
 

 

RADA VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

ve spolupráci s 

CENTREM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MASARYKOVY UNIVERZITY 

a 

ZASTOUPENÍM EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE 

si Vás dovolují pozvat na seminář s názvem 

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO 
NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ 

REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE 

Seminář se koná dne 12. května 2014 od 9:30 hod. do 16:30 hod. (prezence od 9:00 hod.) 
v budově Úřadu vlády České republiky (nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1). 

PROGRAM: 

9:00 – 9:30 Registrace účastníků 

9:30 – 10:00 Zahájení a úvodní projevy 

Martina Štěpánková, ředitelka Sekce pro lidská práva Úřadu vlády České republiky 
a místopředsedkyně Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 

Jan Michal, vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice 

10:00 – 12:00 I. BLOK: 

CHARAKTERISTIKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE V SOUČASNOSTI 

(Blok bude věnován zhodnocení stavu nestátních neziskových organizací v České republice 
v současnosti, jejich postavení a činnosti. V rámci tohoto bloku budou uvedena statistická data 
ze satelitního účtu Českého statistického úřadu o jejich výkonnosti, financování, stavu 
dobrovolnictví atd.) 

Moderuje: 
Miroslav Kundrata, Nadace Partnerství 

Role a činnost neziskových organizací v České republice 
Vladimír Hyánek, Centrum pro výzkum neziskového sektoru Ekonomicko-správní fakulty 
Masarykovy univerzity 

Vývoj českého neziskového sektoru v makroekonomických agregátech, jeho trendy 
v mezinárodním srovnání a zdroje neziskových organizací v České republice 
Vladimír Kermiet, Český statistický úřad 
Lucie Smejkalová, Český statistický úřad 



 

 

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů 
Zuzana Prouzová, Český statistický úřad, Centrum pro výzkum neziskového sektoru 
Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity 

Diskuse 

Situace, fakta a názory (panel expertů a  diskuze) 
Témata: soukromé dárcovství, (Klára Šplíchalová, Fórum dárců), profesionalita neziskových 
organizací (Pavel Bachmann, Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec 
Králové), dobrovolnictví (Jiří Tošner, HESTIA, o.s.). 

12:00 – 12:30 Přestávka na oběd 

12:30 – 16:00 II. BLOK: 

BUDOUCNOST NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE – TRENDY, VÝZVY 
A RIZIKA 

(Blok bude věnován tématům, která budou důležitá pro rozvoj nestátních neziskových 
organizací v nejbližší budoucnosti a již dnes jsou těmi, která jsou odbornou veřejností 
diskutována, jsou hledána jejich řešení a s nimiž je spojena řada otázek.) 

Moderuje: 
Vladimír Hyánek, Centrum pro výzkum neziskového sektoru Ekonomicko-správní fakulty 
Masarykovy univerzity 

Dobrovolnické neziskové organizace a jejich možnosti ovlivňování rozhodovacích 
procesů ve veřejné správě 
Aleš Sedláček, Česká rada dětí a mládeže 

Profesionalizující se neziskové organizace a jejich vliv na veřejné politiky   
Aleš Mrázek, Asociace veřejně prospěšných organizací 

Veřejná prospěšnost ve vztahu k vývoji neziskových organizací 
Jan Kamenický, Člověk v tísni, o.p.s. 

Politika státu vůči neziskovým organizacím – vývoj a budoucnost 
Hana Frištenská, sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 

Diskuse 

Trendy, výzvy a rizika (panel expertů a řízená diskuze) 
Témata: Sociální podnikání v České republice (Petra Francová, P3 – People, Planet, Profit, 
o.p.s), Aplikace nové legislativy (Lenka Deverová, Fakulta humanitních studií Univerzity 
Karlovy), Zákon o statusu veřejné prospěšnosti a jeho důsledky (Marek Svatoš, Ministerstvo 
spravedlnosti), Daňové poměry neziskových organizací v současnosti (Stanislav Kouba, 
Ministerstvo financí). 

16:00 – 16:30 Závěr 

Miroslav Kundrata, Nadace Partnerství, Vladimír Hyánek, Centrum pro výzkum neziskového 
sektoru Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity 

Svou účast, prosím, potvrďte do 5. května 2014 na e-mailovou adresu vysin.martin@vlada.cz. 

V Praze dne 17. dubna 2014 
Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 


