačního investičního fondu (NIF). Vytvořením 
mechanismu rozdělení prostředků NIF byla pověřena Rada. Na základě jejího doporučení 
schválila vláda a následně Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky usnesení  
o rozdělení prostředků NIF ve dvou etapách. Uzavřením smluv, převedením prostředků  
a následným prováděním kontroly nakládání s těmito prostředky a plnění smluvních 
povinností byl pověřen Fond národního majetku České republiky. Příslušné prostředky byly 
nadace povinny uložit do svého nadačního jmění a každoročně rozdělovat pouze výnosy 
z tohoto jmění. Výnos za příslušný rok jsou nadace povinny rozdělit vždy do konce roku 
následujícího. 
 
V právní teorii jsou v České republice neziskové organizace většinou chápány jako „subjekty, 
které nejsou prioritně zřizovány za účelem podnikání, a které si vytvářený zisk nerozdělují 
mezi zakladatele, členy orgánů nebo zaměstnance, ale použijí ho k dalšímu rozvoji 
organizace.” 
 
V souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky 
nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy se (nestátními) 
neziskovými organizacemi rozumí: 
 
 občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 

(včetně odborů, politických stran a politických hnutí); 
 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech; 
 církevní právnické osoby (církve, náboženské společnosti a jejich účelová zařízení), 

zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud 
poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu 
dětí; 
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 nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 
fondech ve znění pozdějších předpisů. 

 
Dalšími, i když méně typickými formami neziskových organizací mohou být také: 
 
 profesní komory, 
 bytová družstva, společenství vlastníků (bytových) jednotek.  
 zájmová sdružení právnických osob (zřízená k neziskovým účelům), 
 sdružení bez právní subjektivity (zřízená k neziskovým účelům), 
 organizace s mezinárodním prvkem, 
 akciové společnosti, 
 společnosti s ručením omezeným, 
 honební společenstva.  
 
Zmínit je třeba i organizace spravované státem či obcemi, jejichž zařazení mezi neziskové 
organizace je sporné. Splňují sice podmínku neziskovosti, charakter jejich činnosti je 
podobný činnosti neziskových organizací, avšak jejich zřizovatelem je stát, obec nebo vyšší 
územní samosprávný celek. Jedná se o: 
 
 příspěvkové organizace, 
 rozpočtové organizace, 
 státní fondy (např. Státní fond životního prostředí), 
 veřejnoprávní instituce (např. Česká televize, Český rozhlas). 
 
Zvláštní je postavení škol a nemocnice. Zde je problematické jejich zařazení do neziskového 
sektoru, pokud není zřizovatelem nestátní subjekt (např. církevní školy). 
 
Ad.) občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů;5 
 
Občanská sdružení jsou principiálně chápána jako členské korporace, sdružující na základě 
členství fyzické osoby, jež realizují prostřednictvím těchto organizací různé společné zájmy  
a cíle.  
 
Jedná se o neziskové organizace, jejichž základem je členství ve sdružení. Občanské sdružení 
vzniká na základě zápisu do rejstříku (registrace) na Ministerstvu vnitra. Podmínkou zápisu 
je, že zakladateli subjektu jsou nejméně tři občané České republiky, kdy alespoň jeden z nich 
musí být starší 18 let. Základními dokumenty nutnými k registraci jsou návrh registrace  
a stanovy (s obligatorními náležitostmi).  
 

                                                 
5
 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů se vztahuje k občanským sdružením, s výjimkou politických stran  

a církevních sdružení. 
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Ad.) obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech (o. p. s.); 
 
Obecně prospěšné společnosti jsou koncipovány jako „podnikatelské subjekty“ mezi 
neziskovými organizacemi. Tyto organizace jsou typické poskytováním služeb různým 
cílovým skupinám osob (např. seniorům), ale i různými profesionálními uměleckými 
aktivitami, ekologickými službami apod. Pro obecně prospěšné společnosti by měla být 
charakteristická vyšší míra profesionality, nižší podíl dobrovolnické práce, a zejména princip, 
že příjmy za poskytované služby tvoří podstatnou část jejich financování.  
 
Jedná se o typ organizace, která poskytuje obecně prospěšné služby za předem stanovených 
a pro všechny uživatele stejných podmínek. Organizace může být založena fyzickou  
i právnickou osobou nebo státem a vzniká registrací zakládací smlouvy (listiny) u místně 
příslušného soudu, který ji zapíše do rejstříku obecně prospěšných společností.  
 
Charakteristickým rysem tohoto typu společnosti, kterým se liší od ostatních, je fakt, že je 
přímo zákonem dána možnost tzv. doplňkové činnosti. Ta může mít charakter podnikání a to 
za podmínky, že touto činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku a zároveň nebude 
ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. 
 
Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění 
některých zákonů byl přijat jako výsledek úvah o potřebě přeměny rozpočtových  
a příspěvkových organizací na nezávislé a finančně více samostatné organizace. Obecně 
prospěšné společnosti však i nadále vznikají relativně zřídka. Jejich potenciální zřizovatelé 
raději zakládají obchodní společnosti (pokud lze očekávat zisk) nebo občanská sdružení, 
protože jsou vzhledem k nedostatku srovnatelných povinností výhodnější. 
 
Ad.) církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 
společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo 
sociálně právní ochranu dětí; 
 
Mezi poskytovatele charitativních služeb patří také účelová zařízení církví (jde např. o síť 
katolických Charit, evangelických Diakonií apod.). Příjmy takových neziskových organizací 
pocházejí zejména z příspěvků fyzických a právnických osob; z prodeje a pronájmu movitého 
a nemovitého majetku církví a náboženských organizací; z úroků z vkladů; darů a dědictví; 
sbírek, pořádaných podle zvláštních předpisů; grantů a jiných forem výdělečné činnosti. 
 
Ad.) nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 
fondech ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích na nadačních fondech a o změnách a doplnění některých 
zákonů nahradil do té doby neúplnou a velmi liberální úpravu vzniku a působnosti nadací, 
která byla zakotvena v Občanském zákoníku. 
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Zásadním rysem tohoto zákona je, že zavádí dva samostatné typy nadačních subjektů  
– nadace a nadační fondy. Oba jsou definovány jako „sdružení majetku určeného k obecně 
prospěšným účelům, jejichž rozsah zákon vymezuje zejména jako rozvoj duchovních hodnot, 
ochranu lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochranu přírodního prostředí, 
kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu.” 
 
Nadace a nadační fond může vzniknout pouze na základě zápisu do samostatného nadačního 
rejstříku, který provádí krajský soud. Nadace se od nadačního fondu liší tím, že je povinna 
vlastnit tzv. nadační jmění v minimální hodnotě 500 000,- Kč. Výnosy tohoto nadačního 
jmění (tedy nikoliv nadační jmění celé) pak slouží k zajištění cílů, pro které byla nadace 
zřízena. 
 
Nadace a nadační fondy, které jsou svou podstatou účelovými sdruženími majetku neboli 
nástroji na přerozdělování finančních prostředků, a plní roli nezávislých finančních zdrojů pro 
aktivity neziskového charakteru. Tento organizační typ prodělal během posledních let 
největší strukturální a jednoznačně pozitivní změny, o čemž svědčí prudký pokles počtu 
nadací nově zapsaných do nadačních rejstříků obchodních soudů. Nadace, které dosud plnily 
jiné funkce než funkci finančního zdroje, postupně zanikají nebo se transformují do jiných 
typů neziskových organizací. 

 
6. Legislativní pokrytí problematiky 
 
V České republice neexistuje všeobecná právní norma, která by pokrývala celé téma 
neziskového sektoru. 
 
Právo sdružovat se je zakotveno v Listině základních práv a svobod a blíže je upřesněno  
v zákoně č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Tento zákon upravuje postavení občanských 
sdružení a odborových organizací s výjimkou sdružování v politických stranách a politických 
hnutích, k výdělečné činnosti nebo k zajištění výkonu určitých povolání, nebo sdružování  
v církvích a náboženských společnostech. Jejich postavení vymezují zvláštní zákony.6 
 
V žádném zákonném předpisu není vymezen rozdíl mezi vzájemně a veřejně (obecně) 
prospěšnými neziskovými organizacemi. Tato situace se odvíjí především od zastaralého 
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, jehož působením dochází ke směšování rolí 
občanských sdružení (členské organizace) a obecně prospěšných společností (organizace 
poskytující služby veřejnosti). 
 

                                                 
6
 Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností, zákon 

č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských společností, zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování  
v politických stranách a v politických hnutích a dalších sedm zákonů upravující postavení profesních komor. 
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Vybrané zákony upravující problematiku neziskového sektoru jsou zejména: 
 
 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 
 Zákon č. 116/1985 Sb. o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem. 
 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. 
 Zákon č. 198/2002, o dobrovolnické službě. 
 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. 
 Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů. 
 Novela zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech (zákon č. 210/2002 Sb.). 
 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
 Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění 

některých zákonů. 
 Novela zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (zákon 

č. 208/2002). 
 Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. 
 Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. 
 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí v aktuálním znění. 
 Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. 
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění. 
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v aktuálním znění. 
 Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění. 
 Zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce v aktuálním znění. 
 Zákon č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských společností. 
 Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. 
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7. Důležité subjekty, zainteresované do problematiky nevládních neziskových organizací 
 
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace  
 
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace je poradním orgánem vlády České republiky 
pro problematiku neziskového sektoru. Současná Rada je zpracovatelem vládního návrhu na 
rozdělení prostředků z Nadačního investičního fondu. Postupně se stává informačním 
místem k obecným otázkám neziskového sektoru pro potřeby vlády a státní administrativy. 
Úkolem Rady je tedy postupně vytvořit prostor, kde se budou kontinuálně setkávat zástupci 
státní administrativy a neziskového sektoru. 
 
Ministerstvo vnitra 
 
Ministerstvo vnitra – odbor všeobecné správy  
 
Odbor všeobecné správy je útvarem Ministerstva vnitra pro výkon vymezené působnosti  
v oblasti vnitřních věcí státu. V rámci této působnosti je předmětem jeho činnosti 
problematika státního občanství, matrik, sdružování a shromažďování občanů, povolování 
organizací s mezinárodním prvkem, veřejných sbírek, státních symboly, voleb do Parlamentu 
České republiky, Evropského parlamentu a do orgánů územní samosprávy, pořádání 
referend, atd. Odbor všeobecné správy provozuje 3 evidence (databáze), které shromažďují 
údaje o následujících subjektech: 
 
 Občanská sdružení. 
 Politické strany. 
 Organisace s mezinárodním prvkem. 
 
Ministerstvo vnitra – odbor prevence kriminality 
 
Odbor prevence kriminality plní funkci ústředního orgánu státní správy v oblasti vnitřního 
pořádku a bezpečnosti při tvorbě a realizaci koncepce prevence kriminality. Zároveň plní 
funkci sekretariátu Republikového výboru pro prevenci kriminality. 
 
Ministerstvo vnitra – Policie České republiky – Útvar odhalování nelegálních výnosů  
a daňové kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování 
 
Útvar se zabývá objasňováním nejzávažnějších daňových trestných činů, kde obvyklou 
hranicí příslušnosti je způsobená škoda přesahující 5 milionů Kč. Další oblastí působnosti 
Útvaru je boj proti financování terorismu a proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Tato 
oblast zahrnuje dva směry rozpracování, kdy první z těchto směrů je obvykle startován  
v důsledku realizace podezřelých finančních nebo majetkových operací, které vzbuzují 
podezření že jde o zastírání původu prostředků získaných trestnou činnosti a naším cílem je 
odhalit zdrojový trestný čin a zadokumentovat následně i trestný čin označovaný jako 
tzv.“praní špinavých peněz“. Tím druhým směrem činností pak je vyhledávání, dokumentace 
a zajišťování výnosů z trestné činnosti již odhalených trestných činů známých pachatelů.  
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V těchto případech také poskytuje Útvar jako specializovaný útvar součinnost spočívající ve 
vyhledání a zajištění výnosů z trestné činnosti dalším útvarům policie, objasňujícím obvykle 
tu nejzávažnější trestnou činnost. 
 
Ministerstvo kultury 
 
V roce 2004 bylo v gesci Ministerstva kultury předloženo 23 projektů, přičemž mezi žadateli 
převažovala občanská sdružení. Na realizaci tohoto speciálního programu, který patří do 
kompetence odboru regionální a národnostní kultury, obdrželo Ministerstvo kultury částku 
ve výši 2 000 000 Kč. Státní dotace byla udělena 14 projektům. Jednalo se o projekty různého 
obsahu a rozsahu a řada z nich navazovala na projekty podpořené v předminulém a minulém 
roce. K nim se řadily přednáškové cykly Multikulturního centra Praha a jím pořádané 
multikulturní akce (Cyklus multikulturních akcí Křižovatky kultur), projekty Poradny pro 
integraci Praha (Představování kultur etnických komunit žijících v Ústí nad Labem, Teplicích, 
Brně a Praze a Multikulturní festival Barevná planeta V, konaný v Ústí nad Labem 
a Multikulturní festival Barevná planeta II, konaný v Brně), dále projekt brněnského Sdružení 
občanů zabývajících se emigranty (Multikulturní centrum pro migranty a uprchlíky), 
pražského Informačního centra Kavkaz – východní Evropa (Vydávání časopisu Orer), 
společnosti při České televizi Praha, o. p. s. Člověk v tísni (Filmové kluby Jeden svět) 
a sdružení občanů pocházejících z Indonésie Paguyuban Indonesia Ceko (Setkání indonésko-
české 2004 – v rámci programu: Splynutí dvou kultur – indonéské a české – jak jej vnímají 
jejich nositelé). K zajímavým projektům, kterým byla přidělena dotace v tomto roce poprvé, 
patřily projekty Společný prostor (Ars Porta Bohemica, Ústí nad Labem) a Od vedle 
– videodokument a publikace (Občanské sdružení Slovo 21, Praha).  
 
Ministerstvo kultury – odbor církví 
 
Jedná se o odbor, odpovědný za registraci církví, podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích  
a náboženských společnostech. 
 
