PODPORUJME NEZISKOVKY,
VYPLATÍ SE TO

Většina neziskovek dělá to, co stát nezvládá a co se podnikatelům dělat nevyplatí. Od sociálních služeb přes
ochranu přírody a památek až třeba po ochranu veřejných peněz a boj s korupcí ve všech jejích podobách.
Neziskovky nejsou žádní žrouti peněz, jak se je snaží vykreslovat někteří politici nebo ti, kteří je nemají rádi. Ty
menší stojí jen na dobrovolnické práci. Ty, které se věnují rozsáhlejší činnosti, se ale bez placených zaměstnanců
neobejdou. Platy v neziskovkách jsou většinou podprůměrné, i tak stojí velké úsilí získat na ně prostředky.
Většina neziskovek vám potvrdí, že bojují o každodenní přežití.

Státní dotační programy pro neziskové organizace v roce 2020 (v mil. Kč)

4 734 mil. Kč

Tělesná výchova a sport

23 mil. Kč

4 mil. Kč

Životní prostředí

Boj s korupcí

Jednou z nejméně podporovaných oblastí je boj s korupcí, zvyšování transparentnosti veřejné správy a ochrana
veřejných peněz. Na protikorupční aktivity neziskových organizací český stát v roce 2020 uvolnil pouhé
4 mil. Kč. Podobně jako v jiných letech. Z daní každého poplatníka se jedná o cca 50 haléřů ročně. To je zcela
směšné a vzhledem k tomu, že kvůli korupci se ročně ztratí z veřejných rozpočtů řádově miliardy korun,
i zcela neadekvátní. Pro srovnání: neziskovým organizacím v oblasti tělesné výchovy a sportu jde tisíckrát víc,
4 734 mil. Kč.

NEMÁ TO
CENU...

Protikorupční neziskovky tak v České republice podporují např. tzv. Norské fondy nebo některé soukromé
nadace, která na tuto činnost sice dávají více než stát. Avšak i tak je to stále velmi málo a jde navíc jen
o podporu jednotlivých projektů, nikoliv organizací. I proto se této oblasti věnuje jen několik málo vytrvalců.
Řada z nich vzhledem k frustrujícím podmínkám po nějaké době tzv. vyhoří a přestane se těmto aktivitám
věnovat.
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ČERPACÍ STANICE

Chytit někoho s úplatkem v ruce, jako bývalého hejtmana Ratha, je výjimečnou záležitostí. Pro odhalení korupce
a tunelování veřejných peněz je zapotřebí dostat se k potřebným informacím, udělat jejich analýzy, srovnání
a ukázat, kde a jak se peníze ztrácejí. Ti tzv. „tuneláři“ nejsou žádní hlupáci, provádějí svůj „byznys“ velmi
soﬁstikovaným a na první pohled jen těžko odhalitelným způsobem. Informace od neziskovek tak mohou
být důležitým podkladem pro následnou práci policie nebo státních zástupců.

A znovu: odhalit zmanipulovanou či předraženou zakázku nebo dotaci a jiné způsoby rozkrádání veřejných peněz
není vůbec jednouché a většinou jde o časově náročnou činnost. Je zapotřebí zaplatit i služby různých expertů,
odhadců a soudních znalců. To vše stojí peníze. Když jich je málo, tak je vlastně velká část veřejných zakázek
a dotací bez potřebného dohledu. Ti, kdo je mají kontrolovat, totiž kontrolují většinou jen formality, a nikoliv to,
zda se jedná o odpovídající částky.

Otázka tedy zní: Když jsou na jedné straně někteří podnikatelé, úředníci a politici, kteří umějí veřejné rozpočty
„hezky podojit“, díky této činnosti si přijdou na statisíce až miliony z jediné zakázky nebo dotace a z těchto
peněz si pak platí špičkové právníky, experty nebo třeba reklamu v médiích, tak jaké šance mají neziskovky,
které hospodaří s úplným zlomkem těchto peněz? A proč je systém takto nastaven? Proč stát neinvestuje do
těchto aktivit mnohem více peněz? Nestály by ušetřené veřejné peníze za větší podporu?

Tento materiál byl realizován za ﬁnanční podpory Ministerstva spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“
a Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.
Program je ﬁnancován z Fondů EHP a Norska.

Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem
podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování
ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce
mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision
making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights
including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size
and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from
EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening
of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial
contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.”

