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Vážený pane premiére,
obracíme se na Vás v zastoupení níže uvedených velkých střešních a dalších
významných organizací neziskového sektoru. Rádi bychom Vás oslovili ve věci
návrhu Zákona o statusu veřejné prospěšnosti, sněmovní tisk 1005. Na přípravě
tohoto zákona jsme se podíleli, někteří ho mnohokráte v historii připomínkovali.
Někdo s nadějí, že na konci bude novela, která pomůže rozvoji a transparentnosti
neziskových organizací, někdo spíše s obavou, že se tomu tak nestane. Bohužel se
naplnila pesimistická vize. Návrh zákona doputoval i přes velké množství
připomínek a negativní postoj Legislativní rady vlády do Poslanecké sněmovny
v době, kdy už zcela přestal být potřeba.
Situace se za dobu přípravy zákona změnila. Neziskové organizace jsou díky
veřejnému rejstříku a všem zveřejňovaným povinnostem, daným zákony
daňovými, účetními i občanským zákoníkem, čitelným a transparentním
partnerem veřejné správy. Kromě jmen a adres statutárních zástupců, zveřejňují
dnes ve sbírce listin stanovy i závěrkové účetní dokumenty. Mnohé organizace
jdou nad rámec svých povinností a na svých internetových stránkách se snaží
ukázat veřejnosti, že nemají co skrývat. Zakládají transparentní účty, zveřejňují
zápisy z jednání, videa, výroční zprávy. Některé organizace podstupují dobrovolně
různé certifikační procesy. Tímto se stávají srozumitelnějšími jak pro dárce, tak
pro veřejnost. Ti z nás, kteří dostávají státní dotace, jsou prověřováni daleko nad
rámec navrhovaného zákona. Projekty podpořené dotacemi se dnes zveřejňují na
webových stránkách ministerstva financí.
Ministerstvo financí během dlouhých příprav tohoto zákona zavedlo do zákona o
daních z příjmů institut veřejně prospěšného poplatníka a dalo jasně najevo, že
veškeré daňové benefity si bude řešit samo. Spolupráci na tomto zákonu nevidělo
jako možnou a přínosnou.
Návrh zákona reaguje na situaci z doby absence veřejných rejstříků, která už je za
námi. Nepřináší větší transparentnost, ale více zbytečné byrokracie na straně
neziskového sektoru i úřadů. Nestanoví žádné benefity – ty ponechává na
případné budoucí legislativě, zato znamená nárůst nákladů spojených s novými
úředními povinnostmi pro stát i neziskový sektor.
I vláda ve svém usnesení konstatovala, že zákon postrádá vizi, k čemu by měl
vlastně sloužit. Není náhodou, že předkladatel, Ministerstvo spravedlnosti, spolu
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Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život
a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

s Ministerstvem financí dostalo za úkol řešit absenci této vize v zadané analýze
(viz usnesení ze dne 14. prosince 2016 č. 1106).
Prosíme, nedopusťme, aby sněmovna ve formě daného návrhu zákona o veřejné
prospěšnosti, schválila nepotřebnou, nedomyšlenou a ve svém důsledku možná i
škodlivou právní normu jen proto, že je v legislativním plánu vlády nebo že s ní
počítá občanský zákoník.
Ing. Aleš Sedláček,
předseda České rady dětí a mládeže
PhDr. Tereza Valkounová, Ph.D.,
předsedkyně Asociace lesních mateřských škol
Hana Stelzerová,
ředitelka České ženská lobby, z.s.
Pavel Přibyl,
ředitel Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS)
Ing. Petr Lebeda, MA,
ředitel Glopolis o.p.s.
Mgr. Yvona Kreuzmannová,
předsedkyně Iniciativy pro kulturu / VSNNOKU (Volné sdružení NNO v kultuře a
umění)
Jan Gregor,
předseda koalice Za snadné dárcovství
Jan Kroupa,
NETT - nezávislý think-tank
Ing. Jolana Turnerová,
výkonná ředitelka Spiralis, z. s.
Ing. Vlastimil Birčák,
místopředseda Svazu tělesně postižených v České republice z.s.
David Ondráčka,
ředitel Transparency International Česká republika, o.p.s.
Mgr. David Vondrouš,
ředitel Zeleného kruhu
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Asociace lesních mateřských škol

Asociace sdružuje 130 organizací z celé České republiky.
Naším dlouhodobým záměrem je rozvoj podmínek pro
vzdělávání předškolních dětí v přírodě. Zašťiťujeme
standardy kvality lesních MŠ, které mají být vzorem na cestě
k ideálům. Připravujeme nové zájemce na náročný proces
vytvoření kvalitní lesní mateřské školy. Intezivně
komunikujeme se státní správou a snažíme se zlepšit
podmínky lesních mateřských škol v rámci legislativy.
Vzděláváme a připravujeme semináře a workshopy včetně
každoroční letní školy pro pedagogy a mezinárodní
konference. Věnujeme se také rozšiřování povědomí
veřejnosti o tom, co je dobrá a kvalitní školka.

Česká ženská lobby, z.s.

Česká ženská lobby je síť 30 proženských organizací. Jejím
cílem je hájit práva žen v České republice. Je součástí
Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a
genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými
institucemi.