Ministerstvo financí 
 
Ministerstvo financí – Finanční analytický útvar 
 
Finanční analytický útvar analyzuje oznámení o podezřelých obchodech z financování 
terorizmu a v případě zjištění skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu podává 
orgánům činným v trestním řízení trestní oznámení. Útvar rovněž spolupracuje s orgány 
(tuzemskými i zahraničními) se stejnou věcnou příslušností včetně výměny informací. 
 
Ministerstvo financí – odbor metodiky správy daní (Ústřední finanční a daňové ředitelství) 

 
Odbor je zodpovědný za metodické řízení výkonu správy daní a poplatků, včetně 
problematiky vyhledávání, daňových kontrol, vymáhání včetně mezinárodní spolupráce při 
vymáhání některých finančních pohledávek, správy dotací, odvodů za porušení rozpočtové 
kázně. 
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Odbor vydává v rámci zmocnění daného právními předpisy rozhodnutí v daňovém řízení. 
Zajišťuje svodně v rámci sekce Daně a cla spolupráci s orgány činnými v trestním řízení při 
daňovém řízení a v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti. 

 
8. Další podklady k tématu: 
 
 30 dní pro neziskový sektor. Zpráva o celonárodní kampani. Sborník dokumentů. Praha: 

ICN, 1998. 
 Debbasch, C.; Bourdon, J., Neziskové organizace, Victora Publishing, Praha 1995 (ISBN 80-

85865-78-5). 
 Deverová, L., Pajas, P. Právní základy fungování neziskového sektoru v České republice. 

In. Interní sborník textů mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins Univerzity. 
Praha: Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd University Karlovy, 1999. 

 Frič, P. Aktivity a potřeby neziskových organizací v České republice: Výsledky 
kvalitativního sociologického šetření. Praha: ICN a AGNES, 1998. 

 Frič, P. Společensko politický kontext aktuálního vývoje neziskového sektoru v České 
republice.. In. Interní sborník textů mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins 
Univerzity. Praha: Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd University Karlovy, 
1999. 

 Frič, P. Stát a neziskový sektor v České republice. In Vznikání demokratické praxe v České 
republice. Praha: CEFRES, 1999, s. 47-58. 

 Goulli, R. Ekonomická analýza nestátního neziskového sektoru v České republice: 
Postavení a mezinárodní srovnání. In. Interní sborník textů mezinárodního srovnávacího 
projektu Johns Hopkins Univerzity. Praha: Institut sociologických studií, Fakulta sociálních 
věd University Karlovy, 1999. 

 Goulliová, L. Fiskální prostředí pro činnost organizací a subjektů v nestátním neziskovém 
sektoru. In. Interní sborník textů mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins 
Univerzity. Praha: Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd University Karlovy, 
1999. 

 Potůček, M. Jak se formovala veřejná politika v České republice po roce 1989. In. Analýza 
událostí veřejné politiky v České republice. II. díl. Praha: Institut sociologických studií, 
Fakulta sociálních věd University Karlovy, 1996, s. 177-192. 

 Potůček, M. Nejen trh: Role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české 
společnosti. Praha: SLON, 1997. 

 Šilhánová, H. a kol. Základní informace o neziskovém sektoru v České republice. 2. vyd., 
Praha: NROS, 1996. 

 Tomečková, O., Neziskový sektor: Irsko a Česká republika, ročníková práce v předmětu 
Veřejná politika, Praha 2000. 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Štěpán Marek, Mgr. Michal Mazel, „Zpřehledňování fungování neziskového sektoru“: 

ohlédnutí za jednou aktivitou Ministerstva vnitra (2014-2015_C_07) 

 

 
22 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Dokument č. 2: 27. duben 2006 
 
Souhrn reakcí zástupců neziskového sektoru k iniciativě Ministerstva vnitra 
 
Nadace Via (Jiří Bárta) 
 

 
 
Po pečlivém prostudování dokumentu si Vám dovolujeme zaslat několik. připomínek  
a námětů. 
 

 Předně chceme věřit tomu, že se nejedná o počáteční fáze jakéhosi „státního dozoru“ 
nad činností neziskových organizací. Neziskové organizace jsou soukromoprávní subjekty 
a jakákoliv regulace či zásah do jejich činnosti by musel být nadmíru dobře odůvodněn. 
Podobné odůvodnění v České republice zcela postrádáme. 

 Dokument pojmenovává, mezi jinými, rozvoj Průhlednosti a odpovědnosti (Transparency 
and Accountability) jako klíčovou kvalitu, jež je nezbytná pro budování důvěry mezi dárci  
a obdarovanými. Domníváme se, že v tomto ohledu poslouží dlouhodobě nejlépe 
posilování „role asociací a samoregulačních principů“, tedy důraz na podporu procesů 
vedoucích k transparentnímu jednání. Již dnes se mnohé neziskové organizace sdružují  
v asociacích, vytvářejí si kodexy dobré praxe a domlouvají se na sdílených etických 
principech. „Státní dozor“ či regulace v tomto ohledu daleko nepovedou a ještě mohou 
posílit negativní jevy jako jsou klientelismus. 

 Naprostá většina údajů, o kterých se v dokumentu mluví, jsou k dispozici prostřednictvím 
kombinace informačních a vykazovacích povinností, které musí neziskové organizace již 
dnes naplňovat. Např. údaje o nadacích jsou již dnes k dispozici díky kombinací nadačního 
rejstříku vedeného obchodními soudy, přiznání k dani darovací, přiznání k daní z přijmu, 
povinného zveřejňování informací ve výroční zprávě a veřejně přístupné účetní závěrky  
a zprávy auditora. 

 Naopak mnohé informace, po kterých dokument volá, mají téměř „zpravodajskou 
povahu“ a pevně věříme tomu, že státní moc. odolá pokušení pokusit se obdobné 
informace shromažďovat. Např. požadavek mapování čí „dozoru nad finančními toky 
mezi jednotlivými nezískal/jím; organizacemi“. Mají-li orgány činné v trestním řízení 
jakékoliv konkrétní podezření například z praní špinavých peněz, pak ať jednají 
standardními cestami a mechanismy. 

 
Domníváme se, že pokud Ministerstvo vnitra nebude ve svém dalším postupu reflektovat 
skutečnosti uvedené výše, může být vážně omezen či ohrožen princip svobodného 
sdružování lidí k dosahování jejich. cílů, princip jenž je zakotven v Ústavě České republiky. 
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Liga lidských práv 
 

 
V expertize se odvoláváte na protiteroristické cíle Evropské unie a principy, jež mají  
k dosažení stanovených cílů vést. Poukazujete na nutnost zvýšit transparentnost neziskových 
organizací (NNO), avšak naznačujete jen jednu cestu, totiž ustavení tzv. certifikační agentury. 
 
Bez komunikace s neziskovým sektorem Ministerstvo vnitra České republiky připravilo 
materiál, který může vést k zásadním změnám v právním rámci vymezujícím nevládním 
neziskovým organizacím životní prostor. Liga lidských práv (Liga) a Ekologický právní servis 
(EPS) jsou však toho názoru, že existují jiné, ve světě osvědčené možnosti, které nelze na 
cestě k transparentnosti nevládních neziskových organizací přehlížet. Prvotním impulsem ke 
zvyšování státního dozoru nad neziskovým sektorem je vyšší frekvence teroristických aktivit 
v posledních letech a potažmo nutnost zpřísnit kontrolu finančních toků. Z těchto důvodů je 
podle Ministerstva vnitra České republiky nutné zabezpečit dozor nad nevládními 
organizacemi. 
 
Ministerstvo vnitra České republiky přiznává nevládním organizacím nezastupitelnou úlohu 
při zajišťování rozličných společenských potřeba při rozvoji demokracie. Zmíněný dokument 
– významně upravující proces změn právního rámce fungování neziskového sektoru – jste 
však vypracovali bez zapojení nevládních organizací. V demokracii není možné rozhodovat  
o někom, aniž by dotyčný měl minimálně příležitost se vyjádřit. Myšlenka certifikace 
podporovaná Transparency International České republiky rozhodně nevyjadřuje postoj 
celého spektra neziskového sektoru. 
 
Nesouhlasíme proto s postupem, který Ministerstvo vnitra při přípravě materiálu zvolilo. 
Stejně tak odmítáme východiska, která Ministerstvo vedou ke snaze zvyšovat dozor státu 
nad neziskovým sektorem v naší zemi. 
 
Víme, že podmínky ve společnosti i ve světě se neustále vyvíjí, a pokud to situace vyžaduje, je 
třeba na ně reagovat i změnou právní úpravy. Sami se přípravy takových změn na jiných 
úrovních účastníme: Právníci Ligy lidských práv a Ekologického právního servisu se podílejí na 
přípravě návrhu nového občanského zákoníku, respektive úpravě neziskových právnických 
osob (spolků). Zdůrazňujeme, že i naším zájmem je maximální transparentnost nevládních 
neziskových organizací. Kategoricky však odmítáme, aby roli arbitra v této věci hrálo 
Ministerstvo vnitra. Ke kontrole finančního hospodaření má stát již dnes dostatek 
prostředků, a také je prostřednictvím finančních úřadů využívá. Občanská sdružení, nadace 
nebo obecně prospěšné společnosti jsou osobami soukromého práva a nic nemůže 
odůvodnit, aby podléhaly většímu státnímu dozoru než jakákoli jiná právnická nebo fyzická 
osoba. Jsme přesvědčeni, že nejúčinnějším nástrojem vedoucím k transparentnosti 
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nevládních organizací jsou dobrovolné závazky, konkrétně princip tzv. „self-reported 
transparency“. Mezi hlavní nástroje vedoucí k transparentnosti podle nás patří: 
 

 rozšíření praxe vydávání výročních zpráv; 

 podstupování účetních a finančních auditů; 

 dobře pracující členské asociace; 

 www portály s kompletními informacemi o nevládních organizacích; 

 kvalitně vedené veřejné rejstříky nevládních organizací. 
 
Žádáme Ministerstvo vnitra, aby přizvalo právní experty nestátních neziskových organizací  
k přípravě a připomínkování zahájeného procesu. Jsme okamžitě schopni jmenovat své 
odborníky, kteří se budou dialogu na téma transparentnosti nevládních neziskových 
organizací účastnit. Bez zapojení nevládních neziskových organizací nemůže Ministerstvo 
vnitra České republiky počítat s úspěchem. Na základě přínosného setkání představitelů 
Ministerstvo vnitra České republiky se zástupci několika nevládních neziskových organizací 
dne 2. března 2006 a dále též po prostudování všech dosavadních připomínek k příloze č. 1 
k č. j.: OBP-110/AK-2006 vznáší Liga lidských práv k předmětnému dokumentu následující 
připomínky: 
 
1) Dokument je zaměřen jednostranně na nestátní neziskové organizace (NNO), přičemž 
v něm zcela chybí argumenty, které by odůvodňovaly odlišný postup vůči těmto právnickým 
osobám. Chtěli bychom pouze připomenout, že občanská sdružení, nadace nebo obecně 
prospěšné společnosti jsou osobami soukromého práva a nic nemůže odůvodnit, aby 
podléhaly většímu státnímu dozoru než jakákoli jiná právnická nebo fyzická osoba. 
 
2) Na právě uvedené dobře navazují závěry vyjádření, které Ministerstvo vnitra České 
republiky k předmětnému dokumentu (příloze č. 1 k č. j.: OBP-110/AK-2006) zaslali zejména 
Ministerstvo financí České republiky – Finančně analytický útvar, Ústřední finanční a daňové 
ředitelství – odbor 43 – metodika správy daní (ÚFDŘ) a dále Policie České republiky – Útvar 
pro odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality služby kriminální policie  
a vyšetřování (ÚONVDK). 
 
Tyto orgány došly ke zcela jednoznačným závěrům a to: 
 
 Dle Ministerstva financí České republiky (Finanční analytický útvar) jsou otázky 

financování terorismu a teroristických činů či organizací sledovány v rámci zákona  
č. 61/1996 Sb., který se vztahuje i na neziskové organizace (ačkoli nevládní neziskové 
organizace nejsou tzv. povinnými osobami dle tohoto zákona). Finanční toky do 
nevládních neziskových organizací z nich i mezi nimi, pokud probíhají bezhotovostně, 
jsou dokonale monitorovány bankami, které hlásí „podezřelé“ transakce orgánům 
činným v trestním řízení. 

 Dle Ministerstva financí České republiky (Ústřední finanční a daňové ředitelství) lze bez 
problémů odpovědět na otázky kladené ministerstvem vnitra na str. 3 předmětného 
dokumentu (příloha č. 1 k č. j.: OBP-110/AK-2006). Navíc jsou odpovědi na položené 
otázky velmi uspokojivé. Zcela jasně je v odpovědích Ministerstva financí České 
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republiky popsáno fungování finanční a daňové kontroly, jejíž nástroje jsou dostatečné 
i pro odhalování financování případných teroristických aktivit v jakékoli právnické osobě. 

 Dle vyjádření Policie České republiky, Útvaru odhalování nelegálních výnosů a finanční 
kriminality jsou konkrétní právnické osoby rozpracovávány pouze na základě podnětů 
vztahujících se k podezření ze spáchání trestné činnosti. To samozřejmě platí i pro 
nevládní neziskové organizace.  

 
Z výše uvedeného je patrné, že současné nástroje proti financování terorismu jsou 
dostatečné a není tedy na místě vytvářet nějaké nové.  
 
3) Představitelé Ministerstva vnitra České republiky na zmíněném setkání uvedli, že všechna 
opatření, která se dnes používají proti financování terorismu a jiné kriminality dopadají 
stejnou silou také na nevládní neziskové organizace. Z tohoto důvodu tedy není třeba 
zavádět jakékoli nové nástroje. Jedinou věcí, která by měla být do budoucna vyřešena, je 
veřejný rejstřík nevládních neziskových organizací, který v současné době neexistuje. 
S vytvořením takového rejstříku ovšem počítá návrh nového občanského zákoníku 
publikovaného na webu Ministerstvu spravedlnosti v paragrafech 192 – 193, který tuto 
otázku detailně řeší. 
 
