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Cíle výzkumu

• Zjistit názor členů Rady z neziskového sektoru na 
činnost a roli Rady v současnosti

• Zjistit, jakou roli hrají členové Rady z 
neziskového sektoru jednak při činnosti Rady a 
jednak při zprostředkování kontaktu mezi Radou 
a neziskovým sektorem

• Na základě výzkumu formulovat doporučení 



Metody sběru dat

Analýza výročních zpráv (VZ 2002 – 2014)

Polo-strukturované rozhovory se stávajícími členy 
Rady zřad NNO a některými členy výborů: 15 
rozhovorů se členy Rady (ze 16) a 5 se členy výborů

Analýza webových stránekNNO spojených se 
členy Rady z řad NNO



Role Rady

Činnost Rady je vnímána skrze její formální i 
neformální aspekty.

Tři hlavní kategorie rolí, které z hlediska členů z řad 
NNO Rada plní:

I. Místo přístupu NNO k veřejné správě
II. Prostor pro řešení záležitostí NNO
III. Prostor koordinace resortů



Role Rady a její legitimita
Schopnost Rady dosahovat výsledky lze označit jako 
legitimitu na výstupu.

Ovlivňuje ji dle názoru respondentů:
(a) situace ve vládě: pozice předsedy Rady ve vládě; 
zájem předsedy Rady o témata NNO; programové 
priority vlády
(b) systémová pozice Rady jako POV
(c) složení Rady a aktivita jejích členů

Nemožnost posoudit dobře legitimitu na výstupu vede 
k přesunutí pozornosti na procedurální aspekty 
fungování Rady (legitimitu procesu).



Spolupráce mezi členy Rady a veřejnými 
institucemi při ovlivňování legislativy v 

oblasti agendy Rady



Spolupráce mezi členy Rady a neziskovými 
organizacemi při ovlivňování legislativy



Doporučení:
1. Pokračovat ve vytváření fór pro 

diskusi problémů neziskového 
sektoru

2. Usilovat o širší spolupráci s 
akademiky

3. Rozvíjet procedury hledání 
konsensu a deliberace



4. Posílit kapacitu sekretariátu Rady

5. Vytvořit systém sběru připomínek 
a podnětů

6. Udržet stávající kvalitní procedury 
a dále je zlepšovat

7. Zamyslet se nad složením Rady 
vzhledem k relevantním typům 
NNO



8. Zavést zastupitelné členství vRadě 
i pro členy zřad NNO

9. Podpořit sítě a síťování

10. Zvážit koordinaci mezi RVNNO a 
jinými poradními orgány 
s relevancí pro NNO

Pro detailní a úplné informace viz dokument „Analýza 
činnosti a role RVNNO s návrhy na opatření“, 

T. Pospíšilová a J. Navrátil, červen 2015.


