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Anotace: 

 

Práce se zabývá problematikou financování neziskových organizací z fondů Evropské unie 

s užším zaměřením na komunitární programy. Ty byly zvoleny proto, že na rozdíl od 

strukturálních fondů není k dispozici dostatek literatury, který by se zabýval 

komunitárními programy v českém prostředí. Součástí této práce byl proto průzkum, jehož 

cílem bylo na několika případových studiích ukázat českou zkušenost s komunitárními 

programy. Cílem průzkumu bylo popsat zkušenosti českých NNO s čerpáním dotací 

z komunitárních programů a potvrdit nebo vyvrátit následující hypotézu:   

 

Pravidla čerpání dotací od Evropské komise jsou nastavena tak, že na ně dosáhnou pouze 

velké a bohaté NNO. Ze strany českých NNO navíc dochází k nepochopení účelu dotací, 

kterým není financování NNO jako takových, ale financování realizace cílů EU 

prostřednictvím NNO.  

 

Průzkum ukázal, že i malé neziskové organizace jsou schopné žádat o dotace v rámci 

evropských komunitárních programů a uspět. U oslovených organizací byla navíc 

úspěšnost poměrně vysoká a pro zhruba polovinu z nich představuje příslušný komunitární 

program (podle oboru jejich činnosti) hlavní zdroj financování. Lze proto konstatovat, že 

hypotéza byla vyvrácena.  
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Úvod 

 

 Práce se zabývá problematikou financování neziskových organizací z fondů 

Evropské unie s užším zaměřením na komunitární programy. Ty byly zvoleny proto, že na 

rozdíl od strukturálních fondů není k dispozici dostatek literatury, který by se zabýval 

komunitárními programy v českém prostředí. Součástí této práce byl proto průzkum, jehož 

cílem bylo na několika případových studiích ukázat českou zkušenost s komunitárními 

programy. Podrobněji o průzkumu viz Metodika. Strukturální programy a další zdroje 

z Evropské unie jsou zde proto popsány stručněji, spíše pro úplnost a pro srovnání.  

První kapitola představuje přehled fondů EU včetně objemu rozdělovaných peněz a 

popis legislativního prostředí.   

 Druhá kapitola obsahuje výsledky zmiňovaného průzkumu mezi českými 

neziskovými organizacemi, které realizují projekty v rámci komunitárních programů 

Evropské unie. Cílem průzkumu bylo popsat zkušenosti českých NNO s čerpáním dotací 

z komunitárních programů a potvrdit nebo vyvrátit následující hypotézu:   

 

Pravidla čerpání dotací od Evropské komise jsou nastavena tak, že na ně dosáhnou pouze 

velké a bohaté NNO. Ze strany českých NNO navíc dochází k nepochopení účelu dotací, 

kterým není financování NNO jako takových, ale financování realizace cílů EU 

prostřednictvím NNO.  

 

Hypotéza byla zvolena na základě analýz, které k tomuto tématu vyšly v zahraničí a 

shrnují zkušenosti neziskových organizací ze starých členských zemí. Tato práce si klade 

za cíl popsat situaci českých NNO po vstupu ČR do Evropské unie. Vstup do EU znamenal 

pro české NNO, pokud jde o evropské dotace, výraznou změnu. O tom jak se liší 

„předvstupní“ model financování NNO od toho současného pojednává první část druhé 

kapitoly. Před vstupem ČR do Evropské unie u nás fungovaly programy podporující rozvoj 

občanské společnosti, především Phare. V rámci těchto programů mohly neziskové 

organizace žádat o finanční prostředky na budování svých kapacit a na posílení své 

činnosti. Získat takovou dotaci navíc nebylo příliš složité. Potom co ČR vstoupila do EU je 

naše občanská společnost považována za rozvinutou a fungující. České neziskové 

organizace už nemohou žádat dotace na svůj rozvoj, ale ani na podporu své vlastní 

činnosti. Dotace, které Evropská unie poskytuje neziskovým organizacím z členských zemí 
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není primárně určena na jejich činnost, ale na plnění společných cílů a politik EU. Jde 

spíše o zakázky, které mají k dosažení těchto cílů přispívat. Charakteru zakázek také 

odpovídá systém přidělování dotací, který se podobá výběrovému řízení, v němž uspějí jen 

ti nejlepší. Žadatel musí splnit řadu přísných kritérií. Především musí prokázat svou 

schopnost předkládaný projekt uskutečnit, což znamená předložit dokumentaci dokládající 

dostatek lidských a finančních zdrojů a zkušenosti s podobnými aktivitami. Důležitou 

novinkou oproti předvstupním fondům je nutnost vztahovat projekt k Evropské unii. To 

znamená, že činnosti projektu se nesmí omezovat na jeden národní stát, podmínkou je 

zapojení jednoho či více partnerů z členských zemí (minimální počet se liší podle pravidel 

jednotlivých programů) a žadatel musí popsat „evropskou dimenzi projektu“ – musí 

dokázat, že projekt opravdu přispěje k plnění cílů EU jako celku.     

Druhá část druhé kapitoly popisuje zkušenosti českých neziskových organizací 

s čerpáním dotací z komunitárních programů po vstupu do EU. Zaměřuje se na to, jak se 

české NNO vyrovnávají s podmínkami těchto programů ve srovnání s neziskovými 

organizacemi ze starých členských zemí. Ukázalo se, že české NNO si dokázaly novými 

podmínkami poradit. 

Pokud jde o první část hypotézy, byla částečně vyvrácena hned po sestavení 

souboru organizací, které měly být osloveny. Všechny tyto organizace (s jednou výjimkou) 

jsou totiž malé (definice malé NNO viz dále) a přesto se jim podařilo se svou žádostí uspět 

a projekt (příp. projekty) realizovat. Hypotéza byla vyvrácena pouze částečně proto, že 

ačkoliv organizace uspěly, bylo to za cenu obrovského množství práce a často i určitých 

„kli ček“, kterými byly nuceny některá pravidla obejít. Podle očekávání byly problémy 

s prokazováním schopnosti projekt realizovat – tj. především s dokazováním finančních 

kapacit na předfinancování projektu. Protože NNO nemají dostatek volných peněz, dalším 

zásadním problémem je jak překlenout dobu než bude proplacena závěrečná splátka po 

ukončení projektu. Některé organizace přiznaly, že kvůli opoždění závěrečné splátky téměř 

zkrachovaly, protože náklady projektu nějak zaplatit musely.  

Druhá část hypotézy, která se vztahuje k účelu dotací EU (financování realizace 

cílů EU prostřednictvím NNO) a jeho nepochopení ze strany českých neziskových 

organizací byla opět částečně vyvrácena. Oslovené neziskové organizace realizují 

mezinárodní projekty jako hlavní koordinátoři i jako partneři a priority jednotlivých 

programů, ve kterých žádají, jim naprosto vyhovují. Ani evropský rozměr projektů, tj. 

podmínku zahraničního partnera a přesah dopadu projektu za hranice jednoho národního 

státu, nepovažovala žádná z oslovených organizací za problém. Přesto uvádím, že tato část 
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hypotézy však byla vyvrácena pouze částečně, a to proto, že postup oslovených organizací 

odpovídá spíše „předvstupnímu“ chápání účelu dodací, tj. získat prostředky na realizaci 

svého projektu – na svou činnost. Jak vyplývá z už zmíněných analýz, neziskové 

organizace ze starých členských zemí si stěžují, že svou činnost musí přizpůsobovat 

prioritám evropských fondů, aby získaly dotaci a často se musí odchýlit od svého 

původního poslání. Naproti tomu oslovené české NNO shodně uvádějí, že nejdříve měli 

vymyšlený projekt a na ten pak sháněli finanční prostředky.  Organizace, které s projektem 

uspěly pak ve stejném programu žádaly opět, buď na pokračování prvního projektu nebo 

na podobný projekt, takže žádné rozpory mezi jejich vlastní činností a prioritami programu 

nezaznamenaly. Žádná z organizací, které neuspěly, nepovažovala za příčinu to, že by 

projekt neodpovídal prioritám. Žádná také nepřipustila, že by jakkoli měnila svůj 

projektový záměr, aby lépe odpovídal prioritám příslušného komunitárního programu. Na 

druhou stranu je otázka, jaký vliv bude mít případná změna priorit, například v novém 

programovacím období, na činnost těchto organizací. Tak velké granty jako jsou ty, na 

které si zvykly v programech EU, totiž na úrovni státu nezískají. V takové situaci se však 

zatím žádná z oslovených organizací neocitla.  

 

Metodika 

 

 Průzkum probíhal metodou osobních rozhovorů. Šablona rozhovorů byla u všech 

organizací stejná a je součástí příloh. Vychází ze studia pramenů – analýz zkušeností 

zahraničních NNO s čerpáním dotací z programů EU a její konečná podoba byla dotvořena 

po pilotním rozhovoru.  

Soubor oslovených organizací byl omezen technickými možnostmi diplomové 

práce. Z důvodu volby osobních rozhovorů jsou všechny organizace pražské s výjimkou 

jedné brněnské jejíž zástupce poskytl rozhovor během svého pobytu v Praze. Jediným 

dalším kritériem pro výběr organizací byl úspěch alespoň jednoho jejich projektu 

v některém z komunitárních programů. Tyto organizace byly vyhledány na webových 

stránkách jednotlivých programů, kde jsou uvedeny přehledy úspěšných projektů.  

V rámci každého komunitárního programu vznikly rozhovory s průměrně 4 – 5 

neziskovými organizacemi (definice viz níže). Tento počet je dán jednak už zmiňovaným 

výběrem pražských organizací a také tím, že komunitární programy EU nepatří 

k nejrozšířenějším zdrojům financování českých neziskových organizací. Jak vyplývá ze 
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statistik (např. Frič – Dárcovství a dobrovolnictví v ČR) k nejrozšířenější zdrojem v ČR  je 

stále stát.  

 

Definice základních pojmů 

 

Nezisková organizace  

Pro potřeby této práce jsou za neziskové organizace považována občanská sdružení, 

obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví. Nadace a nadační fondy jsem 

z tohoto výčtu vypustila, protože se jedná o dárce a ne příjemce. Všechny oslovené 

organizace však mají formu občanských sdružení. 

 

Malá nezisková organizace 

 Protože jsem v literatuře nenašla definici pro malou či velkou neziskovou 

organizaci, zvolila jsem jako kritérium počet zaměstnanců (s vědomím rizika, že toto 

kritérium nebude zcela srovnatelné, protože některé organizace staví především na práci 

dobrovolníků – tam kde tomu tak je, je to uvedené) a dostatek/nedostatek vlastních 

volných finančních prostředků (tj. prostředky, které nepocházejí z grantů a dotací, ale 

organizace s nimi může nakládat libovolně). Pro potřeby této práce je tedy malá NNO 

taková, která má 0 – 5 zaměstnanců (na částečný či plný úvazek) a která nemá takové 

množství vlastních volných finančních prostředků, aby se zcela vyhnula problémům s cash 

flow.  
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1. Kapitola  

Prostředí evropských fondů pro NNO  

  

 Evropské fondy jsou významným zdrojem financí pro neziskové organizace. 

Existuje řada různých programů pro různé oblasti činnosti NNO. Druhá kapitola mj. 

pojednává o možnostech a způsobech čerpání z evropských fondů před vstupem a po 

vstupu ČR do EU a o tom co se vstupem ČR do EU pro české neziskové organizace 

změnilo. Zde proto uvádím jen přehled fondů a množství peněz, které z nich neziskové 

organizace mohly čerpat v období před i po vstupu ČR do EU.  

 

1.2. Typy fondů a množství peněz  

 

1.2.1. Předvstupní pomoc 

 

Před vstupem do EU mohla Česká republika čerpat z tzv. předstupních nástrojů. 

Mezi ně patřila například iniciativa ISPA, fond Phare či program SAPARD. Po vstupu ČR 

do EU činnost předvstupních nástrojů skončila a v současné době už pouze dobíhají. Nyní, 

jako řádný člen EU, však může ČR získat daleko větší objem podpory.  

 

Phare 

Fond Phare byl založen v roce 1989 původně pouze pro Polsko a Maďarsko, 

postupně ho však začaly využívat i další přistupující země, nyní včetně Bulharska a 

Rumunska. Financují se z něj projekty, které pomáhají překlenout hospodářskou a 

politickou propast mezi zeměmi bývalého východního bloku a západní Evropy.  

