
Příloha č. 1: Seznam otázek pro pracovníky neziskových organizací (seznam) 

1. Vaše organizace je zaregistrována do státního registru neziskových organizací plnící 

roli „zahraničního agenta“. Byla vaše nezisková organizace registrována dobrovolně? 

2. Byla registrace spojena se soudním řízením?  

3. Byla organizaci vyměřena pokuta za nezaregistrování?  

4. Popište prosím podobu vztahu státních struktur Ruské federace k vaší neziskové 

organizaci do data zanesení do registru. Existovaly předtím nějaké projevy diskriminace nebo 

omezování vaší činnosti?   

5. Změnila se nějak po zanesení vaší organizace do registru zahraničních agentů struktura 

vašeho financování? Přestali jste přijímat peníze ze zahraničí?  

6. Přestali vás podporovat někteří vaši sponzoři?  Pokud ano, uveďte prosím, zda se 

jednalo o sponzory z Ruska nebo ze zahraničí.  Uvedli někdy důvod?  

7. Objevili jste nějaký nový zdroj financování? /Nového sponzora, který vás dříve 

nepodporoval.  

8. Byly ve vaší organizaci prováděny nečekané audity?  Pokud ano, kdy a kolikrát?  

9. Byla vaše organizace nucena ve spojení s Registrem omezit svoji činnost v některém z 

odvětví? Uvažujete o ukončení činnosti vaší organizace ve spojení s dopady zákona o 

zahraničních agentech? 

10. Změnil se nějak přístup běžných občanů k vaší organizaci po přidělení označení 

Zahraniční agent?  Jak se to projevilo? Vyjádřili někdy své důvody?  

11. Máte nějaké problémy s přístupem k veřejným institucím, například do škol nebo 

médií, které jste dříve nezaznamenali?   

12. Čelí vaše organizace nějakým persekucím ze strany státu? Byly vaší organizaci 

například vyměřeny neopodstatněné pokuty nebo bezdůvodně vypovězeny nájemní smlouvy 

na užívané prostory?  

13. Čelili jste vyhrožování spojenému se svojí činností ze strany jak soukromých osob, tak 

osob spjatých se státními strukturami?  

14. Měnili jste nějak agendu vaší neziskové organizace?  Museli jste nějak omezit své 

existující nebo plánované projekty nebo jejich zaměření?  

15.  Změnili jste nějak strategii spolupráce s veřejným sektorem? Zavedli jste nějaký nový 

přístup? Nezavedli jste například nové osvětové programy nebo veřejné debaty?  

16.  Charakterizujte prosím přímé dopady zákona o neziskových organizacích na 

fungování vaší neziskové organizace.   



17. Charakterizujte prosím nepřímé dopady zákona o neziskových organizacích na 

fungování vaší neziskové organizace.   

18. Vidíte v tom nějakou výhodu? Byl tento zákon v něčem prospěšný?  

19. Jaký byl podle Vašeho názoru celkový dopad zkoumaného zákona na neziskový 

sektor?  

20.  Jak podle Vás vypadají perspektivy ruského neziskového sektoru? Bude mít podle vás 

zákon o zahraničních agentech dlouhodobý vliv? 