4) Jako sdílená hodnota se při jednání na Ministerstvo vnitra České republiky ukázala 
transparentnost a odpovědnost (transparency and accountability) neziskového sektoru. 
K naplnění tohoto cíle jak podle představitelů nevládních neziskových organizací, tak dle 
názoru Ministerstvo vnitra České republiky povede právě vytvoření veřejně přístupného 
rejstříku nestátních neziskových organizací. Zástupci nevládních neziskových organizací navíc 
vidí jako další vhodné metody vedoucí k vyšší transparentnosti a odpovědnosti nevládních 
neziskových organizací jejich vlastní dobrovolné závazky jdoucí nad rámec požadavků 
zákona. Máme na mysli především: 
 
 rozšíření praxe vydávání výročních zpráv; 
 podstupování účetních a finančních auditů; 
 dobře pracující členské asociace; 
 internetové portály s kompletními informacemi o nevládních organizacích.  
 
5) Pokud hodlá Ministerstvo vnitra České republiky pokračovat v práci na své 
analýze/dotazníku, pak se taková činnost nemůže obejít bez široké diskuse zainteresovaných 
subjektů. Jako vhodná platforma byla připomínkách, které Ministerstvo vnitra České 
republiky obdrželo, opakovaně navržena pracovní skupina při Radě vlády pro nestátní 
neziskové organizace (Rada) zahrnující zástupce neziskových organizací, Rady a zainte-
resovaných ministerstev.  
 
Vyjádření, která Ministerstvo vnitra České republiky obdrželo ke svému materiálu (příloze  
č. 1 k č.j.: OBP- 110/AK-2006), však spíše nasvědčují tomu, že vyvíjet další činnost na tomto 
projektu již postrádá smysl, neboť se zabývá otázkami, které jsou řešeny nebo již vyhovujícím 
způsobem vyřešeny. 
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Fórum dárců (Pavlína Kalousová, Místopředsedkyně Rady vlády pro nestátní neziskové 
organizace) 
 

 
 
Obecně k diskusi a zadání činnosti 
 
Diskuse nad materiálem se dle našeho názoru musí odvíjet od respektování situace 
v nestátním neziskovém sektoru, který po více než 15 letech v České republice má již svá 
pravidla a respektované normy. Na úrovni Rady vlády pro nestátní neziskové organizace se 
navíc formulují základní principy postoje státu vůči nevládním neziskovým organizacím  
a s tím související zákonné i podzákonné úpravy jeho fungování. Diskuse nad Vámi 
připraveným materiálem by tedy měla probíhat v souladu s nastavenými trendy a neměla by 
být motivována pouze obavou z možnosti zneužit nevládní neziskové organizace pro 
teroristické aktivity.  
 
Zadání „Provést analýzu právní regulace fungování nadací a dalších společenských 
organizací, se zvláštním zřetelem na jejich finanční hospodaření. V návaznosti na závěry 
analýzy naformulovat případná doporučení v uvedené oblasti“ by mělo být formulováno 
přesněji, a to v intencích celého neziskového sektoru tak, jak je definován v příloze k dopisu. 
Omezení na nadace by bylo zcela mylné, neboť právě nadace patří k nejlépe fungující části 
neziskového sektoru u nás. Zákonný rámec fungování nadací a nadačních fondů je v České 
republice přísný, u nadací – příjemců příspěvků z Nadačního investičního fondu – smluvně 
ještě nad rámec zákona přísnější.  
 
Navíc nestátní neziskové organizace jsou subjekty soukromoprávní povahy, úprava jejich 
fungování ze strany státu tedy musí vždy zůstat pouze rámcová a založena na potřebách 
jednotlivých členských států, i proto jsou materiály ze strany Evropské Unie pouhým 
doporučením.  
 
Navržení kroků 
 
V souladu s COM(2005)620 final The Prevention of and Fight against Terrorist Financing 
through Enhanced National Level Coordination and Greater Transparency of the Non-Profit 
Sector z 29. listopadu 2005 s důrazem na Recommendation to Member States and  
a Framework for a Code of Conduct for Non-Profit Organisations acting in the European 
Union doporučujeme se primárně zaměřit na následující:  
 
Aktivně spolupracovat se samoregulačními organizacemi (self-regulatory bodies). Prověřit 
existenci „samoregulačních dobrovolných pravidel“ členských organizací nadací, nadačních 
fondů i dalších právních typů nestátních neziskových organizací a oborových asociací. 
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Začlenit existenci kvalitních samoregulačních pravidel do způsobů ověřování průhledného  
a efektivního hospodaření a činnosti.  
 
Právě například nadační sektor patří v České republice k jedním z nejvyspělejších v nových 
členských zemích. Svědčí o tom i fakt, že si české nadace založily v celém regionu jako první 
svou členskou asociaci (Asociace nadací a nadačních fondů Fóra dárců). Členství v této 
asociaci je vedle dodržování přísných zákonných norem podmíněno také dobrovolným 
přistoupením k Etickému kodexu nadačních subjektů. Prostřednictvím své členské asociace 
se také nadační subjekty společně s členskými asociacemi v ostatních členských zemích 
zúčastňují v rámci Evropského nadačního centra diskusí o dobrovolném kodexu (Codes of 
Conducts) pro nadace a následné diskuse s Evropskou komisí.  
 
Vzhledem k faktu, že aktivity vedoucí ke zpřehlednění neziskového sektoru a práce s Etickým 
kodexem pro nevládní neziskové organizace jsou brány jako doporučení ne jako direktiva, je 
v gesci každé členské země, jakým způsobem vyhodnotí nutnost daných doporučení, 
zejména pro jaký segment neziskového sektoru.  
 
Navrhujeme proto dále:  
 
 Prověřit a zaměřit se na zákonnou úpravu fungování v oblastech, které mají přímý 

hospodaření neziskových organizací a jejich možné využívání pro jiné účely 
(Investigation should follow existing criminal law procedures and to assess risk of abuse 
of individual non-profit organisations) – zejména úpravu Zákona o loteriích a jiných 
hrách.  

 Prověřit doporučení vytvořit veřejně přístupné informativní rejstříky více než orgány 
konstitutivní povahy (operate publicly accessible registration systems fully respecting the 
principle of freedom of association) Např. v rámci Ministerstva vnitra kroky s cílem 
postavit úpravu občanských sdružení na roveň ostatních právních typů neziskových 
organizací (nadací, nadačních fondů, o.p.s) například tak, aby jejich rejstřík byl veřejně 
přístupný.  

 
K tomuto účelu a naplnění opatření č. 3.2. doporučujeme odpovědným orgánům vytvořit 
pracovní skupinu za účasti neziskového sektoru (a jeho samoregulačních orgánů) s důrazem 
na sektor nadační, o kterém se v dokumentu prioritně zmiňujete a aktivně do práce zapojit 
Radu vlády pro nestátní neziskové organizace, která má tuto agendu v gesci. Rada vlády pro 
nestátní neziskové organizace je již řadu let aktivní při mapování fungování neziskového 
sektoru a zefektivňování jeho činnosti. 
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Nadace Landek (Stanislav Vopasek) 
 

 
 
Ze zkušeností naší Nadace Landek je vážným problémem financování celého systému 
nevládních neziskových organizací z účelových sponzorské darů ze zahraničí na projekty, 
které jsou realizované jen na přání dárce. 
 
Na konferenci „Aktivity německých nadací ve střední Evropě v rozšířené Evropské unii“ 
konané v Praze 12. až-14. února 2004 bylo oznámeno, že většina německých nadací 
nevypisuje u nás grantová řízení a sami vyhledávají partnery, jejichž program jim politicky 
vyhovuje. S nimi pak spolupracují na projektech, které plně přímo sponzorují. 
 
V našem případě tak byla ve dnech 30. dubna až 1. května 2004 financována mezinárodní 
konference „Bruntál se vrací do Evropy“. Naše přizvaná nadace měla na závěr konference 
podle programu zpracovat politickou deklaraci k Evropskému parlamentu „O potřebě 
občanské obnovy Sudet“ a to v místech, kde Sudety byly jen v údobí Říšské župy. Co 
nemůžou prosadit politicky snaží se prosazovat za své peníze. Byli jsme vyšetřováni orgány 
Ministerstva vnitra České republiky i když jsme se konference neúčastnili. 
 
Touto cestou lze u nás ze zahraničí financovat přes nevládní neziskové organizace cokoliv  
i třeba terorismus, když jej správně nazvete. Po zkušenostech z Čečenska, kdy některé naše 
„humanitární“ organizace tam financovaly ozbrojenou opozici z arabských zemí, zakročilo 
tam Rusko zprůhledněním všech sponzorských finančních toků do země. Nic nedají na naše 
volání o lidských právech. 
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Zelený kruh: asociace ekologických nevládních organizací (Per Kužvart, 10. duben 2006) 
 

 
 
Několik slov úvodem 
 
Jde jen o mé osobní stanovisko člověka, který se v tomto prostředí pohybuje od 80. let. 
Myslím si, ze za těch několik dní ohraničených termínem ministerstva nebylo možné udělat 
nějaký širší společný a řádně prodiskutovaný a odsouhlasený materiál. Za cíl jsem si vzal 
povzbudit debatu a tříbení názorů mezi námi ve sféře nevládních neziskových organizací, ale 
zároveň také pokusit se formulovat výchozí pozici vůči těm složkám státního aparátu, jež 
vyvíjejí nebo budou vyvíjet v této oblasti nějakou aktivitu směrem k občanské společnosti. 
 
Zaměřuji se pochopitelně na glosování toho, co znám z vlastní dlouholeté zkušenosti, tedy 
pozic, problémů a přístupů, jež se vyskytují v environmentalistické výseči nestátního 
neziskového sektoru. Činím tak s vědomím, že jde o tu jeho část, jež je výrazně rozvinutá, 
aktivní a z velké části nezávislá na prostředcích směřovaných do občanské společnosti od 
státu a územních samosprávných celků. V neposlední řadě je tato výseč zajímavá tím, že v ní 
je obzvláště živé povědomí o demokratických a demokratizujících postupech a nástrojích 
autentických občansky angažovaných aktivit jdoucích zdola.  
 
Státní a nestátní terorismus 
 
Nejprve mi to nedá, abych se nevyjádřil k obecným politickým východiskům. Pokud by snad  
v budoucnu zazněla kritika tohoto „politizování“, pak rovnou předesílám, že politické postoje 
jako občan ani jako zvolený člen vedení občanského sdružení nemám zapovězeno zaujímat. 
Občanská sdružení nesmějí vyvíjet činnost vyhrazenou politickým stranám a politickým 
hnutím, tedy zejména usilovat o podíl na politické moci cestou konkurence mezi politickými 
subjekty. Vyjadřovat se k politickým tématům je však oprávněn každý, včetně takových 
sdružení. Já zde ostatně mluvím za sebe, nikoli za některé sdružení.  
 
V debatách a projevech týkajících se mezinárodního terorismu se s odzbrojující 
samozřejmostí předpokládá, že jde pouze o aktivity nestátních struktur různé provenience. 
Bohužel, není tomu tak. Vedle těchto nepochybných nestátních zdrojů a ohnisek jsou zde 
rozsáhlé státně teroristické aktivity, zahrnující nelegální, násilné nebo bezprostředním 
násilím hrozící jednání typu okupace území cizího státu spojené s trvajícím násilným 
zdoláváním tamního hnutí odporu, zadržování osob bez soudu a přístupu ke spravedlnosti, 
mučení a záměrně aplikované špatné zacházení a ponižování, otevřené pohrdání 
spravedlností a stavění zadržených, neusvědčených a neodsouzených osob do zcela 
bezprávného a bezmocného postavení na neomezenou dobu. To vše jsou nesporně projevy 
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státního terorismu, prokazatelně aplikované ozbrojenými silami a zpravodajskými službami 
určitých států. Nejde o legitimní bojové či bezpečnostní postupy, ale o zjevnou zvůli.  
 
Nenechme se mýlit – tyto výjimky z legality a použití výjimečných postupů může být 
začátkem dalších podobných výjimek a postupem času může být státem páchaným 
bezprávním tohoto druhu ohrožen nebo přímo postižen kdokoli, podle okamžité politické 
vůle či zvůle. V tom je mimořádná společenská nebezpečnost takových výjimek. Vysoká 
společenská nebezpečnost je samozřejmě i v tom, že stát, který by měl být vázán právem, šíří 
bezpráví. Nenechme se mýlit tím, že nyní se nás tyto praktiky přímo netýkají. V budoucnu se 
mohou týkat kohokoli. 
 
Samozřejmě je zde častá námitka typu: hrozí masové zabíjení v důsledku hrozícího 
teroristického útoku nestátních sil, pro které je nutno v krátkém čase, který objektivně 
zbývá, zostřeným výslechem, tedy mučením získat stěžejní informace k odvrácení útoku.  
V takových případech jsou prý zostřené a nezákonné postupy obhajitelné. Problém je v tom, 
že o takové případy jde zcela výjimečně. Mučení a špatné zacházení se běžně praktikuje  
v naprosto běžných, nekrizových situacích. Vedle toho existuje zjevná tendence po 
všeobecném utužení kontroly, rozšíření zpravodajských aktivit a omezení běžných 
občanských práv. To je samozřejmě pro otevřenou, demokratickou společnost cestou do 
pekel, protože velmi rychle začne pomocí omezování otevřenosti a demokratické kontroly 
„chránit“ svou demokracii a otevřenost, což je absurdní a nemůže skončit jinak, než 
přechodem k autoritářským formám kontroly a ovládání, tedy pravým opakem výchozích cílů 
a ideálů.  
 
Je velmi podstatné zdůraznit, že svoboda a otevřená občanská společnost, to jsou určité 
hodnoty, jejichž existence a dobrodiní jimi poskytované nebývají vůbec zadarmo. Něco to 
vždy stojí. Svoboda bez rizika neexistuje. Dilema spočívá v tom, že se musíme rozhodnout, 
zda chceme být svobodní a užívat určitých práv i za cenu nemalých rizik, které to s sebou 
nese nebo nést může. Nelze chránit svobodu a tato práva omezováním svobody a zahájením 
politiky výjimek z oněch práv. Dějiny nás přece dostatečně poučují o tom, že nejprve se tak 
děje třeba i s nejlepšími úmysly, ale konce bývají drtivé a zhoubné.  
 