Pro Českou republiku byly od roku 1990 v rámci programu Phare schváleny 

projekty v hodnotě cca 1,1 mld. €. Na přípravě programu PHARE pro ČR spolupracovala 

Evropská komise s Českou republikou. Jedním z jeho cílů bylo posilování institucí a 

vnitřních administrativních struktur potřebných pro převzetí legislativy Evropských 

společenství a pro přípravu na účast v programech EU. Proces programování a příprava 

projektových fiší vycházela z Přístupového partnerství, Národního programu přípravy ČR 

na členství v EU, Pravidelné hodnotící zprávy a Kodaňských kritérií. Samotná realizace 

pomoci se řídila prováděcími předpisy a prostředky byly čerpány na základě podepsaných 

Finančních memorand. Dílčí programy PHARE zaměřené na rozvoj občanské společnosti, 
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které byly určené především na posílení nevládních neziskových organizací 

implementovala v ČR Nadace rozvoje občanské společnosti od roku 1993. (www.nros.cz – 

ukončené programy)  

 

ISPA (The Instrument for Structural  Policies Pre-Accession) 

Nástroj ISPA zajišťoval finanční prostředky na investiční akce v oblasti dopravy a 

životního prostředí s cílem pomoci partnerským zemím dosáhnout zde evropských 

standardů. V rámci nástroje ISPA bylo od roku 2000 pro ČR schváleno poskytnutí zhruba 

507 mil. €.  

 

SAPARD 

Program SAPARD představoval pomoc přistupujícím zemím při řešení konkrétních 

problémů zavádění společné zemědělské politiky a při zvládání strukturálních změn 

v jednotlivých zemědělských odvětvích. Od roku 2000 bylo v rámci programu SAPARD 

poskytnuto 92 mil. €.  

 

Celkem získala Česká republika od Evropské unie do začátku roku 2004 1,8 mld. €.1 

 

Komunitární programy I. – dopln ěk předvstupní pomoci 

Komunitární programy jsou soubory aktivit, které Evropské společenství vytvořilo 

v průběhu let s cílem podpořit kooperaci mezi členskými státy v různých specifických 

oblastech, které souvisejí s politikami Společenství. Tyto programy jsou většinou 

iniciovány Evropskou komisí nebo jinými orgány EU.  

V dokumentu „Agenda 2000“, vydaném v červenci 1997, navrhla Evropská komise 

postupné otevírání širokého spektra komunitárních programů také kandidátským zemím 

jako dílčí cíl přistoupení, aniž by se čekalo na samotné přijetí těchto států za členy. 

V principu byly komunitární programy určeny výlučně pro členské státy. Protože 

však zahrnují většinu politik Společenství, mohou sloužit jako užitečná příprava na vstup, 

neboť seznamují kandidátské země a jejich občany s politikami Unie a jejich pracovními 

metodami a vhodně tak doplňují předvstupní strategii. Tento návrh podpořila Evropská 

rada na svém zasedání v Lucemburku (prosinec 1997) a význam účasti na komunitárních 

programech a práci agentur byl znovu zdůrazněn v zesílené Předvstupní strategii pro 

                                                 
1 http://evropska-unie.cz 
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kandidátské země ze střední a východní Evropy. Stal se rovněž součástí zvláštní 

Předvstupní strategie pro Kypr a Evropské strategie pro Turecko. 

Účast na těchto programech byla založena na Evropských dohodách (nebo jejich 

doplňkových protokolech), které byly uzavřeny s kandidátskými zeměmi. O podmínkách 

účasti rozhodovala „Rada přistoupení“ – bilaterální orgán, který monitoroval zavádění 

příslušné Evropské dohody.  

Na národní úrovni stále koordinují jednotlivé programy buď Národní agentury 

(např. Národní vzdělávací fond či ministerstva) a pokud nejsou vytvořeny, pak garanti – 

např. příslušná ministerstva.1 

 

1.2.2. „Přechodné období“ 

  

Prvního května 2004 se Česká republika stala plnoprávným členem Evropské unie. 

Patří však k méně rozvinutým členským státům. Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních 

principů regionální politiky EU je podpora ekonomicky slabších států, snižování rozdílů 

mezi jednotlivými regiony a posilování ekonomické a sociální soudržnosti všech členských 

zemí EU, může EU pomoci České republice a dalším novým členským zemím dohnat 

ostatní členské státy. K dispozici k tomu má řadu nástrojů, které jsou otevřené krajům, 

obcím, podnikatelům, neziskovým organizacím a celé řadě dalších subjektů.  

Členství v EU umožňuje čerpat finanční prostředky EU ze strukturálních fondů a z 

Fondu soudržnosti (někdy označovaného jako Kohezní fond). Tyto fondy jsou hlavními 

nástroji regionální politiky EU. Česká republika se ale může účastnit také komunitárních 

programů a některých iniciativ Společenství. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 www.finance.cz, www.obcan.ecn.cz 
2 www.finance.cz 
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Tabulka:  Prostředky od Evropské unie určené pro Českou republiku 

v období 2004-2006 [v mil. eur] 

  2004 2005 2006 2004-2006 

Fond soudržnosti  316,9 266,1 362,3 945,3 

Strukturální fondy  381,5 528,9 674 1.584,4 

Cíl 1 (13 krajů) 339 485,5 629,8 1.454,3 

Cíl 2 (Praha) 23,3 23,8 24,2 71,3 

Cíl 3(Praha) 19,2 19,6 20 58,8 

Iniciativy společenství 28,6 32,1 40,1 100,8 

Interreg 21 21,4 26,3 68,7 

Equal 7,6 10,7 13,8 32,1 

Celkem 727 827,1 1.076,3 2.630,5 

Pramen: Evropská komise (www.finance.cz) 

 

 

Strukturální fondy I. – období 2000-2006 

Cílem hospodářské a sociální politiky Evropské unie je podpora rozvoje regionů, 

jejichž úroveň nedosahuje v daných kritériích určitého evropského standardu. Významným 

prostředkem k dosažení tohoto cíle jsou strukturální fondy. Jejich prostřednictvím 

podporuje Evropská komise především ochranu životního prostřední, snížení 

nezaměstnanosti, rozvoj lidských zdrojů, zlepšení infrastruktury či restrukturalizaci 

průmyslu. 

Provádění strukturální politiky a využívání strukturálních fondů jako jejího 

hlavního finančního nástroje je založeno na 5ti hlavních principech, kterými se řídí. Tyto 

principy se přímo dotýkají jak jednotlivých členských států, tak konečných příjemců, 

protože představují základní pravidla pro implementaci strukturálních fondů. Dopadu 

těchto principů na NNO a možnostem, které z nich neziskovým organizacím vyplývají se 

podrobněji věnuje kapitola 2.1.2. Zde proto uvádím jen jejich přehled: 

1) Princip programování. Tento princip znamená, že členské země mohou čerpat 

prostředky ze strukturálních fondů na základě vypracování víceletých a víceoborových 

programů rozvoje, které vlády jednotlivých zemí předkládají Evropské komisi ve formě 

programových dokumentů vždy na určité období dopředu (programovací období EU trvá 
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zpravidla 6 let). Současné programovací období trvá od roku 2007 do roku 2013. 

Předchozí programovací období trvalo v rozmezí let 2000 až 2006 a v ČR toto období 

začalo běžet od našeho vstupu do EU v roce 2004. ČR tak vstoupila do zkráceného 

programovacího období. 

 2) Princip koncentrace. Pro skutečně nejefektivnější využití SF je podstatné 

nerozmělňovat jejich prostředky na řadu drobnějších a méně významných projektů, ale 

koncentrovat je do komplexních projektů v rámci předem naplánovaných strategií rozvoje. 

Samozřejmě však existují programy v rámci strukturálních fondů kde lze žádat o relativně 

malé částky. Příkladem takových programů jsou globální granty určené neziskovým 

organizacím, které ba na velké projekty svou kapacitou nestačily. 

3) Princip partnerství. Je stěžejním principem fungování Strukturálních fondů EU, 

který Evropská komise zdůrazňuje. Do procesu plánování a využívání SF mají být 

zapojováni příjemci prostředků - regiony, města, obce, soukromé subjekty. Při přípravě 

programových dokumentů je kladen důraz na spolupráci mezi EK a příslušnými orgány na 

národní, regionální a místní úrovni, které pověřuje členský stát přípravou a realizací 

rozvojových programů. Tento princip je pro NNO potenciálně důležitý, ale v ČR je dosud 

málo využívaný. O možnosti NNO zapojovat se do rozhodovacích procesů a o jejich 

neochotě k tomu viz dále (kapitola 2.4.).  

4) Princip doplňkovosti (adicionality). Tento princip říká, že prostředky ze 

strukturálních fondů jsou určeny pouze k doplnění výdajů členských států. Členské státy 

musí v předkládaných rozvojových plánech doložit vlastní finanční prostředky na 

spolufinancování akcí, na které jsou přiděleny i prostředky fondů EU. Finance SF tedy 

nesmějí nahrazovat národní výdaje, není např. možné snížit ve státním rozpočtu výdaje na 

životní prostředí, protože je tato oblast podpořena SF. 

5) Princip monitorování a vyhodnocování. V souladu s tímto principem jsou 

veškeré operace SF průběžně sledovány a vyhodnocovány z hlediska efektivnosti 

vynakládaných prostředků. Při schvalování projektů se předběžně posuzují možné dopady, 

projekty se pravidelně hodnotí v průběhu realizace a po ukončení se vyhodnotí skutečné 

výsledky projektů. 

 

Základem pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti byly 

v období 2004 - 2006 dva dokumenty - Národní rozvojový plán a paralelně k němu stojí 

Rámec podpory společenství, což je v podstatě smlouva mezi Evropskou komisí a Českou 
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republikou, kde se obě strany zavazují poskytnout prostředky na dosažení stanovených 

cílů. Pomoc ze Strukturálních fondů je pak realizována pomocí tzv. operačních programů. 

Pro období 2000 – 2006 stanovila Evropská komise tři základní cíle, k jejichž 

dosažení slouží čtyři Strukturální fondy. 

Cíle: 

Cíl 1 – Podpora rozvoje zaostávajících regionů – regiony s HDP pod hranicí 75 % 

průměru EU jsou podporovány zejména investicemi do výroby. 

Cíl 2 – Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací – podpora oblastem vykazujícím 

vysokou míru nezaměstnanosti, kriminality, špatnou úroveň školství nebo životního 

prostředí. 

Cíl 3 – Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání – snaha o snížení nezaměstnanosti 

prostřednictvím rekvalifikace, vzdělávání a školení.  

Strukturální fondy v období 2004 – 2006: 

1. Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) – z jeho zdrojů jsou financovány projekty 

v regionech spadajících do cílů 1 a 2. 

2. Evropský sociální fond (ESF) – je hlavním nástrojem sociální politiky a zaměstnanosti 

EU. Zaměřen na nezaměstnanou mládež, dlouhodobé nezaměstnané a sociálně 

znevýhodněné skupiny a ženy v rámci všech tří cílů. Je nejdůležitějším fondem pro 

čerpání prostředků NNO. 

3. Evropský orientační a záruční fond pro zemědělství (EAGGF) – učen pro rozvoj 

venkovských oblastí v rámci cíle 1. 

4. Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG) – za účelem zajištění financování 

rozvoje přímořských regionů i rybářského odvětví. 

 

Rámec podpory společenství (viz výše) byl naplňován prostřednictvím pěti 

operačních programů (v závorce je uvedeno procento, které tvoří daný program z 

celkových prostředků SF  a jednotlivé priority v rámci každého programu): 

1. OP průmysl a podnikání (18%, rozvoj podnikatelského prostředí, rozvoj 

konkurenceschopnosti podniků, technická pomoc). 

2. OP infrastruktura (17%, modernizace a rozvoj dopraví infrastruktury, snížení 

negativních důsledků dopravy na životní prostředí, zlepšování environmentální 

infrastruktury, technická pomoc). 
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3. OP rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (12%, rozvoj zemědělství, 

zpracování zemědělských výrobků a lesního hospodářství, rozvoj venkovských 

oblastí, rybářství a odborné vzdělávání, technická pomoc). 