Česká rada dětí a mládeže

FoRS ‐ Českého fóra pro rozvojovou spolupráci

Organizace zastřešující 97 organizací dětí a mládeže s více
než 200 000 individuálních členů. Posláním ČRDM je
podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj
dětí a mladých lidí.Své poslání naplňuje ČRDM tím, že
podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů,
zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,
společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich
činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i
zahraničním orgánům, organizacím a institucím.
FoRS ‐ Českého fóra pro rozvojovou spolupráci– je
platformou českých nevládních neziskových organizací
(NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají
rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a
humanitární pomocí.Platforma FoRS byla založena v září
roku 2002. V současné době reprezentuje 30 členských a 10
pozorovatelských organizací (mezi nimi jsou NNO, nadace,
mezinárodní organizace a akademické instituce,přehled viz
zde ‐ http://www.fors.cz/). Organizace ve FoRS sdílejí
společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost
české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a
zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a
transformujících se zemí. Hlavním úkolem FoRS je
zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce
a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními
organizacemi na poli rozvojové spolupráce.FoRS je jedním ze
zakládajících členů CONCORD – Evropské konfederace NNO
pro humanitární pomoc a rozvoj, která je zastřešujícím
sdružením národních platforem a sítí NNO ze zemí EU.

Glopolis

Iniciativa pro kulturu / VSNNOKU (Volné sdružení NNO v
kultuře a umění)

Koalice za snadné dárcovství

NETT ‐ nezávislý think‐tank

nezávislý think‐tank(obecně prospěšná společnost)
zaměřená na analýzu ekonomické, klimatické a potravinové
politiky na národní i mezinárodní úrovni a její dopad na
rozvoj. Dlouhodobým cílem institutu je rozpoutat v ČR širší
politickou debatu o otázkách udržitelného rozvoje,
mezinárodního obchodu, globálního řízení a dalších, a
aktivně a odpovědně zapojit ČR do řešení globálních
problémů.
Střešní organizace, která propojuje nevládní neziskový
sektor v oblasti umění, především performing arts (divadlo,
tanec, hudba) a příležitostně i dalších oborů umění a je
aktivně zapojena do činnosti profesních organizací v umění a
kultuře, především Vize tance, ITI (International Theatre
Institute), ČAF (Česká asociace festivalů), Asociace
nezávislých divadel a další. Reaguje na impulzy přicházející z
těchto profesních organizací ve snaze koordinovat společné
kroky vůči státní a veřejné správě (viz 4 body pro kulturu,
Zachraňte kulturu 2013, zapojení do Partnerství 2014+ atd.).
Koalice 30 organizací, jejímiž členy jsou např. Nadace Open
Society Fund, Nadace Via, Domov Sue Ryder, Amnesty
International ČR, Člověk v tísni, Liga lidských práv, Post
Bellum a další. Koalice se snaží dlouhodobě prosazovat
několik priorit, které zefektivňují práci neziskových
organizací při individuálním dárcovství, zvyšují jejich
důvěryhodnost a usnadňují dárcům proces darování.
NEzávislý Think Tank pro neziskový sektor a občanskou
společnost přichází s novými myšlenkami a tématy, usiluje o
porozumění souvislostem, formuje myšlenkové zázemí,
navrhuje koncepty, předjímá trendy. Nett je členem
Asociace komunitních nadací v její podpůrné části (
www.akncr.cz ), úzce spolupracuje se servisní organizací
Podnos (www.podnos.aid.cz )

Spiralis, z. s.
Spiralis kultivuje občanskou společnost, profesionalizuje
charitativní organizace, zasazuje se o příznivé podmínky pro
jejich činnost a podporuje rozvoj aktivních občanů. Vytváří
příležitosti k propojování a ke spolupráci lidí napříč celou
společností s cílem budovat svobodnou a demokratickou
Českou republiku. Je vyhledávaným tvůrcem a partnerem
veřejně prospěšných projektů a aktivit na místní, regionální,
celostátní i mezinárodní úrovni. Ročně pomůže vice než 100
neziskových organizací a více než 600 jednotlivců.
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.

Transparency International – Česká republika, o. p. s.

Organizace má cca 350 pobočných spolků ve všech krajích
ČR s počtem členů cca 35 000 fyzických osob. Hlavní
zaměření činnosti: podpora a hájení zájmů osob se
zdravotním postižením, poskytování služeb osobám se
zdravotním postižením a seniorům, spolková činnost.
Nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je mapovat
stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu
omezování.

Zelený kruh

Zelený kruh je asociace, která sdružuje 81 významných
ekologických nevládních organizací působících v ČR. Věnuje
se plošnému monitorování zákonů a politik, koordinuje
legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při
advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany
životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv
v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě se zabývá
problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech
a projektech s dopadem na životní prostředí. Zelený kruh se
také věnuje koordinaci výběru nevládních expertů a
expertek do mezioborových pracovních skupin a poradních
orgánů a komisí vlády a koordinuje vznik společných
připomínek, pozic a veřejných vyjádření ekologických
organizací k významným situacím v ochraně životního
prostředí.Více informací naleznete na www.zelenykruh.cz/o‐
nas.