Boj s mezinárodním terorismem rozšiřováním a prohlubováním represe včetně preventivních 
násilných akcí je spíše nežli cestou k jeho omezení způsobem, jak si zajistit jeho regeneraci, 
eskalaci a setrvalost. Opravdu podstatným řešením by bylo správné vyhodnocení sociálních 
kořenů teroristických aktivit a odstraňování prvotních společenských příčin, nikoli roztáčení 
zlověstné spirály vzájemných útoků a odplat.  
 
Posledním argumentem je nehezká, ale racionální pracovní hypotéza, že mezinárodní 
nestátní terorismus se do značné míry hodí těm silám, jež chtějí s odkazem na něj dosáhnout 
trvalých systémových změn v západních společnostech směrem k odstranění nadměrného 
„zaplevelení“ lidskými a občanskými právy a zárukami, snahy dostat pod kontrolu veškeré 
„nespolupracující“ státy (Írán, Sýrie, další) a také snahy dostat občanskou společnost  
v západních zemích pod dokonalejší kontrolu, posílit represivní mechanismy a zabezpečit tak 
nový globální systém politické moci související se zglobalizovanou ekonomikou proti 
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nebezpečí nežádoucích změn a vytvořit podmínky pro něj vhodné, výhodné a jej zajišťující. 
Věřím, že tato hypotéza bude v budoucnu ověřena a buď se ukáže její mylnost, nebo bude 
shledána jako pravdivá. Nelze vyloučit, že jde o podstatnou vývojovou tendenci soudobého 
dějinného pohybu. 
 
Co bychom měli požadovat od státu? 
 
V kontextu výše uvedeného se jako nezbytná podmínka pro jakoukoli součinnost subjektů  
a struktur občanské společnosti se státním aparátem při preventivních aktivitách proti riziku 
nestátních teroristických aktivit nabízí jednoznačné a veřejné proklamování a ujištění ze 
strany státu (tj. výkonné moci na centrální úrovni), že 
 
 postoj tohoto státu k výše uvedeným nelegálním formám represe je negativní, což stát 

vhodnými formami a při adekvátních příležitostech ventiluje a bude ventilovat navenek 
– včetně a především vůči svým spojencům, 

 že se v minulosti Česká republika neúčastnila, neúčastní se a ani v budoucnu se nebude 
účastnit podobných aktivit, a to ani pasivně (poskytnutím technických prostředků, 
zařízení a prostor k utajenému zadržování neusvědčených a neodsouzených osob, užití 
vzdušného prostoru a letišť a obecně vzato území a majetku státu k utajenému 
transportu nebo zadržování a vyšetřování takových osob, poskytnutí technického či 
organizačního zabezpečení takovým aktivitám cizí moci). 

 
Partnerství a součinnost v tak citlivé oblasti jsou podle mého přesvědčení přijatelné právě za 
těchto minimálních ale nezbytných podmínek. 
 
Rizika pociťovaná subjekty z environmentalistické části nevládního sektoru 
 
Riziko zneužití environmentalistických nevládních neziskových organizací k teroristickým 
aktivitám nebo jejich podpoře vnímáme jako zcela okrajové a hypotetické. Nemáme žádné 
poznatky tohoto druhu a ani ministerští úředníci žádné neuvedli nebo byť i jen nenaznačili. 
Snad taková rizika mohou přijít v úvahu v případě některých organizací s mezinárodním 
prvkem nebo organizací ustavených sice jako běžné právnické osoby, ale jejichž zakladatelé 
nebo členové jsou cizinci. Daleko spíše se zde ale nabízí využívání takových struktur pro 
organizovanou, zejména ekonomickou delikvenci, než pro nestátní terorismus. Ale ani tato 
rizika nemohou být důvodem k plošnému rozvoji státního dohledu nad neziskovým sektorem 
nebo celou občanskou společností. Takové podezřelé struktury je nutno sledovat  
a zasahovat proti nim v případě nezbytnosti za pomoci standardních prostředků  
a kompetencí příslušných orgánů a služeb. 
 
Daleko podstatněji je pociťován problém transparentnosti zdrojů našeho financování 
a stanovení etických pravidel pro tuto citlivou a důležitou sféru. V kontextu poznatků  
o víceméně všeobecném rozšíření korupčních praktik v naší společnosti je to samozřejmě 
mimořádně významné. 
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My chceme a musíme být transparentní a sami si hlídat svou dobrou pověst, jež zajišťuje naši 
věrohodnost a důvěryhodnost v zájmových střetech o ochranu prostředí, veřejného zdraví, 
kulturního dědictví, ve prospěch veřejných zájmů, zájmů dotčené či zainteresované 
veřejnosti. Pokusů o účelový „sponzoring“ pod podmínkou, že sponzorovi vyjdeme vstříc, 
byla a je celá řada, zejména tam, kde se přichází do kontaktu nebo přímo vyjednává  
s podnikatelskými subjekty (úsilí o změnu záměru, jeho redukování apod.).  
 
Zneužitelnost k teroristickým aktivitám aktuálně nepociťujeme, daleko nebezpečnější je 
problematika získávání prostředků a podpor a s tím spojená možnost ovlivňování ze strany 
dárců včetně víceméně nezastřených korupčních praktik. To vše navíc v kontextu 
postupného výrazného zužování spektra grantových příležitostí pro nevládní neziskové 
organizace.  
 
Sebekontrola je lepší nežli úřední dohled 
 
Ze všech svých dosavadních zkušeností vyvozuji závěr, že je efektivnější a levnější, pokud 
sami dbáme na svou pověst, sami si hlídáme svou transparenci a dobrovolně přejímáme 
závazek dodržovat společně formulovaná a odsouhlasená etická pravidla, nežli aby se tohoto 
ujala nějaká státní instituce a v podstatě byrokratickými, vrchnostenskými prostředky se 
snažila dosahovat stejných efektů. Sem bych zahrnul i různé pokusy o „certifikaci“, kde by 
místo státní autority vystupovala nějaká quasiadministrativní struktura sice nestátního 
původu, nicméně k rigidnímu úřadování a rozšiřování vlivu a nadřazené moci nevyhnutelně 
směřující.  
 
Něčím jiným je situace, kdy stát poskytuje např. sdružením operujícím v oblasti sociálních 
služeb prostředky a certifikací nebo jiným obdobným způsobem si ověřuje a zajišťuje kvalitní 
úroveň a jednotné podmínky poskytovaných daných služeb. V takové situaci je praxe 
„certifikace“ pochopitelná.  
 
Mimo takové případy vidím certifikaci jako buď zcela dobrovolnou a nic v podstatě 
neznamenající – tedy zbytečnou, nebo naopak směřující třebas i jen via facti k jejímu 
povinnému celoplošnému fungování (např. certifikát podmínkou k účasti v soutěži o granty) 
– tedy nepřijatelnou. Mezi těmito alternativami v podstatě neexistuje zlatá střední cesta.  
 
Obecně vzato vycházím z toho, že sebekontrola zdola, z vědomí objektivní potřeby vyšlá, je 
lepší nežli úřednické či quasiúřednické mentorování, prověřování a reglementování shora. 
Prvý, samoorganizační způsob je navíc zcela adekvátní občanské společnosti a je v souladu  
s jejími principy.  
 
Příklady z praxe 
 
Z vlastní praxe znám vícero případů takové sebekontroly a snahy o jasná pravidla a jejich 
dodržování. Všechny se odehrály před přijetím etického kodexu environmentalistických 
nevládních neziskových organizací a ustavením etické komise. Byly důsledkem víceméně 
spontánního společenského samopo-hybu. 
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Byli jsme kontaktování ve věci jednoho hypermarketu zamýšleného v zátopovém území, 
proti kterému vystupovalo místní občanské sdružení. Při prověřování případu jsme se 
dozvěděli, že za tím sdružením jsou peníze a zájmy, jež mají původ u konkurenčního 
obchodního řetězce. Od účasti v kauze jsme odstoupili. Není rozhodně naším cílem, být 
přímým nástrojem konkurenčního boje mezi podnikatelskými subjekty. Věcný problém, 
(nepřípustné umístění mohutné překážky pro průchod povodňových vod územním) zde bylo 
záminkou k souboji o potenciální trhy. Takový konkurenční boj je jistě možný, ba v daném 
společenském systému nevyhnutelný, ale nikoli naším prostřednictvím nebo s naší účastí. 
Raději jsme se vzdali této aktivity proti jinak z řady hledisek nežádoucímu růstu 
hypermarketů. 
 
Z otevřených zdrojů jsme se před lety dozvěděli o účasti jistého sdružení v posuzování vlivů 
velké a konfliktní zamýšlené investice na životní prostředí. Sdružení tam vystupovalo velice 
kriticky a stavělo se na odpor. Jeho klíčový člen a zástupce se následně nechal najmout 
investorem jako placený konzultant či poradce a sdružení se odmlčelo. Nějací žurnalisté 
dokonce publikovali vysoké částky sjednaných odměn pro onu osobu v případě získání 
pravomocného územního rozhodnutí, totéž v případě pravomocného stavebního povolení. 
Případ byl následně námi zveřejněn v rámci nevládních neziskových organizací s tím, že se 
jedná o naprosto nepřípustné praktiky, kdy splývá aktivita environmentalistického 
občanského sdružení se soukromými komerčními aktivitami jeho členů, navíc sdružení 
sehrává roli beranidla, jež svým zprvu negativním postojem zvedá cenu, kterou protistrana je 
následně ochotna zaplatit za „konzultace“ jeho člena či představitele. Konstatovali jsme, že 
odhalení takových praktik bude vždy zveřejněno a přerušíme s takovým subjektem veškeré 
styky. 
 
Rovněž v minulosti došlo ke tříbení názorů na míru transparence zdrojů získávaných nadací, 
jež pak prostředky rozděluje mezi nevládní neziskové organizace. Otázkou bylo, zda je 
přijatelné, aby byla zcela utajována smlouva mezi podnikatelským subjektem, který 
prostředky poskytuje, a nadací. Podnikatelé často v ryze obchodních vztazích praktikují 
rozsáhlé utajování smluvních podmínek a mají tendenci tuto navyklou praxi přenášet i do 
takovýchto sponzorských aktivit. Debata v tomto směru nebyla dosud uzavřena, nicméně její 
existence i průběh svědčí o snaze mít uvnitř sektoru jasná pravidla a transparentní vztahy,  
a to zejména v citlivých otázkách financování z podnikatelských kruhů. 
 
Těchto několik příkladů samozřejmě je pouhým vzorkem, který ilustruje povědomí nutnosti 
tříbení a zachovávání jistých dobrovolně dodržovaných pravidel. Tato tendence posléze 
vyústila do zpracování a přijetí etického kodexu. 
 
Etický kodex a etická komise 
 
Naše neposkvrněná pověst je pro nás kriticky důležitá, rovněž vzhledem k pomluvám  
a útokům z politických a podnikatelských kruhů, občas ventilovaným i ve sdělovacích 
prostředcích (široké účelové pojetí „ekoterorismu“). Byly zaznamenány i pomluvy určité 
osoby z úplatnosti. 
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Etický kodex byl přijat po přibližně ročních debatách a připomínkování demokratickou 
formou. Schválen byl na setkání platformy environmentalistických nevládních neziskových 
organizací dne 26. října 2005 v Praze. Šlo o vlastní dobrovolnou aktivitu této neformální 
platformy, koordinovanou Zeleným kruhem Praha – bez jakékoli úřední ingerence. Následně 
byla zvolena etická komise. Text kodexu i seznam organizací, jež k němu přistoupily, je 
zveřejněn na webové stránce Zeleného kruhu (http://www.zelenykruh.cz). 
 
Jsem hluboce přesvědčen o nepotřebnosti – ba škodlivosti – úředních snah o řízení, 
mentorování, prověřování a kontrolu nevládních neziskových organizací v dané výseči 
nevládní sféry. Jsem přesvědčen o nepotřebnosti i některých dalších námětů a záměrů přes 
zjevný nesouhlas organizací neustále se objevujících a jdoucích alespoň potenciálně stejným 
směrem (certifikace). 
 
Vhodné by bylo zřídit veřejně přístupný, přehledný rejstřík občanských sdružení, obsahující 
hlavní podstatné údaje o nich. Ale i tento racionální záměr znamená značné riziko 
zbyrokratizování, postupného vytvoření náročné agendy úřadování a nakonec třeba  
i schvalování a jiných zásahů do spolčovacích práv, riziko vzniku zbytečně rozsáhlé informační 
povinnosti (povinnost hlášení členství každého člena, povinnost zakládání výročně 
vytvářených dokumentů o činnosti a hospodaření apod.) a složitých způsobů přístupu do 
rejstříku (komplikované a pro laickou veřejnost špatně pochopitelné rádoby „univerzální“ 
formuláře). Pokud sledujeme vývoj např. obchodního rejstříku, lze se obávat takových konců, 
jež budou pro sdružení podstatnou administrativní přítěží.  
 
Podle mého názoru by v listinné a elektronické podobě (s možností dálkového přístupu) měly 
být v rejstříku sdružení tyto (a žádné další) listiny a údaje: 
 
 žádost o registraci, 
 registrované stanovy, 
 všechny změny stanov vzaté postupně registračním úřadem na vědomí, 
 aktuální sídlo (pokud není ve stanovách), případně přehled všech sídel předchozích, 
 jmenovité aktuální i všechna předchozí složení statutárních orgánů s uvedením bydliště 

a data narození fyzických osob s uvedením od kdy do kdy vykonávali funkci (v listinné 
podobě i doklad o jejich řádném ustanovení podle stanov). 