4. OP rozvoj lidských zdrojů (22%, aktivní politika zaměstnanosti, sociální integrace a 

rovnost příležitostí, rozvoj celoživotního učení, adaptabilita a podnikání, technická 

pomoc). 

5. Společný regionální OP (31%, regionální podpora podnikání, rozvoj infrastruktury 

v regionech, rozvoj lidských zdrojů v regionech, rozvoj cestovního ruchu, 

technická pomoc). 

Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj, které nese celkovou odpovědnost 

za provádění regionální a strukturální politiky EU v ČR. Za každý z operačních programů 

pak odpovídá jedno z ministerstev ČR a je mu přidělen určitý podíl z prostředků určených 

pro regiony v ČR. Řídící orgán každého operačního programu je povinen vypracovat 

podrobný metodologický materiál (jakousi příručku pro žadatele o pomoc ze strukturálních 

fondů), ve které specifikuje konkrétní podmínky a požadavky projektové žádost v rámci 

daného OP. 

 

Transition Facility – přechodový nástroj 

Program Transition Facility (Přechodový nástroj) byl vytvořen Evropskou komisí 

pro nově přistupující země jakou pokračování pomoci v oblastech, kde administrativní a 

institucionální kapacita dosud není dostačující ve srovnání se stávajícími členskými 

zeměmi. Je zaměřen na oblasti, které není možné financovat ze strukturálních fondů. 

Program je naplánován na období 2004-2008. Finanční prostředky tohoto programu 

představují zbylé prostředky z předvstupní pomoci a směřují do oblastí, ve kterých nové 

členské země dosud nejvíce zaostávají za těmi starými. Část programu zaměřenou na 

neziskové organizace v ČR administruje  Nadace rozvoje občanské společnosti. Podpora 

směřovala na podporu ochrany spotřebitelů, posilování činnosti nestátních neziskových 

organizací monitorujících a prosazujících zájmy občanů a v současné době na podporu 

implementace antidiskriminačního aquis.  
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1.2.3. Finanční zdroje po vstupu do EU 

 

Strukturální fondy II. – období  2007-2013 

Pro období 2007-2013 navrhla ČR 24 operačních programů pro tři nové cíle 

politiky soudržnosti Evropské unie, kterými jsou Konvergence, Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce. Finanční podpora, 

kterou bude mít Česká republika v období 2007-2013 k dispozici na základě dotací ze 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, je stanovena ve výši více než 773 miliard korun. 

 

Tabulka:  Operační programy a rozdělení finančních zdrojů v cíli Konvergence 

Operační program % 
mil. eur 

(odhad) 

OP Podnikání a inovace 11,75 3.041,20 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 8 2.070,60 

OP Lidské zdroje a Zaměstnanost 10 2.588,20 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7 1.811,80 

OP Životní prostředí 20 5.176,50 

OP Doprava 21,5 5.564,70 

Integrovaný operační program 7,5 1.941,20 

Regionální operační programy 13,25 3.429,40 

OP Technická pomoc 1 258,8 

Celkem 100 25.882,30 
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Tabulka:  Operační programy a rozdělení finančních zdrojů v cíli  

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Operační program % 
mil. eur 

(odhad) 

OP Praha Adaptabilita 29 121,6 

OP Praha Konkurenceschopnost 71  

Celkem 100 419,3 

 

 

 Tabulka:  Operační programy a rozdělení finančních zdrojů v cíli  

Evropská územní spolupráce 

Operační program % 
mil. eur 

(odhad) 

OP přeshraniční spolupráce 90 345,6 

OP nadnárodní spolupráce 10 38,4 

OP meziregionální spolupráce - - 

Celkem 100 384 

 

Fond soudržnosti 

Jedná se o zvláštní fond na pomoc v souvislosti s přípravou na vytvoření Evropské 

měnové unie. Fond poskytuje finance na významné projekty z oblasti životního prostředí a 

infrastruktury. Čerpat z tohoto fondu mohou státy, jejichž HDP je nižší než 90 % průměru 

EU. Mezi ně patří i Česká republika, jejíž HDP na obyvatele představuje asi 61 % průměru 

EU.  

Po 1.5. 2004 Fond soudržnosti plynule navázal na pomoc předvstupního nástroje 

ISPA, který byl zaměřen na zlepšení úrovně infrastruktury v sektorech dopravy a životního 

prostředí.  

Fond soudržnosti podporuje projekty, které přispívají k dosažení cílů 

v následujících oblastech:  

Životní prostředí: 

− ochrana vod 

− nakládání s odpady a obaly 
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− ochrana ovzduší 

− staré ekologické zátěže 

Doprava: 

− železniční doprava  

− silniční doprava  

− vodní cesty  

− civilní letecká doprava  

− multimodální přepravní systémy  

Na rozdíl od strukturálních fondů neposkytuje Fond soudržnosti spolufinancování 

programům, ale přímo se podílí na financování konkrétních projektů. Fond není přímo 

zaměřen na regionální politiku. Pomoc je pouze doplňující vzhledem k pomoci, kterou 

regionům poskytují strukturální fondy. Z hlediska objemu finančních prostředků z EU tvoří 

Fond soudržnosti v České republice cca 1/3 z celé pomoci. 

Řídícím orgánem Fondu soudržnosti je stejně jako u strukturálních fondů Ministerstvo 

pro místní rozvoj. To pak koordinuje zprostředkující orgány Fondu soudržnosti, kterými 

jsou Ministerstvo životního prostřední a Ministerstvo dopravy, a realizační orgány, které 

jsou odpovědné za celkovou realizaci projektů v daném sektoru. 

 

Komunitární programy II. - sou časnost 

V současné době má již ČR přístup ke všem komunitárním programům. V uvedených 

oblastech probíhají tyto programy:  

− výzkum - 6. rámcový program, 7. rámcový program 

− vzdělávání - Sokrates II. 

− odborné školení - Leonardo da Vinci II 

− mládež - Youth 

− kultura - Culture 2000 

− životní prostředí - LIFE 

− energetika - Inteligent Energy for Europe 

− veřejné zdraví - Akční program Společenství 

− sociální politika - např. Employment Incentive Measures 

− malé a střední podnikání - Víceletý program pro podniky a podnikání 

− daně a cla - Cystome 2007 
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Komunitární programy se řídí zvláštními pravidly, která se mohou lišit program od 

programu. To se týká také pravidel pro přidělování finančních prostředků a pro organizaci 

výběrových řízení. Pro financování většiny komunitárních programů nejsou zdroje předem 

přidělovány konkrétní zemi, jako je tomu např. u strukturálních fondů. K jednotlivým 

programům jsou vypisovány výzvy k podávání návrhů na projekty. Výzvy k předkládání 

projektů (call for proposals) jsou přizpůsobeny konkrétnímu typu programu a jsou 

průběžně zveřejňovány na příslušných webových stránkách jednotlivých programů. 

Přihlásit se mohou subjekty z celé EU. Na základě posouzení nezávislou odbornou komisí 

jsou podle předem oznámených kritérií vybrány nejlepší projekty. Jinými slovy, finanční 

podpora je projektům přiznávána na principu volné soutěže, bez ohledu na národní 

příslušnost zúčastněných žadatelů. Zhruba o 10 % z celkových prostředků na komunitární 

programy se mohou ucházet subjekty ze třetích zemí mimo EU. Je obecným pravidlem, že 

větší naději na úspěch ve volné soutěži o konkrétní projekt mají smíšená uskupení subjektů 

ze 2 či více zemí. 1 

 

Z hlediska způsobu čerpání lze komunitární programy rozdělit v zásadě do tří 

skupin:  

1)  Programy fungující na principu volné soutěže (centralizované). Projekty, které 

patří do této kategorie, vybírá Evropská komise a finanční prostředky plynou úspěšným 

žadatelům přímo z rozpočtu EU. Konečnými příjemci jsou ve většině případů soukromé 

nebo veřejné subjekty. Stát není do implementace programu přímo zapojen a plní 

především roli informátora. Z rozpočtu EU jsou podporovány jen takové projekty, které 

splní předem dané podmínky a které obstojí v soutěži s projekty ostatních účastníků z celé 

EU, případně ze zemí Evropského hospodářského prostoru a kandidátských zemí.  

2) Programy s národními alokacemi (decentralizované). Do této kategorie patří 

pouze omezený počet programů, u kterých Evropská komise deleguje některé funkce na 

určené subjekty (národní agentury) v členských státech a na základě předem daných kritérií 

přiděluje každému členskému státu určitou národní alokaci. Národní agentury v členských 

státech pak mají na starost výběr projektů a rozdělení národní alokace mezi konečné 

příjemce z daného státu. Nejtypičtějšími příklady jsou programy z oblasti vzdělávání 

(Socrates, Leonardo da Vinci, Mládež).   

                                                 
1 Souhrnná zpráva o účasti ČR na komunitárních programech a ostatních nástrojích Evropské unie, 2004 



 19

3) Programy bez finančního čerpání. Sem patří řada komunitárních programů, které 

jsou zaměřeny na výměnu zkušeností, předávání informací, společná školení a jiné typy 

aktivit, jež jsou financovány ze společného rozpočtu, avšak k toku prostředků do členských 

států při nich nedochází.  

U centralizovaných programů, kde je konečným příjemcem členský stát, resp. 

konkrétní správní orgán, a u decentralizovaných programů implementovaných 

prostřednictvím národních agentur prochází finanční prostředky z komunitárních programů 

přes příslušnou kapitolu státního rozpočtu a nahlíží se na ně jako na prostředky ze 

zahraničí. Prostředky z ostatních centralizovaných programů plynou mimo státní rozpočet.  

Dělení programů však v praxi není zcela jednoznačné. Například vzdělávací 

programy Socrates, Leonardo da Vinci a Mládež získávají sice národní alokaci, ta je však 

určena jen na decentralizované aktivity v rámci tohoto programu. Významná část těchto 

programů však funguje na centralizované bázi, kde jsou podpory z evropských zdrojů 

přidělovány na úspěšné projekty přímo Evropskou komisí.  

 

Hlavní odlišnosti strukturálních fondů a komunitárních programů s dopadem na 

NNO 

 Z pohledu neziskových organizací je významným rozdílem způsob alokace 

finančních prostředků. V rámci strukturálních fondů je každé zemi přidělen určitý objem 

prostředků, které může čerpat. Jednotlivé země pak sami administrují rozdělování těchto 

prostředků a v případě jejich nevyčerpání je musí vrátit. Komunitární programy spravuje 

Evropská komise a sama určuje jejich pravidla. Pro jednotlivé programy sice existují 

národní kontaktní místa, ale ta mohou žadatelům či příjemcům poskytnout pouze 

konzultaci. Pro konečné příjemce, mezi nimi i neziskové organizace, mají oba systémy 

výhody i nevýhody. V rámci strukturálních fondů předkládají žadatelé a příjemci veškerou 

dokumentaci v českém jazyce a komunikují výhradně s českými implementačními 

agenturami, což jsou většinou jednotlivá ministerstva, ale mohou to být i jiné subjekty, 

např. Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Komunikace v českém jazyce je 

nespornou výhodou. Na druhou stranu si řada organizací stěžuje na nekompetentnost 

pracovníků ministerstev, kteří mají implementaci strukturálních fondů na starosti. Právě 

komunikace s nimi je často obtížná, především dlouho trvá než NNO získají odpovědi na 

své dotazy a neochota konzultovat  a řešit problémy, které se v průběhu realizace projektu 

mohou vyskytnout.   
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Iniciativy společenství 

 Iniciativy Společenství byly zvláštní programy strukturální politiky Evropské unie, 

které sloužily k řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU a 

doplňovaly jednotlivé programy Evropského společenství nebo usnadňovaly jejich 

realizaci. Tyto iniciativy vyhlašovala a řídila Evropská komise, která dávala podnět a 

následně je projednávala s dotyčným členským státem. Iniciativy kladly důraz na 

inovativní a pilotní řešení problémů a na partnerskou spolupráci. Pro NNO představovaly 

významnou příležitost k získání finančních prostředků na své projekty. 1 

Z rozpočtu SF pro ně bylo určeno 5,35%. Pro období 2000-2006 fungovaly v EU 4 

iniciativy, na které bylo vyčleněno 10,44 mld. €. Byly to:2  

 

− INTERREG III. - zaměřen se na přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci s 

cílem podporovat harmonické a vyvážené regionální plánování a rozvoj celého území 

EU. Z celkových prostředků EU určených pro léta 2000-2006 na něj bylo přiděleno cca 

2,5 % (asi 4,875 mld. eur). Financován z Evropského fondu regionálního rozvoje.  

