
 

Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní 

rozvoj. 

Záznam z jednání s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem dne 11. 9. 2017 

Setkání bylo projednáno v srpnu 2017 se sekretariátem předsedy ANO 2011 s ohledem na záměr 
p. A. Babiše zúčastnit se Všeoborové konference NNO.  Podklady byly zaslány elektronicky dne  
na adresu p. A. Michla, poradce předsedy Babiše. Počátkem září nám sekretariát p. předsedy 
sdělil, že na jednání s ANNO ČR bude delegován ministr R. Pelikán. 

Jednání mezi  ministrem Pelikánem a předsedkyní Asociace NNO v ČR pí. Berdychovou se 
uskutečnilo  dne 11. září 2017.  

 
Byla projednána tato témata: 
 

 Systémy financování NNO 

Byla diskutována problematika dotačního financování služeb, které je 
nepředvídatelné a málo efektivní. Jednoleté cykly a administrativní náročnost jsou 
faktorem, který ohrožuje fungování mnoho menších NNO. Předsedkyně ANNO 
poukázala na nerovnoprávné postavení NNO ve srovnání s příspěvkovými 
organizacemi při získávání zdrojů a také na zatěžující podmínku 30% kofinancování, 
které vyplývá z rozpočtových pravidel a které je logické např. pro podnikatele, nikoliv 
však pro poskytovatele veřejně prospěšných služeb. 

 Složitost a nepřehlednost legislativy pro NNO  

Poukázali jsme na obrovské množství zákonů a nařízení, která nakládají stále nové 
povinnosti i pro NNO. Není v možnostech malých a středních NNO veškeré změny 
sledovat, přitom si málokdy mohou dovolit vlastního právníka. Vznikají tak neúmyslná 
pochybení, kterých využívají populisté ke generalizující kritice celého neziskového 
sektoru. Sdělili jsme mu také stanovisko většiny NNO k zákonu o veřejné prospěšnosti, 
který byl pro nás nepřijatelný a nesmyslný. Tento zákon byl ve Sněmovně nakonec 
zamítnut. 

 Práce soudů  
Zde jsme poukázali na pomalost soudů při zápisu změn u spolků a na to, že v rozporu se 

zákonem o veřejných rejstřících nedošlo po 31. 1. 2016 k výmazu spolků, které nesplnily 

své povinnosti vůči rejstříku. To nepřispívá k transparentnosti neziskového sektoru, 

kterou právě veřejná správa často kritizuje. 

 Podpora střešních NNO ze strany vlády Předsedkyně ANNO ČR konstatovala, že 

v důsledku obtížného získávání zdrojů na činnost střech existuje mezi některými 
sítěmi NNO velká rivalita, která znemožňuje efektivní a konstruktivní spolupráci. 
Přesto se Asociaci daří tuto spolupráci navazovat, zejména díky realizaci projektu z 
OPZ od 1. 11. 2016. Přesto by uvítala, kdyby i budoucí vláda finančně podporovala 
střešní organizace v zájmu deklarovaného principu partnerství. 
 

Zapsala: M. Berdychová, 14. 9. 2017 
 
 