 
Žádné jiné zlepšováky nepovažujeme za účelné.  
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Zelený kruh: asociace ekologických nevládních organizací (13. únor 2006) 
 
Chtěli bychom Vás v této souvislosti upozornit na to, že plošné zavedení rozsáhlých 
administrativních povinností pro všechny nevládní neziskové organizace by způsobilo zánik 
stovek malých občanských sdružení a místních občanských iniciativ, které jsou tolik 
potřebným podhoubím pro rozvoj svobodné demokratické společnosti. 
 
V rámci diskuse byla také otevřena otázka certifikace nevládních neziskových organizací. 
Výše uvedené nástroje považujeme za dostatečnou kontrolu transparentnosti nevládních 
neziskových organizací a zřízení dozorového orgánu nad těmito organizacemi tudíž 
nepovažujeme za nutné.  
 
Naše asociace potvrzuje dosavadní stanovisko, že požadavek na zlepšení transparentnosti 
neziskového sektoru považuje za oprávněný, a to zejména zřízením veřejně přístupného 
registru nevládních neziskových organizací, který by charakterem odpovídal obchodnímu 
rejstříku. Zároveň podporujeme i další nástroje:  
 
 od určité výše rozpočtu zavést povinnost zveřejňovat výroční zprávy včetně finančního 

hospodaření; 
 od určité výše rozpočtu požadovat auditované účetnictví; 
 proškolit auditory pro účetnictví neziskových organizací; 
 zprovoznit informační systém o nevládních neziskových organizacích a podporovat 

veřejně přístupné databáze nevládních neziskových organizací; 
 zveřejňovat dobrovolné etické kodexy nevládních neziskových organizací; 
 podporovat dobře fungující členské asociace nevládních neziskových organizací; 
 zajistit školení nevládních neziskových organizací o finančním řízení, psaní výročních 

zpráv apod. 
 
Při zavádění jakýchkoliv opatření je však třeba mít na zřeteli různorodost a omezené kapacity 
malých, místně působících organizací, pro které jsou jakékoliv nadbytečné administrativní 
požadavky velkou zátěží.  

 
V rámci diskuse byla také otevřena otázka certifikace nevládních neziskových organizací. 
Opakovaně se vyjadřujeme proti zavádění plošné certifikace nevládních neziskových 
organizací. Výše uvedené nástroje považujeme za dostatečnou kontrolu transparentnosti 
nevládních neziskových organizací a zřízení dozorového orgánu nad nevládními neziskovými 
organizacemi tudíž nepovažujeme za nutné.  
 
Děkujeme za dosavadní vstřícnost. Máme zájem i nadále připomínkovat další verze Vámi 
připravované studie a z ní vyplývající návrhy opatření. 
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Dokument č. 3: 2. únor 2007 
 
Informace pro ředitele odboru bezpečnostní politiky Michala Mazla. Role odboru 
bezpečnostní politiky v oblasti zpřehledňování neziskového sektoru 

 
Neziskový sektor v České republice je ze strany veřejné správy chápán jako důležitý  
a nezastupitelný partner v řadě aktivit. Spolupráce odboru bezpečnostní politiky s řadou 
neziskových subjektů je dokladem i důležitosti neziskového sektoru z hlediska řady 
bezpečnostních témat (Transparency International a její aktivity v oblasti certifikace). 
 
Aktivity v oblasti prevence zneužívání neziskového sektoru pro účely financování terorismu, 
dalších forem logistické podpory terorismu a jiných forem hospodářské trestné činnosti byly 
úzce spojeny se všeobecným rámcem boje proti finanční kriminalitě, praní peněz  
a – zejména po září 2001 – terorismu, včetně jeho financování a dalších forem logistické 
podpory. 
 
Téma se nově zviditelnilo zejména v souvislosti s teroristickými útoky v Madridu v březnu 
2004. Tehdy došlo v rámci Unie ke shodě o nutnosti aktivnějšího přístupu v oblasti prevence 
zneužívání nevládních neziskových organizací pro potřeby financování terorismu. 
 
V červenci 2005 Rada Evropské unie dospěla k názoru o vhodnosti vytvoření „Etického 
kodexu pro neziskové organizace“ který bylo původně plánováno přijmout do konce roku 
2005. Text Etického kodexu měl jinými slovy naplnit obsah zvláštního doporučení č. 8 pro boj 
proti financování terorismu, vydaného Pracovní skupinou pro finanční akci (Finacial Action 
Task Force, FATF) při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. 
 
V květnu 2005 byl v rámci Unie připraven pilotní dokument (Dotazník k tématu zranitelnosti 
neziskového sektoru ze strany financování terorismu), obsahující návrh výčtu otázek, 
adresovaný po případném schválení jednotlivým neziskovým organizacím ve všech členských 
státech Evropské unie. Obsah dokumentu tak předjímal předpokládanou sumu údajů, které 
by měly být jednotlivé členské země schopny shromáždit o jednotlivých neziskových 
organizacích, působících na jejich území. 
 
Česká republika (podobně jako jiné členské státy Evropské unie) v souvislosti s uvedeným 
materiálem vyjádřila skepsi o možnosti soustředění požadovaných údajů, stejně jako 
o nutnosti vytváření jednotných databází neziskových organizací v každé zemi (neřkuli na 
úrovni celé Unie).  
 
V listopadu 2005 bylo na možnost celounijního zpřehlednění neziskového sektoru na úrovni 
rezignováno. Bylo pouze konstatováno, že ze strany členských států jsou žádoucí následující 
aktivity, souhrnně nazývané „pět principů pro implementování opatření, zaměřených na 
prevenci zneužití neziskového sektoru teroristy“: 
 
 Sdílení odpovědnosti mezi neziskovým sektorem a státy je podmínkou udržení integrity 

a důvěryhodnosti obou aktérů. 
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 Dialog mezi státy, neziskovým sektorem a jinými relevantními aktéry: Jedná se  
o základní předpoklad odpovídající obrany proti snahám o financování terorismu.  

 Povědomí: Členské státy musí disponovat alespoň určitým přehledem o tom, jak se 
neziskový sektor na jejich území rozvíjí, jaké činnosti vyvíjí, zda a jakým způsobem je 
zranitelný.  

 Průhlednost a odpovědnost je klíčovou kvalitou, která je nezbytná pro ustavení pouta 
důvěry mezi dárcem a obdarovaným.  

 Dohled je ovšem v určité míře nezbytný, pokud uvážíme rizika, jaká plynou z možného 
zneužití neziskového sektoru teroristy. 

 
Kroky v oblasti prevence zneužívání neziskového sektoru pro účely financování terorismu, 
dalších forem logistické podpory terorismu a jiných forem hospodářské trestné činnosti je 
třeba jednoznačně chápat jako kroky, vedené pozitivní snahou o odstranění případných 
existujících podezření a „oddělení zrna od plev“. 
 
Rozhodně se nejedná o samoúčelné snahy státu, motivované úsilím o znevěrohodnění 
neziskového sektoru jako takového. Naopak: důrazným postupem proti negativním jevům se 
zbytek sektoru stane o to více důvěryhodným adresátem podpory jak ze strany státu, tak ze 
strany konkrétních fyzických a právnických osob. 
 
V rámci České republiky byl v průběhu roku 2005 vypracován pilotní materiál „Dosavadní 
stav v oblasti zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice: se zvláštním 
důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu, dalších forem 
logistické podpory terorismu a jiných forem hospodářské trestné činnosti“. Jeho snahou bylo 
nastínit možné směry a limity „zpřehlednění“ neziskového sektoru v České republice. 
 
Dokument se přitom setkal s velkým nepochopením ze strany neziskového sektoru (včetně 
kampaní v tisku). Ačkoli byly zainteresované neziskové subjekty prostřednictvím dvou 
tiskových zpráv vyzvány k připomínkám k vyznění materiálu, přetrvala u nich nedůvěra vůči 
snahám Ministerstva vnitra v dané oblasti. Na tom nic nezměnily ani opakovaná ujištění, že: 
 

 Neziskový sektor v České republice není „stavěn před hotovou věc“, neexistují žádné, 
státními orgány předem připravené kontrolní či represivní projekty, které by bylo možné 
označit za snahu o omezení jeho fungování. Naopak, celé úsilí resortu je svou většinou 
zaměřeno na servis pro neziskový sektor, v jeho prospěch. 

 Neziskový sektor není podrobován kontrole, bez toho, aby nebyly zároveň kontrolovány 
sektory jiné, je třeba zdůraznit, že kroků pro kontrolu dalších sektorů společnosti, co se 
boje proti financování terorismu (a praní peněz) týče, již byla podniknuta celá řada. 
Zájem o neziskový sektor je logickým vyústěním takového procesu. 

 Celé téma přitom nelze spojovat POUZE s bojem proti financování terorismu. Tento 
aspekt je sice zmíněn, ale není v konečném důsledku určujícím. Existuje celá řada 
negativních jevů, které mohou být s konkrétními nevládními subjekty spojeny 
(defraudace, praní peněz, netransparentní loterie). Přísné potírání takových jevů je 
v zájmu očištění nevládního sektoru jako takového. 
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 Hledisko financování terorismu však přitom nelze zcela pustit ze zřetele, zejména 
v souvislosti s celou řadou příkladů ze zahraničí, týkajících se zejména nevládních orga-
nizací s mezinárodním prvkem, se zvláštním důrazem na subjekty spojené s Islámem 
(muslimské charity). To, že takové subjekty v České republice působí jen sporadicky, 
neznamená, že nemůže dojít k jejich masivnější přítomnosti v brzké budoucnosti. 

 
Snahou o kompromis ze strany Ministerstva vnitra bylo vypsání projektu v rámci 
Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra (VDII6). Jeho záměrem je všestranné 
zpřehlednění fungování neziskového sektoru v České republice a navržení příslušných 
doporučení, které by nejen znesnadnily různé možné formy zneužívání neziskového sektoru 
ale překlenuly by proaktivně i stávající potíže, spojené s registrací a chodem neziskových 
organizací. Ve druhé polovině roku 2006 projekt začala řešit Vysoká škola ekonomická 
(koordinátorem týmu řešitelů je paní Vladimíra Dvořáková). Projekt je koncipován na 3 roky 
(2006 až 2008, s ukončením 31. prosince 2008). Na projekt je alokováno celkem 1,5 milionu 
Kč (500 000 na každý rok). 
 
Pokud by bylo možné výše uvedené konstatování „matematizovat“, tak Ministerstvo vnitra 
by uvítalo, aby poměr úsilí členů řešitelského týmu vypadal zhruba takto: 
 
a) téma boje proti financování terorismu a jiné závažné trestní činnosti – a prevence 

takového chování v rámci neziskového sektoru České republiky (10 %); 
b) zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice (jiné potenciálně 

nežádoucí aktivity, jako jsou daňové úniky, netransparentní loterie, zpronevěra 
svěřených prostředků (25 %); 

c) technické a organizační mezery v dostupnosti, přehlednosti a distribuci informací, které 
jsou o konkrétních nevládních neziskových subjektech k dispozici – a to nejen co se týče 
státu, ale i co se týče potenciálních dárců, a vůbec nejširší veřejnosti (25 %); 

d) návrhy na zlepšení podmínek a odstranění překážek pro fungování neziskového sektoru  
v České republice (40 %). 

 
Celé řešitelské úsilí musí být od samého počátku proaktivní. Nelze pouze konstatovat určité 
problémy, ale je třeba zároveň navrhnout určitá řešení. Taková řešení musí být prakticky 
využitelná a zacílená na „cílového uživatele“, kterým je v tomto konkrétním kontextu právě 
neziskový sektor jako takový, respektive nejširší veřejnost v České republice. První výstupy 
projektu již byly Ministerstvu vnitra doručeny: 
 

 Studie „Neziskový sektor“ (A. Outlá a V. Outlá). 

 Studie „Blacklisting“ (T. Vymětal). 

 Studie „Hrozba financování terorismu prostřednictvím neziskového sektoru“ (V. Dvořák).  

 Studie „Neziskový sektor, stát a boj proti financování terorismu ve Švédsku“ 
(J. M. Rolenc). 

 
Přitom je třeba ocenit rychlost, se kterou příjemci grantu (konkrétní řešitelé) dokázali zahájit 
celou řadu dílčích výzkumných aktivit. Předkládané dokumenty zároveň hrají klíčovou roli při 
možném upřesnění řešitelského postupu. 
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Dokument č. 4: 11. duben 2007 
 
Informace pro 1. náměstka ministra vnitra Ing. Jaroslava Salivara. Bezpečnostní výzkum 
Ministerstva vnitra: Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice  
– aktuální vývoj (č. j.: OBP-83/AK-2007) 
 
V rámci Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra byl v roce 2006 vypsán projekt VDII6: 
Neziskový sektor z hlediska boje proti financování terorismu. Záměrem projektu je 
všestranné zpřehlednění fungování neziskového sektoru v České republice a navržení 
doporučení, která by nejen znesnadnila různé možné formy zneužívání neziskového sektoru, 
ale překlenula by i potíže, spojené s registrací a chodem neziskových organizací. 
 
Projekt je koncipován na 3 roky (2006 – 2008, s ukončením 31. prosince 2008). Na projekt je 
vyčleněno celkem 1,5 milionu Kč. V září 2006 začala zadání řešit Vysoká škola ekonomická. 
Její tým zatím vytvořil pět dílčích studií, věnovaných konkrétním aspektům fungování 
neziskového sektoru v České republice a v zahraničí.  
 
Dne 27. března 2007 se k tématu konal pilotní seminář. Vedle zástupců řešitelského týmu 
zde byli přítomni i zástupci neziskového sektoru a Ministerstva vnitra (odbor bezpečnostní 
politiky, odbor všeobecné správy, Policie České republiky – Útvar odhalování organizovaného 
zločinu). 
 
V průběhu semináře zazněly následující klíčové myšlenky: 
 

 V souvislosti s průběhem výzkumu nesmí vzniknout dojem, že státní správa stojí vůči 
neziskovému sektoru v opozici. Naopak, cílem projektu je mimo jiné hledání cest, 
kterými může státní správa neziskovému sektoru prospět. 