− EQUAL - hlavním cílem byla podpora projektů a postupů, které napomáhají bojovat 

proti všem typům diskriminace a nerovnosti na trhu práce. Speciální pozornost byla 

věnována integraci žadatelů o azyl. Bylo na něj vyhrazeno 2,847 mld. eur a byl 

financován z Evropského sociálního fondu.  

− URBAN - podporoval hospodářskou a sociální regeneraci malých a středně velkých 

měst a městských aglomerací postižených krizí s cílem nastolit jejich udržitelný rozvoj. 

Bylo na něj vyčleněno 0,7 mld. eur z Evropského fondu regionálního rozvoje.  

− LEADER+ - cílem byla podpora rozvoje venkova. Na iniciativu bylo vyčleněno 2,02 

mil. eur z prostředků Evropského záručního a orientačního fondu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://evropska-unie.cz/cz/   
2 www.finance.cz/evropska-unie/informace/financovani/ 
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1.3. Přehled pravidel, kterými se financování NNO řídí 

 

Úvod - prameny evropského práva 

 

 Pravidla, kterými se řídí jednotlivé programy Evropské unie vycházejí ze širšího 

kontextu evropského práva. Uvedu zde proto jeho stručný přehled, další části práce už 

pojednávají především o Finančním nařízení EU, které má na neziskové organizace přímý 

dopad.  

 

Primární právo1 

 

Tak zvané primární právo tvoří jednotlivé zakládací smlouvy. První, které položily 

základy Evropské unie byly Pařížská smlouva, kterou bylo v roce 1951 založeno Evropské 

společenství uhlí a oceli a Římské smlouvy, jimiž bylo v roce 1957 založeno Evropské 

hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom).  

Tyto zakládající smlouvy byly později novelizovány čtyřmi smlouvami:  

• Jednotný evropský akt z roku 1986  

• Maastrichtská smlouva, kterou byla v roce 1992 založena Evropská unie. Smlouva 

stanovila její cíle, zakotvila tři pilíře EU, vytvořila základ pro vytvoření měnové unie a 

sociální unie, zavedla jednotné občanství EU, doplňující občanství členských států, 

zavedla spolurozhodovací proces EP s Radou v některých záležitostech politik ES, 

vymezila pravomoci ESD. Smlouva také změnila název Smlouvy o EHS na Smlouvu o 

ES a tím došlo také ke změně názvu samotného společenství.  

• Amsterodamská smlouva z roku 1997 rozšířila proces spolurozhodování EP a Rady na 

další oblasti.  

• Smlouva z Nice z roku 2000 stanovila počet představitelů budoucích členských států v 

orgánech EU a otevřela cestu k další institucionální reformě.  

Dále existují dvě aktuální smlouvy Smlouva o založení Evropského společenství a 

Smlouva o Evropské unii  

Smlouva o Ústavě pro Evropu byla schválena na summitu EU v červnu 2004. Aby 

mohla vstoupit v platnost, musí být do konce roku 2006 ratifikována všemi 27 členskými 

státy EU.  

                                                 
1 www.obcan.ecn.cz 
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Mezi primární právo dále patří mezinárodní smlouvy, které ES ratifikovalo s třetími 

státy nebo mezinárodními organizacemi, obecné právní zásady, které dovozuje je Evropský 

sodní dvůr (ESD) ze společných právních zásad a ústavních tradic členských států a 

judikatura ESD, což je jediný orgán, který může interpretovat komunitární právo.  

 

Sekundární právo 

 

Sekundární právo EU tvoří směrnice (directive), nařízení (regulation), rozhodnutí 

(decision) a doporučení a stanoviska. 

V praxi jsou pro činnost národních úřadů a občany významné především dva druhy 

právních předpisů, které orgány Evropské unie vydávají, a to směrnice a nařízení. Směrnicí 

zavazuje Evropská unie členské státy, aby do určité doby upravily své právní předpisy tak, 

aby bylo dosaženo cíle, který směrnice požaduje. Nařízení je svou povahou obdobné 

zákonu. Je bezprostředně závazné ve všech členských státech, nevyžaduje žádného 

provedení v národním zákonodárství a členské státy jsou povinny podle něj postupovat, 

jako by se jednalo o jejich vlastní právní předpis. Nařízení jsou publikována v Úředním 

věstníku EU (EU Official Journal), který lze na národní úrovni přirovnat ke sbírce zákonů.   

Mezi prameny práva ES patří ještě koncepce a strategie, tzv. Zelené či Bílé knihy Evropské 

komise, výkladové studie a další dokumenty (nezávazné, tzv. měkké předpisy).  

Všem výše uvedeným předpisům se souhrnně říká „acquis communautaire“, volně 

přeloženo „vše, čeho bylo v rámci Společenství dosaženo“. 1  

Rozpočet EU 

 

 

 Pravidla vztahující se k rozpočtu Evropské unie jsou obsažena ve Smlouvě o 

založení Evropského společenství z roku 1957, v současném znění z 2.10.1997, část 5, 

hlava II, články 268 až 280. Opatření zde uvedená ošetřují příjmy a výnosy Společenství a 

vztahují se k následujícím oblastem: 

1) obecná pravidla pro rozpočet Společenství 

2) příjmy rozpočtu  

3) kroky při tvorbě rozpočtu  

4) implementace a kontrola rozpočtu 

                                                 
1 http://europa.eu/ 
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5) další opatření k implementaci Smlouvy v oblastech financí a boje proti zpronevěrám. 

Rámec shrnující roční výdaje, tzv. finanční perspektiva, je schvalována na 

sedmiletá období. Na období 2000 – 2006 měla osm hlavních titulů: 

1) Zemědělství a rozvoj venkova 

2) Strukturální fondy a Fond soudržnosti, jejichž cílem je posílit ekonomickou a 

sociální soudržnost Společenství 

3) Vnitřní politika EU 

4) Pomoc třetím zemím 

5) Náklady na administrativu  

6) Rezervy  

7) Předvstupní strategie (sem patří např. program Phare) 

8) Dočasná kompenzace novým členským státům na období 2004 – 2006 

   

Odvozené právo 

 

Kromě Smlouvy o Evropském společenství se veřejné finance EU řídí odvozenými 

zákonnými opatřeními. Lze rozlišit čtyři kategorie těchto opatření. 

1) První oblast se týká vlastních zdrojů EU, které představují příspěvky od 

jednotlivých členských států. Rozhodnutí o vlastních zdrojích (Own Resources 

decission) pochází z roku 1970 a bylo doplňováno v letech 1985, 1988, 1994 a 

2000. 

2) Finanční nařízení (Financial Regulation), založené na článku 279 Smlouvy o 

Evropském společenství. Toto nařízení bylo jednomyslně přijato Radou v roce 

1977. Později bylo čtrnáctkrát doplňováno a v roce 2002 bylo kompletně 

přepracováno. Toto nové Finanční nařízení vstoupilo v platnost v roce 2003 a 

stanovuje principy implementace a kontroly rozpočtu. Zároveň s ním přijala 

Komise Implementační pravidla, podle kterých je Finanční nařízení realizováno 

v praxi.  

3) Nařízení o rozpočtové disciplíně z roku 1988, které se týká především 

rozpočtové disciplíny v oblasti zemědělství.  

4) Nařízení, které zakládá záruční fond pro operace směřující ven (mimo ES). 

Rozpočet schvaluje Evropský parlament a Rada a za jeho implementaci je 

odpovědná Evropská komise. Ta se při implementaci rozpočtu řídí článkem 274 Smlouvy 
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o Evropském společenství. V praxi se však na řízení výdajů z rozpočtu podílí spolu 

s Komisí také členské státy. Toto společné řízení se týká asi 80% celkových výdajů.  

 

Finanční nařízení 

 

 Finančním nařízením se řídí výdaje rozpočtu Evropské unie včetně poskytování 

grantů. Proto se týká každé organizace, včetně neziskových organizací, která využívá 

prostředky z evropského rozpočtu. Obsahuje opatření, která určují: 

− kdo je odpovědný za finanční transakce – oprávnění úředníci pověření Komisí 

vytvářejí interní systém kontroly na každém Generálním ředitelství nebo oddělení. 

− způsob kontroly a auditů výdajů - provádí je Evropský auditorský dvůr. 

− způsob evidování a vykazování výdajů – účetní Komise jsou odpovědní za celkový 

účetní systém. Potvrzují platnost místních systémů používaných v rámci jednotlivých 

Generálních ředitelství nebo oddělení. 

 

Kromě Finančního nařízení se každý program řídí vlastním předpisem, který, kromě 

jiného, udává především jeho cíle a objem finančních prostředků. Tyto předpisy vydává 

Evropská komise.  

 

 

1.4. Komunitární programy v ČR – implementační agentury a jejich pravidla 

 

Jak už bylo řečeno, komunitární programy jsou z převážné části řízeny přímo 

Evropskou komisí. Některé z nich však mají své implementační agentuty nebo alespoň tzv. 

národní kontaktní místa. Žadatelé a příjemci pak jednají částečně přímo s Evropskou 

komisí a částečně prostřednictvím národních agentur. V rámci komunitárních programů, 

které byly předmětem tohoto průzkumu, existuje implementační agentura pouze pro 

pragram YOUTH a Česká kancelář Culture 2000, která však slouží spíš jako poradenské 

místo. Obě zde uvádím jako případové studie, protože jejich fungování tvoří pozadí a 

určité zázemí pro realizaci projektů neziskových organizací v rámci komunitárních 

programů, které byly předmětem průzkumu jsou popsány dále. 

Obecně existují dva základní dokumenty, kterými se řídí všechny agentury: 

1. uživatelská příručka pro žadatele, která obsahuje také finanční tabulky. 
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2. National Agency Handbook, což je příručka určená pro celou síť národních agentur 

působících v rámci komunitárních programů. National Agency Handbook 

obsahuje:   

a. Smluvní rámec mezi příslušnou národní agenturou a Evropskou Komisí 

b. Administraci projektů 

c. Podrobný popis jednotlivých akcí, kterým doplňuje uživatelskou příručku. 

Oba dokumenty vydala Evropská komise. Je třeba dodat, že vznikaly takzvaně za 

pochodu, především National Agency Handbook. Vliv národních agentur na ně byl 

zpočátku zanedbatelný. Tato situace se však postupně mění. Zhruba od roku 2002/3 

pociťují národní agentury zlepšení komunikace s Evropskou komisí, která je začala brát 

více jako aktivní partnery. 

Nicméně pro Komisi jsou i nadále hlavním partnerem členské státy zastoupené 

v tzv. programovém výboru. Programový výbor je složen z členských států. Podle oblasti 

podpory reprezentuje stát většinou příslušné ministerstvo případně jiná státem pověřená 

instituce. Tato instituce pak představuje tzv. národní kontaktní místo pro příslušný 

program.   

Pouze 10% prostředků je spravováno centrálně Evropskou komisí. 90% prochází 

přes národní agentury. O využití těchto prostředků rozhoduje právě programový výbor. 

Nařízení, která vzejdou z jednání mezi Evropskou komisí a programovým výborem, však 

národní kontaktní místa už nemohou dále nijak ovlivňovat nebo doplňovat. Lze to pouze 

v případě, že část peněz rozdělovaných v rámci příslušného programu poskytuje samotné 

kontaktní místo. Většinou jsou však podpořené projekty financovány plně z prostředků 

Evropské komise. 

 

YOUTH, národní agentura 

 

Národní agentury Mládež (YOUTH) se řídí především Finančním nařízením EU, o 

kterém budeme podrobněji mluvit ve druhé části kapitoly 2. Pro úplnost ke třeba zmínit 

také zákon o dobrovolné službě, který platí od 1.1. 2003, přestože se nakonec na činnost 

agentury nevztahuje.  

