
Informace o připravované Koncepci rozvoje dobrovolnictví v ČR 
Rada vlády pro NNO 27. 3. 2019 

 
I. Přínos dobrovolnictví – statistické ukazatele  
(ČSÚ, satelitní účet neziskových institucí 2016) 
 

 26 661 – úvazků (nerovná se počtu dobrovolníků, ten je mnohem vyšší) 

 2 000 000 – odborný odhad počtu dobrovolníků (nejde o údaj ČSÚ) 

 46 100 000 – odpracovaných hodin 

 6 400 000 000 – hodnota dobrovolnické práce v Kč 
 

- ve skutečnosti ještě vyšší; číslo je podhodnocené, jen NNO, nikoli dobrovolnictví ve 
veřejné správě, zejména obcích, příspěvkových organizacích, firemní dobrovolnictví 
ad.; navíc i v rámci samotných NNO a ČSÚ hodnoceno jako neodpovídající a nízké 
 

- z velké části dobrovolníci vykonávají činnosti, které by jinak musela veřejná správa, 
tj. stát, kraje a obce zajišťovat ze svých prostředků 
 

- mnoho důležitých služeb se dnes spoléhá na pomoc dobrovolníků, zejména při 
práci s těmi nejpotřebnějšími, jako jsou děti, senioři, nemocní a postižení lidé – bez 
dobrovolníků si nelze péči a pomoc těmto osobám ani představit; např. v rámci prací 
na nové strategii přípravy na stárnutí jsme diskutovali s MPSV, že budoucí zajištění 
péče o stále rostoucí populaci seniorů je bez dobrovolníků těžko myslitelné a pro stát 
neufinancovatelné; dobrovolníci zásadní i ve sportu, kultuře, životním prostředí, 
pomoci při mimořádných událostech ad. 
 

PROTO JE NUTNÉ DOBROVOLNICTVÍ ZE VŠECH ÚROVNÍ PODPOROVAT!!!  
 

VYPLATÍ SE TO!!! 
  

PROSTŘEDKY VLOŽENÉ DO DOBROVOLNICTVÍ NÁM DOBROVOLNÍCI SVOU 
ČINNOSTÍ NÁSOBNĚ VRÁTÍ ZPĚT!!! 
 
II. Legislativní úprava – zákon o dobrovolnictví není řešení 
 

 zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě – výhody pro dobrovolníky i 
organizace, ale jen pro vymezený okruh profesionálního dobrovolnictví, cca 20 – 
30 tisíc dobrovolníků 
 

 obecné dobrovolnictví - zejména soukromoprávní předpisy (např. zákon 
č. 89/2012, občanský zákoník) 
 

 požadavek na nový zákon o dobrovolnictví (při projednávání novely zákona o DS 
v letech 2013 - 2014) – příprava 2015 – 2016 
o Cíle:  uznat obecný přínos dobrovolnictví, stanovit výhody všem 

dobrovolnickým organizacím 
o Rizika:  navázání volnější soukromoprávní úpravy na úpravu veřejného práva 

(zákoník práce aj.), neúměrná administraitvní zátěž, zvýšení nákladů, přehnaná 
regulace a ochrana dobrovolníků, pouze povinnosti x žádné výhody → 
demotivace 

o Závěr:  zrušení úkolu předložit nový zákon → nově projekt „Rozvoj 
dobrovolnictví v ČR“, tvorba „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR“ 

III. Projekt „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“ 
 

 Projekt „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR s akcentem na zajištění regionální 
a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“ – 
financováno z ESF OPZ a státního rozpočtu ČR od konce roku 2016 
 

 Realizován v souladu s usnesením vlády č. 608/2015 Sb., o Státní politice vůči 
NNO na léta 2015 až 2020 
 
 



 Výstupy:  1. Analýza dobrovolnictví v ČR a v zahraničí - zpracováno 
2. návrh Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR - zpracováno 
3. Pilotní realizaci regionálních dobrovolnických center ve 14 krajích ČR 
po dobu 2 let – zvýšit dostupnost dobrovolnictví (nabídku i poptávku), 
zkvalitnění práce dobrovolníků a dobrovolnických organizací, jednotné 
metodiky – důležitá součást Koncepce rozvoje dobrovolnictví  
(veřejná zakázka – 4/2019 – předložení zadávací dokumentace na 
MPSV jako ŘO OPZ ke kontrole před vyhlášením VZ) 

 
IV. Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR + navazující Akční plány 
 

 historicky první koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR 

 schvalování vládou ČR – předpoklad Koncepce ještě v r. 2019, AP 1. pol. 2020 

 meziresortní a mezioborová pracovní skupina 

 primárně nelegislativní opatření, v případě potřeby i legislativní návrhy 

 podkladem výstupy z projektu Rozvoj dobrovolnictví v ČR 
 

 Cílem je podpora rozvoje: 
o dobrovolnické služby i obecného dobrovolnictví 
o nových prvků - osvědčených modelů ze zahraničí i z ČR 
o nadále i stávajících dobrovolnických struktur 
o podnítit spolupráci, koordinaci, výměnu informací mezi dobrovolnickými 

organizace, mezi resorty, spolu navzájem 
 

 Cílem není: 
o zasahovat do suverenity dobrovolnických organizací ani do působnosti 

jednotlivých ministerstev 
o nahradit stávající dobrovolnictví novými formami – spíše doplnit o nové již 

osvědčené prvky, nutit kohokoli do nových prvků v oblasti dobrovolnictví 
o podmiňovat stávající podporu dobrovolnických organizací zapojením do 

nových prvků 
 

 Vychází z analýzy dobrovolnictví v ČR i zahraničí včetně analýzy silných 
a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, přejímá osvědčené modely ze zemí 
s rozvinutým dobrovolnictvím 
 

 Oblasti doporučení – strategických cílů - z návrhu Koncepce: 
o Rozdělení rolí a odpovědností na národní – regionální – lokální úrovni 

 národní: Rada dobrovolnictví, Národní asociace dobrovolnictví, neformální 
síť zástupců regionálních dobrovolnických center 

 regionální: – kraje + regionální dobrovolnická centra 
 lokální: obce + lokální dobrovolnická centra, dobrovolnické organizace   

o Podpora stávajícího systému dobrovolnictví - akreditace, navýšení dotací, 
rozšíření možnosti kofinancovat vlastní podíl na dotaci dobrovolnickou činností 

o Novela zákona o DS – snížení administrativy pro DO, ??? zapojení 
příspěvkových organizací i jako vysílajících organizací 

o Podpora oborového dobrovolnictví v gescích jednotlivých resortů, hledání 
nových možností i finanční podpory a dalších výhod ze strany resortů 

o Podpora nových forem dobrovolnictví – mj. on-line, firemní dobrovolnictví 
o Podpora rodiny a pozitivního stárnutí 
o Efektivní monitoring dobrovolnictví - k prokázání přínosu dobrovolnictví 
o Podpora managementu a profesionalizace dobrovolnictví  
o Propagace dobrovolnictví - národní, krajské, místní dny dobrovolnictví, 

jednotný web, propagace na podporu fundraisingu 
o Výchova k dobrovolnictví - vzdělávání na školách 