 Ačkoli projekt hovoří o boji proti financování terorismu, nejedná se o téma nejdůležitější. 
Ani skutečnost, že v České republice zatím nepůsobí odnože mezinárodních nadací, 
podezřelých ze zapojení do financování terorismu, není argumentem pro zpochybňování 
projektu jako takového. V rámci výzkumu je totiž možné nalézt řadu dalších nosných 
témat. 

 Konkrétní aktivity výzkumného týmu je třeba uvést do souladu s jinými současnými 
aktivitami, ve kterých se Ministerstvo vnitra angažuje (činnost nevládní organizace 
Transparency International, týkající se „černých listin“; téma integrace přistěhovaleckých 
komunit v České republice atd.). 
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 Budoucí aktivity týmu je třeba zaměřit na další konkrétní témata (například): 
 

- boj proti možnému zneužívání veřejných sbírek; 
- dosavadní perspektivy seberegulace neziskového sektoru; 
- „rukověť, popisující vznik neziskového subjektu z pohledu jeho potenciálních 

zakladatelů (výčet dokumentů a údajů, které je potřeba při vytváření subjektu 
soustředit; jaké správní orgány je třeba v souvislosti se vznikem neziskového subjektu 
oslovit; na jaké kroky je z pohledu zřizovatele neziskového subjektu apriori nárok  
a které závisí na rozhodnutí správního orgánu); 

- výčet údajů, které může o určitém neziskovém subjektu zjistit konkrétní občan; 
- spektrum údajů o neziskovém sektoru, které soustřeďují státní instituce; popis toho, 

nakolik jsou či nejsou tyto údaje propojeny (téma navazuje na studii, vytvořenou roku 
2005 odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra). 

 

 Nesmírně pozitivním impulsem pro rozvoj občanské společnosti v České republice by 
podle názoru přítomných zástupců neziskového sektoru bylo vytvoření veřejného 
rejstříku občanských sdružení. Jeho základem by byla dosud neveřejná databáze, 
spravovaná odborem všeobecné správy Ministerstva vnitra. Takový krok, chápaný jako 
služba občanské společnosti, by velmi přispěl ke zlepšení obrazu resortu a jeho vnímání 
nejširší veřejností. Dosavadní neveřejná databáze je zatím částečně suplována dílčími 
pokusy o vytvoření takového rejstříku. Jakákoli dílčí databáze ale občanům neposkytuje 
dostatek informací, které potřebují. Občan tak nemůže najít neziskový subjekt v místě 
svého bydliště, se kterým by rád spolupracoval (požádal ho o pomoc, nabídl mu 
příspěvek atd.).  
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Příloha: podněty odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra k aktuální fázi 
výzkumného projektu „Výzkum vybraných aspektů závažné trestné činnosti terorismu, 
legalizace výnosů z trestné činnosti, daňové kriminality a jejich dokumentování” 
 
Příklady zatím existujících snah o sumarizující databáze: 
 
http://www.icn.cz/dbnno/asp/search.asp 
 

 
 
http://www.neziskovky.cz 
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http://www.finance.cz/home/firmy/databaze/neziskove_organizace/ 
 

 
 
http://navrcholu.cz/katalog/instituce-urady/neziskove-organizace/ 
 

 
 
http://www.evidencenno.portal.gov.cz/evidencennov100/designpages/oevidenci.aspx 
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Dokument č. 5: 1. duben 2009 
 
Informace pro 1. náměstka ministra vnitra Ing. Jaroslava Salivara: Aktivity, navazující na 
projekt Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra „Zpřehledňování fungování 
neziskového sektoru v České republice“ (č. j.: MV-23157-3/OBP-K-2009) 
 
V průběhu měsíce dubna 2009 dojde ke konečnému vyhodnocení výzkumného projektu 
„Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice, se zvláštním důrazem na 
prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu“, na jehož řízení se podílel odbor 
bezpečnostní politiky, v součinnosti s Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu Služby 
kriminální policie a vyšetřování. 
 
Projekt byl koncipován na 3 roky (2006 – 2008). Na projekt bylo vyčleněno celkem  
1,5 milionu Kč. Řešitelem projektu byla Vysoká škola ekonomická v Praze. Její tým vytvořil: 
 

 Řadu dílčích studií, věnovaných konkrétním aspektům fungování neziskového sektoru 
v České republice a v zahraničí; 

 Návrhy „manuálů“ pro bezpečnostní složky, nejširší veřejnost i neziskový sektor; 

 Indikativní výčet zjištěných slabin situace v České republice z hlediska možností 
zneužívání neziskového sektoru a pořádání veřejných sbírek. 

 
Výzkum ukázal, že Česká republika nepatří mezi země, které by ve větší míře sužoval 
fenomén zneužívání neziskového sektoru pro financování terorismu. Zároveň však bylo 
poukázáno na celou řadu negativních jevů, které ve zdejším neziskovém sektoru existují, 
například: 
 

 nedodržování celé řady zákonných povinností ze strany neziskových subjektů (tyto 
subjekty o sobě do veřejně spravovaných databázích neposkytují dostatek povinných 
informací); 

 neschopnost veřejného sektoru vynutit si dodržování práva ze strany neziskových 
subjektů; 

 formální i neformální databáze neziskových subjektů velmi rychle zastarávají  
a jejich aktualizace je po všech stránkách náročná a nákladná; 

 mezery v legislativě – zejména s ohledem na zákon 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách  
a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) a 227/1997 Sb., o nadacích  
a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. 

 
Závěry výzkumu byly zveřejněny prostřednictvím internetové stránky Ministerstva vnitra 
(http://www.mvcr.cz/clanek/vysledky-vyzkumu.aspx) a poskytnuty k využití Radě vlády pro 
nevládní neziskové organizace. Přitom byla zdůrazněno, že výstupy projektu nelze v žádném 
případě interpretovat jako oficiální stanovisko Ministerstva vnitra ke konkrétním aspektům 
fungování neziskového sektoru v České republice. 
 
Závěry výzkumu vzbudily pozitivní zpětnou vazbu na semináři „Průhlednost a odpovědnost 
neziskového sektoru“ (Brusel, 12. února 2009). 

http://www.mvcr.cz/clanek/vysledky-vyzkumu.aspx
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Prezentace výsledků výzkumu se předpokládá ve dnech 27. až 28. května 2009 během 
mezinárodní konference v Praze (hotel Diplomat, akci pořádá Ministerstvo zahraničních věcí 
a Ministerstvo financí České republiky). V průběhu akce dojde i k výslovné propagaci výše 
uvedených „manuálů“ pro bezpečnostní složky, nejširší veřejnost i neziskový sektor (návrh 
prezentace za Ministerstvo vnitra je obsahem přílohy k informaci – v angličtině). 
 
Závěry výzkumu (zejména doporučení č. 1, 17 a 22) byly využity při formulování postoje 
Ministerstva vnitra (odboru bezpečnostní politiky) k věcnému záměru zákona o obecné 
prospěšnosti (který předkládá ministr pro lidská práva a menšiny). 
 
Ve snaze o další využití závěrů výzkumu je navrhováno následující: 
 

 Celý materiál (se zvláštním důrazem na doporučení č. 18-21, týkající se zákona  
č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech) poskytnout pro informaci Ministerstvu 
spravedlnosti (z tohoto důvodu byl naformulován návrh Vašeho dopisu, adresovaného  
1. náměstku ministra spravedlnosti). 

 U doporučení č. 2-16: S ohledem na skutečnost, že zákon 117/2001 Sb., o veřejných 
sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) spadá do věcné 
působnosti odboru všeobecné správy, oddělení volební a sdružování), je navrhováno 
příslušnou baterii podnětů opětovně předložit náměstku ministra vnitra pro veřejnou 
správu, informatiku, legislativu a archivnictví, se žádostí o jednoznačnou zpětnou vazbu 
(dosavadní snahy o dosažení věcné komunikace se nezdařily, odbor všeobecné zprávy 
vždy paušálně poukazoval na možnost tyto podněty řešit až po přijetí novely občanského 
zákoníku). 

 Doporučení č. 23 je již nyní v obecné rovině řešeno ve spolupráci specializovaných 
policejních útvarů a Ministerstva financí (Finančního analytického útvaru). Mezi oběma 
resorty probíhá intenzivní komunikace na pracovní úrovni. 

 Doporučení č. 24 je navrhováno postoupit Ministerstvu školství, mládeže  
a tělovýchovy  (z tohoto důvodu byl naformulován návrh Vašeho dopisu, adresovaného 
vrchnímu řediteli kabinetu ministra školství, mládeže a tělovýchovy). 
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Příloha k č. j.: MV-23157-3/OBP-K-2009 
 
Projekt Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra „Zpřehledňování fungování 
neziskového sektoru v České republice, se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání 
pro účely financování terorismu“ 

 
Indikativní výčet zjištěných slabin situace v České republice z hlediska možností zneužívání 
neziskového sektoru a pořádání veřejných sbírek (stav k 2. dubnu 2009) 
 
1) 
 

 Zjištěná skutečnost: Absence existence veřejně přístupného a přehledného rejstříku 
občanských sdružení.7 O vytvoření takového rejstříku se hovoří v souvislosti  
s připravovaným návrhem občanského zákoníku, přičemž ale není zřejmý časový 
harmonogram takových aktivit (hovoří se až o roce 2012). 

 Návrh dalšího postupu: Centrum pro výzkum neziskového sektoru (CVNS) ve své studii  
o výročních zprávách navrhuje zavést plně funkční informační systém o neziskových 
organizacích. Předpokladem pro jeho zavedení je: 
 existence jednotného hospodářského registru, který by vyřešil základní problémovou 

otázku spočívající v nevhodné registraci a evidenci občanských sdružení; 
 rozsáhlá změna řady předpisů, mj. statusových norem, daňových zákonů, 

rozpočtových pravidel a zásad vlády pro poskytování dotací neziskovým organizacím. 

 Na základech hospodářského registru pak může být vystavěn informační systém, který by 
sloužil několika funkcím zároveň. Takovými funkcemi může být například provázanost 
informací v hospodářském registru s oborovými registry (např. registr poskytovatelů 
sociálních služeb, evidence veřejných sbírek, seznam organizací akreditovaných k výkonu 
dobrovolnické služby) tak, jak je tomu dnes v případě informačního systému ARES. Dále 
je možné přidat po vzoru současného přístupu do obchodního rejstříku náhled do sbírky 
listin, informační systém by mohl sloužit také daňovému a dotačnímu řízení, pro účely 
statistického zjišťování či pro prezentaci a komunikaci samotných neziskových organizací. 
Není přitom zřejmé, zda bude vhodnější vytvořit úplně nový registr, nebo navázat na 
některou ze stávajících databází. Odborná veřejnost se přiklání spíše ke druhé variantě.8 

                                                 
7
 Takový rejstřík by podle badatelů měl umožňovat i dálkový přístup (on-line) a obsahovat následující údaje: 

 žádost o registraci, 

 registrované stanovy, 

 všechny změny stanov vzaté postupně registračním úřadem na vědomí, 

 aktuální sídlo (pokud není ve stanovách), případně přehled všech sídel předchozích, 

 jmenovité aktuální i všechna předchozí složení statutárních orgánů s uvedením bydliště a data narození 
fyzických osob s uvedením od kdy do kdy vykonávali funkci (v listinné podobě i doklad o jejich řádném 
ustanovení podle stanov). 

8
 Otázkou zůstává, zda by se měla povinnost registrace v databázi týkat všech občanských sdružení. S tím 

souvisí i otázka změny legislativy v oblasti daňových výhod pro sdružení včetně návaznosti na povinnost 
zveřejňování výročních zpráv. Nejen s ohledem na výše uvedené obavy v neziskovém sektoru o přílišnou 
administrativu se nabízí následující řešení. Vedle obecného registru občanských sdružení, který by obsahoval 
údaje, jež jsou už nyní k dispozici v Seznamu občanských sdružení, by existoval rozšířený registr pro sdružení jež 
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 Negativní dopad neřešení situace: Situace brání zefektivnění získávání a zejména 
zveřejňování informací o hospodaření neziskových organizací s veřejnými prostředky. 

 Pozitivní dopad řešení situace: Materiální úspora nejen pro orgány veřejné správy,  
disponující množstvím informací o občanských sdruženích, které však jsou uloženy na 
jednotlivých úřadech a nejsou dále předávány pro potřeby jiných orgánů, ale také pro 
samotná sdružení, která by musela vyplňovat pouze jeden výkaz pro řadu správních 
řízení. 

 Odhadované náklady na řešení situace a jejich povaha: Nebylo zatím specifikováno. 

 Poznámka: Veřejně přístupný rejstřík občanských sdružení (tj. obdoba rejstříku nadací  
a nadačních fondů nebo rejstříku obecně prospěšných společností) je ze strany 
neziskových subjektů považován za vhodné řešení. Pokud bude přistoupeno k jeho 
vytvoření, některé neziskové subjekty navrhují, aby registrace v něm byla povinná pro 
všechna občanská sdružení s tím, že zápis by mohl být ulehčen použitím formulářových 
předtisků a návrh na zápis by nebyl zpoplatněn. V souvislosti s příp. daňovými výhodami  
a naopak většími povinnostmi pro některá občanská sdružení by bylo možno využít 
systém, který je dnes zaveden v obchodním rejstříku, v němž jsou od sebe odděleny různé 
typy obchodních společností tak, že jsou evidovány v odlišných oddílech (např. oddíl C pro 
společnosti  
s ručením omezeným). Na rozdíl od navrhovaného zavedení jednotného hospodářského 
registru by shora uvedená registrace mohla být jednodušší, zejména z hlediska dopadu 
jejího zavedení do právního řádu a jeho změn. Kromě toho by se rejstřík mohl stát 
základem nějakého širšího registru, pokud by se ukázala jeho potřeba. Bylo by více než 
vhodné, aby rejstřík umožňoval dálkový přístup, stejně jako náhled do sbírky listin. 
Zapisované údaje by měly vycházet z dokumentů potřebných jako důkazní listiny pro 
zápis, a to zejména:  
a) název sdružení; 
b) jeho sídlo; 
c) cíl činnosti; 
d) orgány sdružení včetně identifikačních dat jejich členů a způsobu jednání; 
e) identifikace zakladatelů; 
f) identifikační číslo. 
Sbírku listin by mohly např. tvořit: 
a) žádost o registraci; 
b) stanovy včetně pravidel hospodaření a jejich změny včetně úplného aktuálního znění; 
c) výroční zprávy u těch občanských sdružení, kterým bude uloženo takovou zprávu 

zveřejňovat. 
 