 

Zákon o dobrovolné službě  

Zástupci agentury byli při jeho tvorbě přizvání ke konzultacím. V rámci tohoto 

zákona byl přijat trojúhelník „vysílající organizace – dobrovolník – hostitelská 
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organizace“. Evropská dobrovolná služba však do zákona nespadá. Zákon definuje 

podporu, kterou mohou vysílající organizace získat, pokud se nechají akreditovat u 

Ministerstva vnitra. 

Vzhledem k tomuto opatření se zákon na Agenturu Mládež nevztahuje. Agentura se 

rozhodla fungovat bez akreditace, a to především z důvodu nepružnosti a zdlouhavosti 

celého procesu jejího získání. Od svých vysílajících organizací proto akreditaci 

nevyžaduje. Místo toho má vlastní systém akreditací, které se snaží udělovat rychle a 

vycházet vstříc možnostem a potřebám neziskových organizací, které podporuje. Tento 

vlastní systém akreditací dosud nepředstavoval žádný problém, mohl by ho však 

představovat v budoucnu. 

 

Finanční nařízení EU 

Jak už bylo řečeno o Finančním nařízení bude pojednávat jiná část práce, zde proto jen 

tolik kolik se vztahuje na Agenturu Mládež. Jedním z požadavků Finančního nařízení je 

testování finanční kapacity žadatele. Toto opatření se ale týká  jen grantů v celkové výši 

nad 20 000 €. V takových případech se zkoumá, zda má žadatel schopnosti projekt 

zrealizovat. Pokud Evropská komise dojde k závěru, že žadatel požadované kapacity nemá, 

připadají teoreticky v úvahu dvě možnosti:  

1. Zpětné financování, což znamená, že příjemce nedostane žádnou zálohu, ale 

veškeré peníze obdrží až po realizaci projektu. Pro organizace, které neobstojí 

v testování finanční kapacity je však tato podmínka už z logiky věci nesplnitelná.   

2. Bankovní záruky, které však pro drtivou většinu neziskových organizací 

představují pouze čistě hypotetickou možnost (viz kap. 2, část 2). 

Pokud jde o Agenturu Mládež, projektů nad 20 000 € podporuje cca 10 ročně, a to v 

případech kdy je do projektu zapojeno větší množství zemí. Některé projekty v Akci 5 

dosahují celkové výše až 30 000 EUR, ale není jich mnoho (cca10 – 15 ročně).  

Pro období 2004/5 se Agentuře podařilo vyjednat výjimku, Komise však stále více trvá 

na důsledném uplatňování daných pravidel. Od první uzávěrky v roce 2006 pro ni proto i 

toto pravidlo opět platí.   

 

Pokud jde o pravomoci národního kontaktního místa pro program YOUTH, kterým je 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), nejsou příliš velké. 

Ministerstvo nemůže ovlivňovat nebo doplňovat nařízení vydaná z Bruselu, protože 

všechny projekty v rámci programu YOUTH jsou financovány z evropských peněz. 
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MŠMT přispívá pouze na provoz, a to v poměru 50:50. Agentura tak má uzavřené 2 

smlouvy – „projektovou“ a „provozní“. Projektové náklady hradí 100% Evropská komise a 

provozní napůl EK a MŠMT. Toto uspořádání má vliv i na kontrolní pravomoci. 

Ministerstvo může provádět pouze audit provozních prostředků.    

V roce 2005 proběhl evropský systémový (tzn. nefinanční) audit zaměřený na metody, 

procedury managementu. Po tomto auditu došlo k dalšímu zpřísnění uplatňování podmínek 

a nařízení vydaných Evropskou komisí.  

 

Česká kancelář Culture 2000 

Česká kancelář Culture byla zřízena Ministerstvem kultury ČR k 1. lednu 2001 v 

Divadelním ústavu (od r. 2005 působí v rámci jeho Institutu umění) a její činnost je 

podporována programem Evropské unie Culture. Česká kancelář není implementační 

agenturou jakou je implementační agentura Mládež. Jejím hlavním posláním je informovat 

a poskytovat konzultace českým, především kulturním organizacím o programu EU 

Culture. Národním kontaktním místem v tomto programu je Ministerstvo kultury, které je 

členem výboru. Pouze to má tedy určitou možnost ovlivnit pravidla programu během jejich 

projednávání ve výboru. Jakmile jsou ale jednou schválena, platí po celou dobu trvání 

programu a ministerstvo ani kancelář do nich nemohou dále zasahovat.  

Program Culture 2000 byl schválen 14. února 2000 Evropským parlamentem a 

Radou, po konzultacích s Výborem regionů Rozhodnutím č. 508/2000/EC vydaným v 

Úředním věstníku L 63 dne 10. března 2000. Byl určen na pět let a později byl prodloužen 

o dva roky Rozhodnutím č. 626/2004/EC Evropského parlamentu a Rady z 31. března 

2004, vydaném v Úředním věstníku L 99 dne 3. dubna 2004. Podrobnosti prvního 

rozhodnutí č. 508/2000/EC však zůstaly stejné. 

Kromě těchto dokumentů jsou pro každou výzvu vydávány tzv. Specifikace, 

kterými se žadatelé musí řídit. Specifikace vycházejí z Opatření Rady (EC, Euratom) č. 

1605/2002 z 25. června 2002 o Finančních opatřeních vztahujících se k celkového 

rozpočtu Evropských společenství a z Opatření Komise (EC, Euratom) č. 2342/2002 z 23. 

prosince 2002 (pravidla pro realizaci Opatření Rady). Specifikace jsou velmi podrobné, 

určují konkrétní podmínky pro danou výzvu. Definují časový harmonogram, množství 

peněz, které budou rozděleny, témata a priority, aktivity, definice pojmů, kritéria výběru, 

vyřazení a udělení grantu, finanční podmínky a veškeré podrobnosti vztahující se 

k rozpočtu a obsahové stránce žádosti jako způsobilost žadatele, uznatelnost nákladů, 
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podmínky zadávání subkontraktů, pravidla publicity, informace o způsobu předkládání 

žádostí aj.  

Specifikace vydává Evropská komise a jsou závazné pro všechny země, které se 

účastní programu Culture 2000. Národní kanceláře už proto nemají prostor pro uplatňování 

vlastních pravidel.     

 

DAPHNE II a LIFE III 

 Programy DAPHNE II a LIFE III také nemají českou implementační agenturu. 

Program DAPHNE implementuje Evropská komise, které při tom asistuje poradní a řídící 

výbor. Výbor se, jako v předchozích případech, skládá ze zástupců každého z členských 

států a předsedá mu zástupce Komise. Za ČR je členem výboru Odbor prevence 

kriminality Ministerstva vnitra, který představuje národní kontaktní místo pro tento 

program. 

 Program LIFE implementuje Generální ředitelství životního prostředí Evropské 

komise (DG Environment) a národním kontaktním místem v ČR je Ministerstvo životního 

prostředí.  
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2. Kapitola  

Dostupnost programů a fondů pro české NNO v období po vstupu do EU 

 

Po vstupu ČR do EU mohou české neziskové organizace čerpat evropské dotace ze 

stejných fondů a programů jako organizace ze starých členských zemí. Vstupem do EU se 

neziskovým organizacím otevírá široké pole možností, a to, jak uvidíme dále, nejen 

z hlediska čerpání financí. Druhou stranou mince jsou však zvýšené požadavky na 

profesionalitu a kapacity NNO. Jen málo organizací je připraveno přestoupit z předvstupní 

pomoci na standardní typy dotací a úspěšně čerpat evropské peníze. Klíčové v tomto 

ohledu je uvědomit si odlišnosti obou typů podpory. První část této kapitoly pojednává o 

změně logiky podpory neziskových organizací v nových členských zemích po vstupu do 

EU. Další části se budou zabývat legislativní stránkou, především Finančním nařízením 

EU a problémy, které z něho neziskovým organizacím plynou.     

 

2.1. Změna logiky finanční podpory EU po vstupu do EU  

 

V současné době ještě dobíhá předvstupní program Phare (do konce roku 2006) a 

na předvstupní pomoc navazuje tzv. Transition Facility (Přechodový nástroj). Část 

programu TF je zaměřena výhradně na podporu NNO. To je ostatně vidět z názvů 

aktuálních programů, které v rámci TF administruje NROS: „Posilování činnosti nestátních 

neziskových organizací monitorujících a prosazujících zájmy občanů“  a „Zvyšování 

efektivity činnosti nestátních neziskových organizací na ochranu spotřebitelů“. TF sleduje 

ještě logiku předvstupní pomoci, kdy NNO mohly čerpat dotace na vlastní rozvoj.       

Zdroje které mají české NNO k dispozici po vstupu do EU – především Strukturální 

fondy, Komunitární programy, iniciativy Společenství a přímé granty – však už neslouží na 

podporu rozvoje občanské společnosti. Předpokládá se, že po vstupu do EU existuje 

v nových členských zemích plně rozvinutá a fungující občanská společnost – byla to jedna 

z podmínek vstupu. Požadování peněz na podporu rozvoje občanské společnosti je tudíž 

zpochybněním splnění této podmínky. To si však řada českých NNO neuvědomuje a 

spoléhá se na to, že EU bude i nadále financovat jejich rozvoj či jejich vlastní projekty. Pro 

Evropskou unii však organizace občanské společnosti představují partnery pro realizaci 

jejích vlastních cílů. Tyto rozdílné pohledy způsobují problémy především neziskovým 

organizacím, které si ještě nestačily uvědomit novou situaci a přizpůsobit se jí.  
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2.1.1 Logika předstupních fondů 

 

Předvstupní pomoc EU kandidátským zemím se realizovala především 

prostřednictvím programů PHARE, ISPA (na podporu investičních projektů, které 

přispívají ke zlepšení infrastruktury, životního prostředí a dopravních sítí trans-evropských 

koridorů) a SAPARD (pomoc při zavádění acquis vztahujícího se ke společné zemědělské 

politice). Pro NNO měl největší význam program Phare. 

Program Phare vznikl v roce 1989 na podporu ekonomické restrukturalizace a 

politických změn v Polsku a Maďarsku, postupně se však rozšířil na všechny 

kandidátské země.1 V prvních letech bylo jeho hlavním cílem naplnění priorit 

vytyčených v Evropských dohodách (základní právní rámec vztahů mezi Evropskými 

společenstvími a partnerskými zeměmi SVE – střední a východní Evropy. Česká 

republika uzavřela Evropskou dohodu s ES v roce 1993).2                                            

S reformami integračního procesu v EU se změnily i priority v systému 

poskytování předvstupní pomoci v rámci Phare. Původně uplatňovaný přístup založený 

na požadavcích a potřebách jednotlivých SVE v procesu transformace (demand-driven 

approach, 1990-1997) se přeměnil na přístup orientovaný na přípravu kandidátských 

zemí na členství v EU (accession-driven approach, od r. 1998). 3 

Cílem předvstupní pomoci bylo také připravit různé subjekty z kandidátských 

zemí na čerpání z ostatních fondů a programů. Proto se kandidátské země zapojily už 

v 90. letech také do Komunitárních programů. ČR se účastnila například programů 

Socrates, Leonardo da Vinci, Youth for Europe a jejich pokračování nebo Raphael, 

SAVE II, SME a dalších.  

 

Součástí přípravy na členství v EU bylo mj. podporování struktur občanské 

společnosti. NNO mohly čerpat poměrně značné prostředky  na vlastní rozvoj a 

budování kapacit (např. v roce 2001 na program Podpora neziskového sektoru 3 mil. 

Eur).4 Se skončením programu Phare už zbývá na financování rozvoje občanské 

společnosti pouze Transition Facility, který je zaměřen na rozvoj dosud zaostávajících 

oblastí (viz výše). Do programů, které se neziskovým organizacím otevřely po vstupu do 

                                                 
1 www.nvf.cz/phare/ 
2 http://phare.mfcr.cz/ 
3 http://phare.mfcr.cz/ 
4 http://phare.mfcr.cz/ 
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EU byly vkládány přehnané naděje. NNO předpokládaly, že podpora, na kterou byly 

zvyklé před vstupem bude pokračovat prostřednictvím evropských programů i nadále. 

Tyto představy však postupně braly za své, když si neziskové organizace začaly 

uvědomovat, že  tyto programy sledují zcela jinou logiku podpory a že na příjemce 

kladou značné nároky jak v oblasti znalostí a kapacit tak i finančního zázemí.           

 

2.1.2. Logika podpory po vstupu do EU – podpora „nákupu služeb“ místo podpory 

OS  

 

Členství v EU přináší neziskovému sektoru řadu rizik i příležitostí (Krzeczunowicz 

2004: 2). V nových členských státech se však převážná většina diskusí o členství točí 

výhradně kolem peněz. Evropská unie je ze strany neziskových organizací většinou 

vnímána pouze jako zdroj finančních prostředků. Vzhledem k množství peněz o které se 

jedná je to celkem pochopitelné (Krzeczunowicz 2004: 2). Řada NNO v nových členských 

zemích se potýká s neustálou finanční nejistotou a proto vkládají své naděje právě do 

Evropské unie a jejích fondů a programů. Tyto naděje však často vcházejí z nepochopení 

povstupní situace. Navíc získání finančních zdrojů není jedinou příležitostí, kterou EU 

neziskovým organizacím nabízí.  

 

Princip partnerství, participace na vytváření politik, programování 

Významnou příležitostí, kterou si však většina NNO z nových členských zemí 

neuvědomuje nebo o ní nejeví zájem, je možnost participace reprezentantů NNO v řadě 

poradních i rozhodujících orgánů. Je to příležitost jak může neziskový sektor posílit svou 

pozici vůči veřejnému a podnikatelskému sektoru (Krzeczunowicz 2004: 2). 

Prostřednictvím lobování nebo advokačních aktivit mohou NNO efektivně ovlivňovat dění 

v oblasti svého působení. Faktem je, že využití této možnosti předpokládá určité kapacity, 

které ne všechny NNO mají. Jsou potřeba především dobré znalosti prostředí v Bruselu (na 

koho se obrátit v kterém případě) a národní i evropské legislativy. Řešením zde může být 

zapojení do některé ze sítí NNO se základnou přímo v Bruselu, které tyto znalosti a 

zkušenosti, na rozdíl od jednotlivých organizací, mají.   

Zapojení se do rozhodovacích procesů v rámci EU i jednotlivých členských států 

souvisí i s už zmíněným prioritním zájmem NNO, kterým je financování. Na základě 

principu partnerství se NNO mohou (a mají) podílet na procesu programování, 

monitorování a hodnocení evropských fondů (Krzeczunowicz 2004: 3). Především tzv. 
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programování je příležitostí pro NNO prosadit oblast své činnosti jako jednu z priorit pro 

financování. Programování neprobíhá v Bruselu, ale na národní či regionální úrovni a 

určují se při něm priority a oblasti, kam a na co budou v dalším období určeny evropské 

peníze. Měli by se ho proto zúčastnit všichni, kterých se bude čerpání týkat 

(www.obcan.ecn.cz). Partnerství je přitom přímo jednou ze zásad pomoci od Evropské 

komise. Je definováno jako partnerství mezi Komisí a členským státem, přičemž „členský 

stát v souladu se současnými vnitrostátními pravidly a postupy organizuje partnerství s 

orgány a subjekty, které určí, jmenovitě s příslušnými regionálními, místními, městskými a 

jinými veřejnými orgány, s hospodářskými a sociálními partnery a s jakýmikoli 

příslušnými subjekty, které zastupují občanskou společnost, ekologické partnery, 

nevládní organizace a orgány zodpovědné za podporu rovnoprávnosti mezi muži a 

ženami (KOM/2004/492, s.25). Podle tohoto dokumentu členský stát musí zajistit „široké 

a efektivní zapojení všech příslušných subjektů v souladu s vnitrostátními pravidly a 

postupy“. Organizace občanské společnosti se tudíž mohou, pokud jde o požadavek 

partnerství, odvolávat přímo na dokumenty Evropské komise. 

V ČR se NNO na procesu programování účastnily jako členové pracovních skupin 

(zaměřených tématicky či horizontálně) Řídícího a koordinačního výboru, který v rámci 

programování připravuje potřebné dokumenty (www.obcan.ecn.cz). Nezbytnou součástí 

partnerství je také zapojení do průběžného sledování a hodnocení operačních programů a 

projektů. K tomu slouží monitorovací výbory jednotlivých programů (www.obcan.ecn.cz). 

 

Principy financování po vstupu do EU 

Je třeba opět zdůraznit, že po vstupu do EU se ve všech členských státech 

předpokládá rozvinutá a fungující občanská společnost, která slouží jako plnohodnotný 

partner členského státu i Evropské unie. Z tohoto předpokladu vycházejí i principy 

financování (Krzeczunowicz 2004: 5). 

První princip už byl popsán výše. Jde o to, že většinu finančních prostředků z EU 

nerozděluje neziskovým organizacím přímo Evropská komise, ale státní správa a 

samospráva jednotlivých členských zemí. 

Druhý princip spočívá v tom, že Evropská komise poskytuje neziskovým 

organizacím dotace na podporu svých politik v oblastech jako jsou věda a výzkum, 

vzdělávání, životní prostředí, ochrana spotřebitele, informační společnost a evropská vnější 

politika. Tento princip je klíčový pro správný přístup k evropským finančním zdrojům. 

Jeho pochopení může předejít různým nedorozuměním a následným problémům s 
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vytvářením a realizací projektů. Evropské peníze směřují na realizaci konkrétních cílů a 

priorit stanovených v základních smlouvách. Článek 108 Finančního nařízení definuje 

granty jako „přímé finanční příspěvky formou daru z rozpočtu EU na financování (a) 

činnosti, která má pomoci dosáhnout cílů, které tvoří část politiky Evropské unie, (b) 

nebo fungování instituce, která sleduje obecné evropské zájmy nebo jejíž cíl tvoří část 

politiky Evropské unie“. Peníze, které EU neziskovým organizacím poskytuje tudíž 

neslouží k realizaci jejich vlastních činností a už vůbec ne k podpoře občanské společnosti 

jako takové. EU vnímá podporu občanské společnosti v členských státech jako čistě 

národní problém, otázku, kterou se mají zabývat jednotlivé národní vlády. „Finan ční 

podpora vytváření občanské společnosti končí v okamžiku, kdy se země stává členem 

EU“  (Kr. s.5). NNO však mají možnost ovlivnit do kterých oblastí budou v daném 

programovacím období evropské peníze směřovat, a to prostřednictvím procesů zmíněných 

výše – participace na základě principu partnerství.     

Následující kritéria platí pro ty případy, kdy EU poskytuje dotace přímo 

(prostřednictvím svých ředitelství – DG) a pro komunitární programy a iniciativy 

Společenství. Tyto programy podporují spolupráci mezi členskými státy v různých 

specifických oblastech, které souvisejí s politikami Společenství (www.obcan.ecn.cz). 

• První kritérium souvisí s tím co už bylo řečeno – projekt musí mít „evropskou 

dimenzi“. To znamená, že musí odpovídat některé z politik EU.  

• Na realizaci projektu musí spolupracovat více NNO z různých členských zemí. 

• Projekt musí být inovativní a mít multiplikační efekt. (Krzeczunowicz 2004: 5-

6) 

 

Závěrem lze konstatovat, že Evropská unie neposkytuje finanční podporu 

neziskovým organizacím, ale prostřednictvím dotací realizuje své cíle. Vztah mezi 

neziskovými organizacemi a Komisí  má charakter symbiózy.1 Neziskové organizace jsou 

partnerem nebo dokonce prostředkem Komise pro realizaci společné evropské politiky a 

podle toho se s nimi také jedná.2 Pro získání dotace musí projít podobným procesem jako 

je výběrové řízení s firmami, které usilují o nějakou zakázku. Mluvit o podpoře 

neziskovým organizacím už proto po vstupu do EU není moc přesné. Spíš se opravdu 

jedná o zadávání zakázek.  

                                                 
1 F.M. Partners Limited, Striking a Balance, s. 11 
2 F.M. Partners Limited, Striking a Balance, s. 11 
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2.1.3. Reakce českých NNO na změněné podmínky  

  

Tato kapitola shrnuje výsledky průzkumu, který v rámci této práce proběhl mezi 

českými NNO, které byly podpořeny v některém z komunitárních programů (podrobnosti 

viz výše – Metodika).  

Pokud jde o postoj českých neziskových organizací k novým, „povstupním“  

podmínkám, průzkum ukazuje, že se s nimi vypořádaly dobře. Žádná z oslovených 

organizací neviděla podmínky, tak jak jsou popsané v předchozím oddíle, jako problém. 

Respektive neviděli je jako problém, který by bylo možné nějak řešit a který vůbec stojí za 

to, aby byl řešen. V této části bude zaměřena pozornost na tři charakteristiky 

„povstupních“ programů, kterými se tyto programy liší od těch „předstupních“, 

zaměřených na budování občanské společnosti. Jsou to 1) princip podpory evropských 

politik, kdy EU využívá neziskové organizace jako partnery pro dosahování svých cílů, 2) 

technická a administrativní náročnost, která u projektů zaměřených na budování kapacit 

NNO v kandidátských zemích nebyla tak velká a 3) kritérium evropské dimenze projektu. 

Ještě je třeba zmínit jednu důležitou charakteristiku neziskových organizací, která 

se týká jejich velikosti. Mezi oslovenými organizacemi byly v naprosté většině malé NNO. 

Je však nutné tento pojem. Malá nezisková organizace zde znamená organizaci, která má 

malý počet zaměstnanců (řádově jednotky, většinou cca 5 a některé fungují převážně nebo 

zcela na dobrovolnické bázi), poměrně slabé technické zázemí (tj. základní vybavení – 

počítač, tiskárna, kopírka, pokud potřebují speciální vybavení půjčují si ho) a nemají volné 

peníze (pouze v rámci jednotlivých překrývajících se projektů). Avšak co se týče činnosti 

realizují tyto organizace velké projekty a jejich jména jsou dobře známá přinejmenším 

v jejich oboru, některá i mezi širokou veřejností. 

 

Princip podpory evropských politik 

 V předvstupním období proudilo do ČR značné množství finančních prostředků 

určených na budování občanské společnosti. České NNO mohli žádat o dotace a granty na 

budování svých kapacit a na podporu své činnosti. Po vstupu do EU se předpokládá, že 

naše občanská společnost je rozvinutá a fungující a neziskové organizace se staly partnery 

Evropské komise při plnění jejích politik. Nabízí se proto otázka jak se s tímto poměrně 

náhlým přechodem vyrovnaly, zda stále očekávají peníze na svou činnost a na zvyšování 

svých kapacit nebo nabízejí své služby tak jak si to představuje Evropská komise.  
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 Postup všech oslovených organizací před podáním žádostí byl stejný. Nejdříve měli 

projektový záměr a na ten hledali vhodnou výzvu. Rozhodně odmítají obrácený postup, tj., 

že by se svou činnost a své projekty snažily jakkoli přizpůsobit právě otevřeným výzvám 

nebo vyhlášeným prioritám jednotlivých programů. V podstatě lze říct, že tyto organizace 

stále uplatňují předvstupní přístup, tj. žádají o peníze na svou činnost. Nicméně, jak dále 

vyplynulo z průzkumu, tato činnost zároveň odpovídá poptávce ze strany EU. Pokud jde 

totiž o uplatnění projektového záměru, žádná z organizací neměla problém se do výzvy 

určitého komunitárního programu takzvaně vejít. Většinou naopak vypovídaly, že 

vyhlášené priority jim byly jako „šité na tělo“. Jednalo se o organizace působící již dlouho 

v oblastech podporovaných příslušnými komunitárními programy (tj. kultura, vzdělávání, 

životní prostředí) a žádaly již několikrát. I když ne vždy uspěly, nikdy neúspěch 

nepřipisovaly obsahové stránce projektu, ale spíše formálním nedostatkům. Pokud 

připravenému projektovému záměru momentálně neodpovídá žádná výzva, organizace 

tento záměr odloží a využije jiný, který se do priority „vejde“.  

 Na základě zjištěných informací, lze učinit závěr, že české neziskové organizace se 

poměrně rychle a úspěšně naučily být skutečným partnerem Evropské unie při plnění jejích 

cílů. Je to však spíše vedlejší důsledek jejich přístupu ke své činnosti a k hledání 

finančních prostředků na ni. Zároveň se jim totiž daří neustupovat od určité linie své 

činnosti a nepřizpůsobovat své projekty požadavkům výzev. Mohou si to dovolit, protože 

se naučily úspěšně využívat veškeré zdroje, které mají na poli dotací k dispozici. 