                                                                                                                                                         
využívají daňových výhod. Tato sdružení by měla rovněž povinnost zveřejňovat pravidelně výroční zprávu 
prostřednictvím rejstříku. 
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2) 
 

 Zjištěná skutečnost: Právní řád České republiky nijak neupravuje pořádání sbírek 
fyzickými osobami. Pořádání sbírek fyzickými osobami je tedy právně neregulované  
a nepostižitelné (na konání sbírek právnickými osobami jsou přitom kladené rozsáhlé 
požadavky, jejichž nerespektování je často velmi citelně postižitelné). 

 Návrh dalšího postupu: Konání sbírek fyzickými osobami je třeba v zákoně o veřejných 
sbírkách upravit, a to včetně stanovení případného postihu za jednání v rozporu se 
zákonem. 

 Negativní dopad neřešení situace: Konkrétní případy zneužití sbírek. 

 Odhadované náklady na řešení situace a jejich povaha: Nepředpokládají se náklady nad 
rámec schváleného státního rozpočtu. 

 Poznámka: Pořádání veřejných sbírek fyzickými osobami se některým zainteresovaným 
(neziskovým) subjektům nejeví jako dobré řešení. Jak je uvedeno, v současnosti je 
pořádání sbírek vázáno na splnění celé řady požadavků a je přísně reglementováno. 
Představa, že tyto podmínky dokáže plnit fyzická osoba, není příliš reálná. Hrozba zneužití 
takové sbírky je přitom v takovém případě údajně mnohem vyšší, než v případě 
právnických osob, které přece jen musí podstoupit určité zprůhledňující kroky již při své 
registraci, respektive ve velké většině jsou zakládány s úmyslem realizovat nějakou 
společnou činnost svých členů nebo jiný obecně prospěšný účel, a nikoli s cílem konat 
veřejné sbírky. Kontrola sbírkové činnosti u fyzických osob by byla obtížná a nepochybně 
nákladná, (zvláště, pokud by se týkala velkého množství zájemců), sankce uložené za 
porušení povinností při sbírkové činnosti lze u fyzických osob pokládat za hůře 
dobyvatelné. Je-li však cílem teze umožnit fyzickým osobám podílet se na pořádání 
veřejných sbírek, resp. pořádat je, pak je nutná zákonná regulace a příslušná změna 
zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách tak, aby pro právnické i fyzické osoby při 
této aktivitě platily rovné podmínky. 

 
3) 
 

 Zjištěná skutečnost: Zákon o veřejných sbírkách negativně vymezuje, co není veřejnou 
sbírkou. Část tohoto ustanovení je však svým způsobem nadbytečná, neboť se jedná  
o sbírky konané mezi členy určitého sdružení a nebude zde pravděpodobně možné 
hovořit o neurčitém okruhu přispěvatelů. Jedná se o určitý okruh, který je dán členskou 
základnou organizace. Navíc je nakládání s takto vymezenými prostředky již regulováno 
ve zvláštních právních předpisech týkajících se činnosti organizací uvedených v daném 
paragrafu a jejich úprava v zákoně by tudíž byla nadbytečná. 

 Návrh dalšího postupu: Změna znění zákona o veřejných sbírkách. 

 Negativní dopad neřešení situace: Nadbytečné ustanovení v zákoně.  Omezení možnosti 
pořádat sbírky uvedeného charakteru. 

 Odhadované náklady na řešení situace a jejich povaha: Nepředpokládají se náklady nad 
rámec schváleného státního rozpočtu. 

 Poznámka: Některým neziskovým subjektům není zcela zřejmé, k čemu by mohla 
navrhovaná změna zákona o veřejných sbírkách (patrně jeho § 2) přispět. Jestliže by jejím 
cílem bylo omezit či spíše vyloučit možnost, aby subjekty uvedené v § 2 vybíraly mezi 
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svými členy (§ 2 písm. a) nebo příznivci (§ 2 písm. b) finanční prostředky, je nutno nastolit 
otázku, k čemu by takový zásah do svobodné vůle občanů přispěl. Pozitivní by však mohlo 
být „vyčištění“ právního předpisu od „balastních“ ustanovení. Negativní vymezení toho, 
co není veřejnou sbírkou, může při výkladu posloužit právě neodborné veřejnosti (za 
kterou lze označit např. právě občanská sdružení), aby se v této oblasti lépe orientovala  
a neobávala se pochybení. Nakládání s vybranými prostředky není přímo upraveno  
v právních předpisech týkajících se dotčených subjektů (alespoň co se týče zákona  
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů či z. č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 
společnostech), kde je obsažen pouze odkaz na povinnost přijmout zásady hospodaření. 
Pro adresáta zákona je pak komfortnější, když může v konkrétním právním předpisu najít 
příslušné řešení např. v podobě zmiňovaného negativního vymezení. 

 
4)  
 

 Zjištěná skutečnost: Vydávání osvědčení o konání veřejné sbírky neprobíhá v režimu 
správního práva, osvědčení není ani správním rozhodnutím, proto se nelze proti němu 
odvolat, ani je přezkoumat v dalším řízení. Dojde-li tedy k pochybení krajského úředníka, 
který nepovolí konání sbírky např. pro její specifický účel, musí organizace tento účel 
přehodnotit, pokud chce sbírku provozovat i nadále. 

 Návrh dalšího postupu: Změna znění zákona o veřejných sbírkách. 

 Negativní dopad neřešení situace: Komplikace pro pořádání konkrétních bezúhonných 
sbírek při pochybení krajského úředníka. Obava pořadatelů veřejných sbírek stanovit 
specifický – zákonem taxativně neuvedený účel sbírky. 

 Odhadované náklady na řešení situace a jejich povaha: Nepředpokládají se náklady nad 
rámec schváleného státního rozpočtu. 

 Poznámka: Možnost přezkumu úředního rozhodnutí je krokem, který je zástupci 
neziskového sektoru obecně podporovaný. 

 
5)  
 

 Zjištěná skutečnost: Zákon vyžaduje doložit výpis z rejstříku trestů osoby, která je 
oprávněna jednat ve věci veřejné sbírky. Touto fyzickou osobou může být osoba, která je 
statutárním orgánem společnosti, ale i kterákoli jiná fyzická osoba, která je plně 
způsobilá k právním úkonům. Velmi obtížně tak lze předejít situaci, kdy osoba, které by 
zákon neumožňoval konat veřejnou sbírku, pověří druhou osobou konáním sbírky, která 
de-facto může být např. fiktivním statutárním orgánem fiktivně založené organizace. 

 Návrh dalšího postupu: Prozkoumat možnosti řešení takové situace.  

 Negativní dopad neřešení situace: Možnost zneužívání sbírek prostřednictvím 
„nastrčených“ osob. 

 Odhadované náklady na řešení situace a jejich povaha: Nebylo zatím specifikováno. 

 Poznámka: Sbírková činnost je sama o sobě nesnadná. Další zpřísnění podmínek pro její 
pořádání (např. tak, aby ve věci mohl jednat jen statutární orgán, který disponuje 
výpisem z rejstříku trestů) by pořádání sbírek omezilo patrně jen na občanská sdružení  
a církve. Tento postup není v rámci neziskového sektoru podporován. Jako nástroj v boji 
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proti zneužívání sbírek se doporučuje důsledné dodržování stávající právní úpravy  
a nekompromisní nezávislá kontrola. 

 
6) 
 

 Zjištěná skutečnost: Ačkoli fyzická osoba pověřená konáním sbírky musí být na místě 
schopna předložit komukoli na požádání plnou moc, není osoba žádající toto předložení 
oprávněna požadovat od fyzické osoby předložení dokladu totožnosti za účelem zjištění, 
zda údaje v plné moci odpovídají skutečnosti. Veřejnost tedy nezjistí, zda údaje nejsou 
pouze fiktivní a osoba, která reálně vykonává všechny aktivity spojené s konáním sbírky 
je vůbec k tomuto dle zákona oprávněna. 

 Návrh dalšího postupu: Prozkoumat možnosti řešení takové situace.  

 Negativní dopad neřešení situace: Možnost provozování fiktivních sbírek. Omezená 
možnost občanské kontroly. 

 Odhadované náklady na řešení situace a jejich povaha: Nebylo zatím specifikováno. 

 Poznámka: Ze strany neziskového sektoru je navrhované řešení považováno za jednak 
komplikované, jednak bez dalších zásahů do právního řádu nepřípustné (nelze bez dalšího 
dopustit, aby jakákoli fyzická osoba byla oprávněna legitimovat jinou právnickou osobu). 

 
7) 
 

 Zjištěná skutečnost: Sporné může být vymezení nákladů na pořádání sbírky, určené 
zákonem. Přestože zákon uvádí jejich příkladný výčet, je nutné zdůraznit, že těmito 
náklady nejsou náklady na pořízení předmětu či vstupenky. Podle §5 je příspěvkem nikoli 
celá cena předmětu (vstupenky), ale jen částka určená v oznámení. Pokud tedy není 
pořizovací cena předmětu součástí hrubého výtěžku, nemůže s ní být kalkulováno ani při 
stanovení výtěžku čistého. Opačný výklad by mohl vést k absurdnímu závěru, že výše 
příspěvku z ceny prodávaného předmětu (vstupenky) by musela vždy činit alespoň 95 %, 
neboť na úhradu nákladů spojených s konáním veřejné sbírky může právnická osoba 
použít maximálně 5 % z hrubého výtěžku sbírky. 

 Návrh dalšího postupu: Změna znění zákona o veřejných sbírkách. 

 Negativní dopad neřešení situace: Komplikace při vykazování hospodaření zaintereso-
vaných subjektů.  Nejasné vymezení výše příspěvku vedoucí k možnosti klamavého 
chování provozovatele sbírky směrem k přispěvatelům. 

 Odhadované náklady na řešení situace a jejich povaha: Nepředpokládají se náklady nad 
rámec schváleného státního rozpočtu. 

 Poznámka: Některé subjekty v rámci neziskového sektoru považují uvedený scénář za 
hypotetický. 

 
8) 
 

 Zjištěná skutečnost: Komplikovaná situace nastává v případě konání sbírek obcemi  
a kraji. V případě statutárních měst jsou jejich městské části dle ustanovení zákona  
o obcích organizačními jednotkami statutárních měst. Nejsou tedy právnickými osobami 
a dle zákona o veřejných sbírkách tedy nejsou oprávněny konat veřejnou sbírku. Protože 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Štěpán Marek, Mgr. Michal Mazel, „Zpřehledňování fungování neziskového sektoru“: 

ohlédnutí za jednou aktivitou Ministerstva vnitra (2014-2015_C_07) 

 

 
50 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

však statutní město může svěřit městské části některé úkony na úseku samostatné 
působnosti, je možné převést na ně i konání veřejné sbírky. Veřejnou sbírku však dle 
práva koná statutární město. K potížím dochází v případě, kdy jedna městská část koná 
veřejnou sbírku za určitým účelem, nemůže až do vyúčtování sbírky oznámit konání 
veřejné sbírky za stejným účelem jiná městská část ani statutární město samotné. 

 Návrh dalšího postupu: Změna znění zákona o veřejných sbírkách. 

 Negativní dopad neřešení situace: Komplikace při vypisování sbírek. Vznikne-li potřeba 
vypsat sbírky se stejným účelem ve více městských částech (např. při přírodní katastrofě, 
která postihla více částí), nemohou městské části takové sbírky vypsat.  

 Odhadované náklady na řešení situace a jejich povaha: Nepředpokládají se náklady nad 
rámec schváleného státního rozpočtu. 

 Poznámka: Je otázkou, zda je vhodnější téma řešit prostřednictvím aktivit legislativní 
nebo organizační povahy. Oprávněním ke sbírce disponuje vždy statutární město a záleží 
na rozhodnutí jeho orgánů, zda se se svými městskými částmi dohodne a sbírku bude 
konat město a výtěžek bude rozdělen městským částem. Není zároveň zřejmé, zda sama 
města (či samotné kraje) tuto záležitost vnímají jako důležitou. 

 
9) 
 

 Zjištěná skutečnost: Problémové se jeví konání veřejných sbírek příspěvkovými 
organizacemi. Pokud splní všechny podmínky dané zákonem o veřejných sbírkách, 
mohou organizovat sbírku. Pokud konají sbírku ve svůj prospěch, je situace podle právní 
úpravy bezproblémová. Problém nastane v situaci, kdy organizace konají sbírku ve 
prospěch jiného subjektu (např. ve prospěch obětí živelné pohromy). Podle ustanovení  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů není příspěvková organizace oprávněna 
(až na výjimky) poskytovat dary jiným subjektům. Dle zákona o veřejných sbírkách je 
právnická osoba konající sbírku ve prospěch jiného subjektu povinna využít výtěžek 
sbírky pro subjekt, v jehož prospěch byla sbírka konána – poskytnout takovému subjektu 
dar9. S ohledem na to, co bylo výše uvedeno je sporné, zda se nedostanou příspěvkové 
organizace při konání sbírek pro jiné osoby do rozporu s právními předpisy upravujícími 
jejich hospodaření. 

 Návrh dalšího postupu: Změna znění rozpočtových pravidel územních rozpočtů. Vypustit  
§37 zákona, který zní: „příspěvková organizace není oprávněna poskytovat dary jiným 
subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům  
a jiným osobám ze svého fondu kulturních  a sociálních potřeb.“ 

 Negativní dopad neřešení situace: Nemožnost konat veřejnou sbírku pro třetí osoby 
v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

 Odhadované náklady na řešení situace a jejich povaha: Nepředpokládají se náklady nad 
rámec schváleného státního rozpočtu. 