Dotačních programů Evropské unie, ve kterých mohou neziskové organizace žádat, je dnes 

velké množství a české NNO se naučily sledovat jejich výzvy a kombinovat je s dotacemi 

od českých institucí (především ministerstev, ale i krajů či obcí), případně spolupracují i se 

soukromým sektorem. Spolupráce s podnikatelským sektorem však u nás stále není příliš 

rozvinutá a většina neziskových organizací spoléhá na české a evropské dotace.    

 

Technická náročnost  

 Tento bod souvisí s předchozím, tj. s přístupem EU k neziskovým organizacím jako 

k partnerům a už ne jako k příjemcům pomoci. Mají-li neziskové organizace pomoci 

Evropské unii v plnění jejích cílů, je jen logické, že si EU vybírá takové NNO, které mají 

nejlepší předpoklady k dosažení těchto cílů přispět. Grantové řízení se proto do značné 

míry podobá zadávání veřejných zakázek, na což si řada NNO ze starých členských zemí 

stěžuje (Soto 2006). NNO musí splnit řadu podmínek, především prokázat svou kapacitu 

projekt realizovat. Neziskové organizace ze starých členských zemí považují za velmi 
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složitý už samotný začátek celého procesu, tj. zorientování se v různých informačních 

zdrojích, především na webových stránkách jednotlivých programů, a vyhledání vhodné 

výzvy a následně i samotné vypracování projektové žádosti.  

 

Technická náročnost a české NNO 

 Všechny oslovené české neziskové organizace zaujaly k tomuto problému postoj 

„smiř se s tím co nemůžeš změnit“. Jak prohlásil zástupce jedné z organizací na dotaz zda 

považují formulář žádosti za složitý: „Formulář neřešíme, bereme ho jak je, bylo by 

zbytečné se nad ním rozčilovat“. Co se týče přehlednosti zveřejňovaných výzev a 

informací, názory oslovených organizací shrnuje výrok zástupkyně jedné z nich o 

webových stránkách národní agentury „svého“ programu: „Přehlednost webových stránek 

se nijak nevymyká ve srovnání s ostatními zdroji, jsou normálně nepřehledné“. Nebylo to 

však vůbec vysloveno jako výčitka. Výraz „normálně nepřehledné“ velmi dobře vyjadřuje 

postoj českých neziskových organizací k problémům, se kterými se setkávají. Vnímají je 

jako něco s čím je třeba se naučit žít a být rád, když se složitost či nepřehlednost nevymyká 

„normálu“. Místo rozčilování a snah pravidla změnit směřují české NNO svou energii do 

hledání způsobů jak se s nimi vypořádat. O možnosti finanční pravidla EU ovlivnit ani 

neuvažují a nepovažují tuto možnost za reálnou. Velkou roli podle nich také hrají 

zkušenosti. Organizace, které už realizovaly více evropských projektů, shodně uváděly, že 

s každým novým projektem bylo zpracování žádosti i splnění všech podmínek jednodušší. 

A to ne proto, že by se něco změnilo, ale protože už věděly „jak na to“.  

Ani finanční náročnost přípravy projektu nevidí české NNO jako velký problém, 

přestože, hlavně u prvních projektů, trvá příprava velmi dlouho a pracuje na ní i několik 

lidí. Tuto práci vykonávají v rámci své běžné činnosti (fundraiser, pokud ho organizace 

má) a často nad její rámec (koordinátoři dalších projektů), přičemž placeni jsou stále 

stejně. Příkladem za všechny je organizace, kde příprava projektu zabrala 3 lidem 6 měsíců 

a byla financována v rámci běžného fungování organizace, v rámci běžného úvazku 

pracovníků. Zástupce této organizace viděl všechno z té lepší stránky: „Ředitelka 

organizace pracuje jako dobrovolník, takže se hodně ušetří za práci“.   

Pracovníci českých neziskových organizací jsou také ochotní podpořit svůj projekt 

všemi prostředky, i svými vlastními, soukromými, jak ve fázi dokazování finanční kapacity 

tak později např. když selže kofinancování. Pokud jde o dokazování finanční kapacity, je 

to problém i u větších organizací, u těch malých se to zdá být téměř nemožné, vzhledem 

k objemu peněz, o které žádají. České NNO nepatří mezi velké a všechny oslovené 
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organizace patří počtem pracovníků i finančním a technickým zázemím mezi malé, přesto 

se jim daří se svými projekty uspět. Jak přiznal zástupce jedné z nich „chce to fantazii, 

znalost ekonomické struktury a nebát se něco si vymyslet“. K tomuto heslu se hlásí i 

zástupci ostatních oslovených NNO.  

Organizace si také uvědomují nutnost maximální rozmanitosti zdrojů a snaží se 

nespoléhat pouze na stát, přestože ten zůstává stále prvním zdrojem, na který se obracejí. 

Pokud však tento zdroj selže, s čímž už mají zkušenost všechny oslovené organizace, jsou 

jejich pracovníci schopní obrovského nasazení, aby našli jiné zdroje, které by mohly 

v žádosti vykázat. Zatím se všem osloveným organizacím vždy podařilo náhradní zdroje 

najít, ať už u zahraničních institucí nebo v soukromém sektoru.   

 

Eurojazyk – kritérium evropské dimenze projektu 

 Schopnost psát „eurojazykem“ považují všechny oslovené organizace, bez ohledu 

na program v rámci kterého žádaly o grant, za velmi důležitou. Znamená to schopnost 

správně formulovat evropské přidané hodnoty, cíle, pokračování v budoucnosti apod. 

Zástupkyně jedné z organizací dokonce vyjádřila přesvědčení, že právě to jsou klíčové 

aspekty žádosti, kterými se v Bruselu nejvíce zabývají a které mají na úspěšnost projektu 

větší vliv než to zda je organizace velká nebo malá. Kromě žádosti musí být evropské 

přidané hodnoty, cíle a dimenze projektu popsány i v závěrečné zprávě.   

 Z průzkumu vyplynulo, že právě tuto podmínku je pro české NNO nejobtížnější 

splnit. Zde totiž nemohou uplatnit svou vynalézavost ani nasazení, tady jsou nutné 

zkušenosti s psaním evropských projektů. Uspěje ten, kdo ví co přesně chce Evropská 

komise slyšet.        
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2.2 Těžkosti NNO spojené s Finančním nařízením EU 

 

2.2.1 Logika a důvody restriktivnosti Finančního nařízení  

 

Proces zpřísňování pravidel začal už na konci 90. let. V té době Komise čelila řadě 

skandálů, které v roce 1999 vedly k rezignaci Santerovy Komise a pod velkým tlakem byla 

i Prodiho Komise.1 Do korupčních afér byla zapletena i bývalá francouzská předsedkyně 

vlády Edith Cresson. Ta, jakožto evropská komisařka pro výzkum, zaměstnala svého 

zubaře jako poradce pro problematiku HIV/AIDS, přestože byla varována, že takové 

jednání je proti pravidlům Evropské unie. V roce 2006 ji evropský nejvyšší soud shledal 

vinnou z protekcionářství. Po tomto takzvaném Cressonové skandálu byla uzavřena 

Kancelář technické asistence (Technical Assistance Offices) a veškerá administrativa se 

tak vrátila do agendy Komise. Proces rozšiřování EU vedl k většímu pracovnímu vytížení a 

v neposlední řadě se Evropský parlament více zaměřil na podrobné kontroly a šetření. 

Zmíněné skandály a změny prostředí vedly především ke zvýšení kontroly. V roce 1999 

byla představena nová pravidla pro vyhlašování výzev. Tato pravidla vycházela z postupů 

užívaných při veřejných soutěžích.  

V červnu 2002 následovalo uvedení nového Finančního nařízení k němuž 

v prosinci stejného roku vyšla takzvaná Implementační pravidla. Tyto dva dokumenty 

pokrývají všechny aspekty aktivit Komise v oblasti finančních operací. Jejich důsledkem je 

ale zvýšení pracovní zátěže jak členů Komise tak jednotlivých žadatelů o dotaci. 2 

        Komise, která je po zmíněných skandálech ovládaná strachem z dalších 

podvodů, se přehnaně zaměřuje na náročné až represivní procedury, což vede 

k naprostému nedostatku času a kapacit na dialog s potenciálními příjemci dotací a na 

seznámení se s prostředími do kterých mají dotace směřovat. 3 

Podle Kirsti Raik4 zde také hraje roli boj o moc mezi evropskými institucemi. Raik 

tvrdí, že uvedení Finančního nařízení bylo pouze přehnanou reakcí Evropského parlamentu 

na relativně málo závažné problémy vyvolané podvody v Komisi. V současné době 

Evropský parlament kritizuje Komisi za její přílišnou byrokracii, pomalost a neefektivnost 

v poskytování podpory neziskovým organizacím, ale vytvoření pravidel, která k tomu 

                                                 
1 F.M. Partners Limited, Striking a Balance, s. 13 
2 F.M. Partners Limited, Striking a Balance, s. 13 
3 F.M. Partners Limited, Striking a Balance, s. 13 
 
4 Raik, Kirsti: Promoting democracy, s. 20 
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vedou, původně vyžadoval právě Parlament. Jedná se o boj o moc v oblasti evropské 

zahraniční politiky, kde chtějí obě instituce – Parlament a Komise – hrát větší úlohu. Sem 

spadá i oblast vnější pomoci a podpory demokracie, kde EU často využívá NNO a jejich 

znalosti a zkušenosti k dosažení svých cílů, proto se jich tento boj (negativně) dotýká. 

Parlament své požadavky ospravedlňuje z hlediska rozdělení moci a demokratické vlády 

v Evropě. Komise zase vypracovala návrh na nový systém vnější pomoci, který by zvýšil 

její nezávislost a  snížil možnost kontroly ze strany Parlamentu. Toto vzájemné soupeření 

by mohlo ohrozit snahu o větší efektivitu podpory a ještě více znesnadnit život ziskovým 

organizacím.1  

Nicméně je pochopitelné, že Parlament a Rada – instituce, které v důsledku 

skandálů požadovaly zlepšení (tj. zpřísnění) postupů při finančních operacích, jednaly 

především na základě obav z dalších možných zpronevěr a následných mediálních útoků. 

Klíčovým požadavkem a cílem proto bylo zpřísnit finanční kontrolu a minimalizovat riziko 

chyb, podvodu či korupce.             

 

2.2.2 Praktické dopady na NNO 

 

Sound Financial Management    

Výsledkem je zavedení principu tzv. sound financial management. Tento princip je 

definován ve Finančním nařízení jako klíčový požadavek. Jeho dodržování znamená klást 

důraz na tři jeho složky – ekonomičnost (hospodárnost), efektivnost a výkonnost. Nařízení 

definuje princip ekonomičnosti jako „požadavek, aby zdroje, které instituce využívá 

k provozování svých aktivit měla k dispozici včas, v dostatečném množství a kvalitě a za 

nejlepší cenu“. Princip výkonnosti znamená „nejlepší poměr mezi použitými zdroji a 

dosaženými výsledky“ a princip efektivity znamená „dosažení specifických cílů a 

zamýšlených výsledků“ (Financial Regulation čl.27). Aby celý systém fungoval, musí být 

tyto principy v rovnováze, žádný z nich by neměl převládat.2 Komise se však soustředí 

téměř výhradně na princip ekonomičnosti, který je skoro vždy interpretován jako přesné 

dodržování stanovených procedur, které vyžaduje naprosto vyčerpávající dokumentaci 

(Soto 2004: 13). Tím, že přesně dodržuje postupy schválené Radou, Evropským 

parlamentem a národními vládami, se Komise jistí proti zodpovědnosti za případný další 

                                                 
1 Raik, Kirsti: Promoting democracy, s. 20 - 21 
2 F.M. Partners Limited, Striking a Balance, s. 28 
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skandál.1 Tento přístup je však problematický, jak ve své studii dokazuje Paul Soto – 

ekonomičnosti lze dosáhnout složitějšími postupy, které zajistí soulad se všemi předpisy, 

ale tyto postupy mohou být tak nákladné, že snižují výkonnost (Soto 2004: 13). 