 Poznámka: Není zřejmé, zda by problém vyřešila změna zákona o veřejných sbírkách, 
pokud poskytnutí daru jiným subjektům zakazují příspěvkovým organizacím rozpočtová 
pravidla. Je potřeba se rovněž zamyslet nad tím, zda příspěvkové organizace mají 
primárně za cíl pořádat veřejné sbírky pro jiné subjekty nebo zda je jejich smysl v jiné 

                                                 
9
 Dle právního ustanovení je výtěžek sbírky, byť dočasně, příjmem/majetkem právnické osoby konající sbírku. 
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činnosti, kterou by měly vykonávat. Není zároveň zřejmé, jakého množství příspěvkových 
organizací se problém týká. 

 
10) 
 

 Zjištěná skutečnost: Součástí oznámení veřejné sbírky není název této sbírky, který je ale 
jedním ze základních identifikátorů sbírky mezi veřejností (především u již zavedených 
sbírek).  

 Návrh dalšího postupu: Změna znění zákona o veřejných sbírkách. 

 Negativní dopad neřešení situace: Jeden název sbírky tak může používat několik 
právnických osob. Tento nedostatek zákona jsou tedy realizátoři sbírek nuceni řešit 
registrací názvu sbírky jako ochranné známky. 

 Odhadované náklady na řešení situace a jejich povaha: Nepředpokládají se náklady nad 
rámec schváleného státního rozpočtu. 

 Poznámka: Neziskové subjekty s tezí vyslovují zpravidla souhlas, zvláště pokud by údaje  
o sbírkách byly ve veřejně dostupném (elektronickém, on-line) registru. Jinak by mohl 
vyvstat problém, pokud by pod stejným názorem již byla organizována jiná sbírka (viz bod 
15). 

 
11) 
 

 Zjištěná skutečnost: Zákon nepostihuje pokutou povinnost nechat zabezpečit 
pokladničky. Potíže se mohou vyskytnout také v případě, že právnická osoba při otevírání 
pokladniček nahlásí obecnímu úřadu čas, nikoli však místo otevírání (zákon to 
nevyžaduje). Pokud se tak stane, nebude se úředník moci k otevření dostavit, avšak 
vzhledem k tomu, že je jeho přítomnost nezbytná, dojde při otevření k porušení zákona 
(což je postižitelné pokutou do výše 100 000,- Kč). 

 Návrh dalšího postupu: Změna znění zákona o veřejných sbírkách. 

 Negativní dopad neřešení situace: Situace dává příležitost k podvodům, pokladničky 
mohou být bez kontroly otevírány a vybírány, přičemž není možnost toto jednání 
nějakým způsobem zjistit. Dokonce může nastat taková situace, že organizace ohlásí 
například 20 přenosných pokladniček, zapečetit jich nechá pouze10, ale ve skutečnosti 
jich bude používat 25. Obecní ani krajský úřad nemohou tuto právnickou osobu 
pokutovat za nezapečetění pokladničky (jediným postihem je v současnosti dočasné 
zastavení sbírky). Pokud zajistí nezapečetěnou pokladničku, navíc ani nezjistí, zda se 
jedná o pokladničky ohlášené či nikoli. 

 Odhadované náklady na řešení situace a jejich povaha: Nepředpokládají se náklady nad 
rámec schváleného státního rozpočtu. 

 Poznámka: Některé neziskové subjekty považují současnou úpravu za dostatečnou a tezi 
za „přílišně podezíravou“ (případný podvodník se nebude ohlížet na zpřísněný zákon, 
poctivým pořadatelům sbírek však vyvstanou jen další povinnosti). 

 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Štěpán Marek, Mgr. Michal Mazel, „Zpřehledňování fungování neziskového sektoru“: 

ohlédnutí za jednou aktivitou Ministerstva vnitra (2014-2015_C_07) 

 

 
52 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

12) 
 

 Zjištěná skutečnost: Existují komplikace u celostátních sbírek, kdy je třeba pokladničky 
zapečetit a odpečetit na každém obecním úřadě, na jehož území probíhá.  

 Návrh dalšího postupu: Změna znění zákona o veřejných sbírkách. Zapečeťování  
a odpečeťování pokladniček by se dělo pouze na územně příslušném obecním úřadě. 

 Negativní dopad neřešení situace: Velká organizační i finanční zátěž pro pořadatele. 

 Odhadované náklady na řešení situace a jejich povaha: Nebylo zatím specifikováno. 

 Poznámka: Jedná se o krok, obecně podporovaný zástupci neziskového sektoru. Návrh 
by ulehčil práci organizátorům a mohl by i snížit náklady, spojené s konáním sbírky. 

 
13) 
 

 Zjištěná skutečnost: Zákon neupravuje, kam mají být ukládány peněžní prostředky za 
prodej předmětů, než budou poukázány na zvláštní bankovní účet. Často se tak stává, že 
právnická osoba ve snaze vzbudit důvěru u dárců vkládá peníze do pokladniček, což je 
ovšem chybné, neboť konání sbírky pokladničkami je jiný způsob, přičemž tyto dva 
způsoby by se neměly zaměňovat.  

 Návrh dalšího postupu: Prozkoumat možnosti řešení takové situace.  

 Negativní dopad neřešení situace: Pokud budou takto získané peníze vkládány do 
zapečetěných pokladniček, může docházet k nesrovnalostem při vyúčtování, neboť jeden 
příjem může být vykazován dvakrát. Pokud jsou do pokladniček vkládány jen některé 
získané prostředky za prodej předmětů, je poté poměrně obtížné určit výtěžek sbírky. 

 Odhadované náklady na řešení situace a jejich povaha: Nebylo zatím specifikováno. 

 Poznámka: Dle názoru některých zástupců neziskového sektoru se jedná jen o zástupný 
problém. 

 
14) 
 

 Zjištěná skutečnost: Zákon neurčuje právnické osobě v případě konání sbírky prodejem 
předmětů  povinnost vést evidenci o předmětech určených k prodeji, v níž by bylo 
uvedeno, kolik předmětů je určeno k prodeji, kolik předmětů bylo skutečně prodáno, 
jaký byl výnos z prodeje předmětů a jak se naložilo s předměty, které se nepodařilo 
prodat. 

 Návrh dalšího postupu: Změna znění zákona o veřejných sbírkách. 

 Negativní dopad neřešení situace: Netransparentnost konání sbírek prodejem 
předmětů. Snáze zneužitelný způsob pořádání sbírek. 

 Odhadované náklady na řešení situace a jejich povaha: Nebylo zatím specifikováno. 

 Poznámka: Zneužití (zpronevěru) prostředků v rozporu s podmínkami sbírky patrně 
nevyřeší jen uložení povinnosti zrušit účet. Zákon by pochopitelně mohl vázat na zrušení 
účtu samo ukončení sbírky. 
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15) 
 

 Zjištěná skutečnost: Realizátor sbírky má za povinnost založit zvláštní bankovní účet, na 
který jsou prostředky poukazovány. Po ukončení sbírky a jejím řádném vyúčtování ale 
nemá realizátor za povinnost tento účet zrušit. Na tento tak stále mohou docházet 
prostředky dárců, kteří nezaznamenali ukončení sbírky. 

 Návrh dalšího postupu: Prozkoumat možnosti řešení takové situace.  

 Negativní dopad neřešení situace: Možnost zneužívání příspěvků, bez toho, aby došlo 
k jejich vyúčtování. 

 Odhadované náklady na řešení situace a jejich povaha: Nebylo zatím specifikováno. 
 
16) 
 

 Zjištěná skutečnost: Při konání veřejné sbírky má veřejnost možnost se dovědět a získat 
další informace na Ministerstvu vnitra, které vede ze zákona centrální evidenci sbírek. 
Příslušné krajské úřady jsou povinny ministerstvu oznámit, které právnické osoby konají 
sbírku, číslo bankovního účtu, na kterém jsou příspěvky shromažďovány, a to ve lhůtě do 
jednoho měsíce od zahájení konání sbírky. Pokud právnická osoba oznámí zahájení 
konání sbírky až poslední den zákonné lhůty, je pro krajský úřad velice obtížné (ne-li 
nemožné) dodržet svou zákonnou povinnost. Dosavadní internetový zápis z centrální 
evidence sbírek zahrnuje pouze sbírky, které aktuálně probíhají, oficiální centrální 
evidence zahrnuje veškeré sbírky tj. i ty, které již byly ukončeny. Skutečnost, že některá 
veřejná sbírka není tedy uvedena v dané evidenci, nemusí automaticky znamenat, že se 
jedná o sbírku neosvědčenou. Pro veřejnost je v dané situaci nejlepším řešením požádat 
o informace především krajský úřad, v jehož obvodu má právnická osoba konající sbírku 
své sídlo.  

 Návrh dalšího postupu: Pružnější organizační řešení, propojení krajských a ústřední 
databáze.  

 Negativní dopad neřešení situace: Nedostatečná orientace v probíhajících veřejných 
sbírkách, tak i omezená možnost ověřování probíhajících sbírek veřejností 

 Odhadované náklady na řešení situace a jejich povaha: Nebylo zatím specifikováno. 
 
17) 
 

 Zjištěná skutečnost: Absence blacklistingu konkrétních neziskových organizací. 
Neexistuje mechanismus, který by upozornil veřejnou sféru i nejširší veřejnost na 
pochybení, kterých se konkrétní neziskový subjekt v minulosti dopustil. 

 Návrh dalšího postupu: Zvážit možnost vytvoření „černých“ nebo „bílých“ listin, seznamů 
neziskových subjektů. 

 Negativní dopad neřešení situace: Trvající neprůhlednost co se týče minulosti subjektů 
v rámci neziskového sektoru. 

 Odhadované náklady na řešení situace a jejich povaha: Nebylo zatím specifikováno. 

 Poznámka: Aktivita je obecně považována za problematickou a subjektivní. 
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18) 
 

 Zjištěná skutečnost: Většina nadací v roce 2006 nesplnila zákonnou povinnost zveřejnění 
výroční zprávy v rejstříku krajského soudu.  

 Návrh dalšího postupu: Zavést kontrolu plnění této povinnosti nadačními subjekty,  
a ideálně i obecně prospěšnými společnostmi. 

 Negativní dopad neřešení situace: Nízká transparentnost nadačních subjektů podvazuje 
ochotu slušných dárců věnovat jim prostředky a zároveň zvyšuje pravděpodobnost praní 
špinavých peněz v nich. 

 Odhadované náklady na řešení situace a jejich povaha: Nebylo zatím specifikováno. 
 
19) 
 

 Zjištěná skutečnost: Způsob účtování o darech a nadačních příspěvcích v nadacích se 
různí, aniž by to bylo v rozporu s platnými zákony. 

 Návrh dalšího postupu: Zpracovat metodiku vykazování o darech a nadačních 
příspěvcích v nadačních subjektech. 

 Negativní dopad neřešení situace: Je velmi obtížné sledovat finanční toky skrze nadační 
subjekt, i když tento zveřejňuje výroční zprávu a účetní závěrku. 

 Odhadované náklady na řešení situace a jejich povaha: Nebylo zatím specifikováno. 
 
20) 
 

 Zjištěná skutečnost: Zákonná úprava nadačního zákona dává subjektům na výběr ze tří 
možností sledování tzv. nákladového procenta.  

 Návrh dalšího postupu: Sjednotit sledování nákladového procenta novelou zákona.  

 Negativní dopad neřešení situace: Dárci nemohou srovnávat nadace mezi sebou  
a špatně se orientují v informaci o hospodárnosti nadačního subjektu. 

 Odhadované náklady na řešení situace a jejich povaha: Nebylo zatím specifikováno. 

 Poznámka: Samotné nákladové procento není všeříkající údaj. U „začínající“ organisace 
může být výrazně vyšší, než u zavedeného subjektu. 

 
21) 
 

 Zjištěná skutečnost: Zveřejňované výroční zprávy nadací neobsahují všechny povinné 
náležitosti. 

 Návrh dalšího postupu: Zvýšit namátkovou kontrolu dodržování zákona. 

 Negativní dopad neřešení situace: Z neúplné výroční zprávy nelze získat informace 
vyžadované zákonem, například seznam dárců a objem darovaných prostředků nebo 
seznam nadačních příspěvků a jejich objem. 

 Odhadované náklady na řešení situace a jejich povaha: Nebylo zatím specifikováno. 
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22) 
 

 Zjištěná skutečnost: Relativně slabá samoregulace v neziskovém sektoru, etické kodexy 
jsou zavedeny jen výjimečně. 

 Návrh dalšího postupu: Zvážit možnost motivace neziskového sektoru pro přijímání  
a reálné fungování (tj. vynutitelnost) jednotlivých samoregulačních mechanismu. Stát by 
tu spíše figuroval v pozici vyjednavače, samoregulaci nelze nařídit!.  

 Negativní dopad neřešení situace: Trvající neprůhlednost samoregulačních mechanismů 
v neziskovém sektoru. 

 Odhadované náklady na řešení situace a jejich povaha: Nebylo zatím specifikováno. 
 
23)  
 

 Zjištěná skutečnost: Financování neziskových organizací ze zahraničí. 

 Návrh dalšího postupu: Je třeba monitorovat skutečnost, že značná část nevládního 
sektoru získává finanční prostředky ze zahraničí. 

 Negativní dopad neřešení situace: Neřešení může znamenat širší ohrožení bezpečnosti 
státu.  

 Odhadované náklady na řešení situace a jejich povaha: Nebylo zatím specifikováno. 
 
24) 
 

 Zjištěná skutečnost: Vznik soukromých vzdělávacích subjektů, zejména v případech, kdy 
tyto instituce jsou akreditovány v zahraničí a nevztahuje se na ně evaluační a akreditační 
proces České republiky.  

 Návrh dalšího postupu: Kontrola původu finančních prostředků, koordinace procesu 
nostrifikace diplomů, spolupráce s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. 

 Negativní dopad neřešení situace: Možnost praní špinavých peněz, obcházení zákonů 
České republiky, protože akreditace nepodléhá zákonům České republiky, ale jiného 
státu. 

 Odhadované náklady na řešení situace a jejich povaha: Nebylo zatím specifikováno. 