Neznamená to práci navíc jen pro NNO, které žádají o dotaci, ale také pro úředníky. Od té 

doby co platí Finanční nařízení a s ním související další opatření se administrativní zátěž 

jednotlivých oddělení zvýšila dvakrát až třikrát (Soto 2004: 13).  

 

Požadavky na dokumentaci 

Požadavek vyčerpávající dokumentace je však pojistkou i pro samotné úředníky. 

Těm totiž Nařízení ukládá hmotnou odpovědnost. V článku 66 Finančního nařízení se píše, 

že „úředník bude povinen zaplatit náhradu nejen za škody způsobené Komisi jako důsledek 

vážného pochybení, ale také, pokud podepíše platební příkaz v nesouladu s Finančním 

nařízením a jeho Implementačními pravidly“. Implementační pravidla navíc vyžadují, aby 

úředník potvrdil, že „ověřil správnost“ každého požadavku na proplacení (viz dále). 

Úředníci se také snaží snížit své riziko tím, že enormně zvyšují počet jednotlivých kroků a 

požadovaných podpisů nutných k poskytnutí platby. Teoreticky je k vyplacení dotace 

potřeba minimálně 6 podpisů, jejich počet však může dosáhnout až 15 (Soto 2004: 14).  

Dalším „obraným mechanismem“ pověřených úředníků je přesouvání rizika na 

samotné příjemce dotace. Tato praxe vede k tomu, že od NNO jsou stále častěji 

vyžadovány záruky a audity, zprávy a vyúčtování, dochází k pozastavení celého procesu, 

v případě že nebyl dostatek času zkontrolovat zda byla doručena veškerá dokumentace a 

v neposlední řadě se stále zpřísňuje znění smluv (Soto 2004: 14).                    

 Náklady, které NNO vydají na předložení návrhu projektu (bez ohledu na to, zda 

dotaci získají nebo ne) mohou být 12-33% z celkové výše dotace (Soto 2004: 13). Bereme-

li v úvahu, že dotace z EU se pohybují v milionech eur, jedná se o značné částky a 

případné zamítnutí projektu, může organizaci přivést do vážných finančních problémů.  

   

Potvrzení „správnosti“  žádostí 

 V článku 99 odstavec (b) Implementačních pravidel se píše, že „žádost o platbu 

(…) byla schválena jako „správná“ a podepsaná úředníkem (…); ten tímto schválením 

potvrzuje, že činnost vykonaná příjemcem je ve všech ohledech v souladu se smlouvou o 

poskytnutí dotace“. Formulace „ve všech ohledech“ spolu s už zmiňovanou finanční 

                                                 
1 F.M. Partners Limited, Striking a Balance, s. 29 
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zodpovědností úředníků vede k nadměrným kontrolám a častému vyžadování dalších 

informací.1 Tento postup je velmi náročný na čas i peníze, a to jak pro Komisi tak pro 

žadatele o dotaci. Dalším důsledkem detailních kontrol je snižování efektivity celého 

systému.  

Přestože právní experti Komise tvrdí, že tato část Nařízení by měla být 

interpretována volněji, s ohledem na běžnou právní praxi, „většina lidí, a to jak z Komise, 

tak mimo ni, právu v podstatě nerozumí a proto se řídí právními předpisy v jejich 

doslovném znění“.2 V tomto případě to znamená, že NNO musí předkládat ke kontrole 

veškeré faktury, jejichž počet může jít do stovek a v některých případech až tisíců.     

 

Výzvy pro neziskové organizace jsou posuzovány stejně jako veřejné soutěže pro firmy  

Toto už bylo řečeno v první části této kapitoly v souvislosti s vnímáním NNO jako 

partnerů Komise. Zde se této otázce budeme věnovat z hlediska Finančního nařízení. 

Udělování dotací se řídí stejným postupem jako zadávání veřejných zakázek soukromým 

firmám. Celý postup se odehrává ve třech fázích. V první fázi se uplatňují vylučovací 

kritéria  (exclusion criteria) a zjišťuje se, zda má organizace v pořádku základní věci jako 

jsou daně nebo pojištění a zda se nedopustila nějakého závažného přestupku. Ve druhé fázi 

za pomoci selektivních kritérií (selection criteria) zkoumá finanční a technická kapacita 

žadatelů a to zda bude stačit k uskutečnění předkládaného projektu. „Organizace občanské 

společnosti musí dokázat, že jejich obrat a finanční zdroje jsou dostatečné pro realizaci 

grantu“ (Soto 2004: 23). Většinou musí předložit účetnictví za poslední tři roky. Za 

dostatečný se obvykle považuje obrat, který je cca třikrát větší než částka o kterou 

organizace žádá (Soto 2004: 23). NNO musí rovněž dokázat, že má dostatečně 

kvalifikované zaměstnance, zkušenosti a vybavení pro realizaci projektu. Pokud 

organizace projde oběma fázemi čeká ji ještě poslední kolo posuzování podle specifických 

kritérií pro udělení dotace.  

Podle neziskových organizací, které tímto procesem prošly, probíhá uplatňování 

vylučovacích a selektivních kritérií mechanicky a je velmi byrokratické a slouží pouze ke 

snížení počtu žádostí tak, aby se daly snáze zvládnout (Soto 2004: 23).     

       

 

 

                                                 
1 F.M. Partners Limited, Striking a Balance, s. 37 
2 F.M. Partners Limited, Striking a Balance, s. 37 
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2.2.3 Stanoviska NNO ze starých členských zemí k finančním podmínkám EU     

   

Ze zkušeností NNO ze starých členských zemí vyplývá, poněkud paradoxně, že 

problémy s implementací Finančního nařízení mají spíš velké organizace, které realizují 

velmi rozsáhlé projekty. Příkladem může být velká Německá organizace NABU (Soto 

2004: 21-22) (Naturschutzbund Deutschland – Německá společnost na ochranu přírody), 

která má asi 250 000 členů a řadu regionálních poboček. Tato organizace realizovala 

projekty ve výši stovek tisíc Eur financované Evropskou komisí. Jeden z nich zahrnoval 

desítky akcí v 6 evropských zemích, v rámci dalšího se uskutečnilo 24 seminářů v 11 

zemích a bylo v něm zapojeno 15 partnerů. Projekty této organizace byly z hlediska 

stanovených cílů mimořádně úspěšné a zasáhly deseti- až statisíce lidí. Evropská komise 

však reagovala tím, že stanovila maximální počet akcí na jeden projekt. Důvodem pro 

tento krok byly potíže při provádění náročných kontrol, o kterých jsme mluvili výše. 

Podrobné kontroly velkého množství menších akcí v rámci jednoho projektu představují 

pro Evropskou komisi značnou administrativní i finanční zátěž. Jak ale namítají NNO, 

prostřednictvím malého počtu větších a centralizovanějších akcí nelze dosáhnout takové 

úrovně osobního kontaktu jako u řady malých lokálních akcí a nelze do takové míry 

zasáhnout širokou veřejnost.   

 Menší organizace zase mají potíže s kofinancováním. Řada u nich není schopna 

sehnat určitý díl (většinou polovinu) nákladů na projekt z jiného zdroje (Soto 2004: 22). 

NNO si také stěžují, že jak grant od Evropské komise tak kofinancování z dalších zdrojů 

jsou přísně vázáné na projekt a některé náklady z nich nelze hradit. Jedna Britská 

nezisková organizace se dokonce setkala s výhradami ze strany dárce k přijetí dalších 

pracovníků k zajištění aktivit projektu.  

 NNO si také stěžují, že k nim Evropská komise přistupuje jako k podnikům 

soukromého sektoru, když na ně ještě před samotným posouzením obsahu projektu 

uplatňuje přísná finanční a technická kritéria způsobilosti. Řada dobrých projektů tak 

vypadne ještě dříve než se hodnotitelé dostanou k jejich obsahu. Podle evropské neziskové 

organizace CEJA (The European Council of Young Farmers) jsou silnou stránkou 

neziskových organizací dobré nápady, inovativnost a velké nasazení a zájem o činnost, 

kterou dělají. Jsou však „slabší“ než soukromé podniky pokud jde o obrat, výnosy i 

technické zázemí, proto by je Evropská komise neměla posuzovat podle finančních a 

technických kritérií. Podle organizace CEJA by se měl proces výběru obrátit tak aby 
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Komise nejdříve hodnotila obsah projektu a pak hledala cesty jak konkrétní organizaci 

pomoci splnit finanční a technické požadavky (Soto 2004: 24-25).         

    

 

2.2.4. Dopady na české NNO 

 

Program Culture 2000 

 

Úvod1 

Od počátku byly hlavními potížemi českých organizátorů, které je mnohdy odradí 

od podání žádosti, zejména finanční náročnost projektů včetně finanční spoluúčasti 

spoluorganizátorů, převod velké části grantu až po skončení projektu krátký termín mezi 

vypsáním výzvy a uzávěrkou pro přijímání žádostí a nalezení a navazování kontaktů s 

vhodnými spoluorganizátory. Především z důvodu finanční náročnosti – kofinancování ve 

výši ½ celkových nákladů – bylo žádoucí, aby české Ministerstvo kultury podpořilo 

projekty, které byly v rámci programu Culture 2000 úspěšné a pomohlo je částečně 

dofinancovat. To se podařilo vyjednat pro projekty realizované od roku 2002. MK vypsalo 

Grantové řízení na podporu českých právnických osob, které budou organizátory nebo 

spoluorganizátory projektů podpořených Evropskou komisí v rámci programu Culture 

2000. Toto opatření velmi pomohlo českým organizacím, zejména v počátečním období 

prvních cca 2 až 3 let. Postupem času však začal stoupat počet podávaných žádostí i 

podpořených projektů, ale objem podpory od Ministerstva kultury zůstává v podstatě 

stejný. Na jednotlivé podpořené projekty tak připadá stále méně peněz, v posledních letech 

je to cca 20% kofinancování.     

Podle přehledů o úspěšných projektech, které zveřejnila Evropská komise dopadla  

Česká republika v prvním roce ve srovnání s ostatními kandidátskými zeměmi, poměrně 

dobře, především co se týče ročních projektů. Byly podány dva a oba byly podpořeny. Jako 

vedoucí projektů získali podporu občanské sdružení Tanec Praha a Nadační fond Dobrý 

soused. Avšak co se týče víceletých projektů podaných kandidátskými zeměmi byl podle 

celkových výsledků podpořen pouze jeden – Estonský. Podle české kanceláře Culture 2000 

se lze domnívat, že v případě víceletých projektů se Evropská komise rozhodla v počáteční 

                                                 
1 závěrečné zprávy České národní kanceláře Culture 2000 z let 2001 - 2005 
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fázi zapojení kandidátských zemí do programu hlavní organizaci víceletých projektů 

přenechat členským státům (vyšší finanční podpora spravovaná hlavním organizátorem).   

V roce 2005 už bylo z České republiky podáno celkem dvaadvacet žádostí (žádosti 

podávají pouze vedoucí projektů). Z toho bylo jedenáct podpořených a jedenáct 

zamítnutých, z nichž byly dvě žádosti vyřazené pro formální nedostatky. Úspěšnost 

českých žadatelů pro rok 2005 tak činil 50 %.   

Na základě zprávy o výsledcích programu Evropské unie Culture 2000 za rok 2005 

maďarské organizace The Budapest Observatory (www.budobs.org) monitorující 

financování kultury ve východní a střední Evropě je v porovnání s předchozími roky počet 

ročních projektů pro rok 2005 vedených organizátory z nových členských zemí (ČR, 

Polsko, Slovenska, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Rumunsko a 

Bulharsko) nižší – celkem 18. V letech 2001–2004 byl počet následovný 2001 – 8, 2002 – 

6, 2003 –24 a 2004 –24.  

Jedním ze zmíněných problémů, kterým mohou organizace při vypracovávání 

projektů čelit, je nutnost zapojení alespoň tří zahraničních partnerů. Česká kancelář je 

proto neustále v kontaktu s kancelářemi ostatních zemí. Kontakt se sítí kanceláří je zajištěn 

intranetem spravovaným maďarskou kanceláří. Zásluhou sítě byl také vytvořen tzv. 

mechanismus vyhledávání partnerů, který spravuje španělská kancelář. Díky němu dochází 

k vzájemnému informování o konkrétních projektech a předávání kontaktů na českou 

kancelář zahraničním organizátorům, kteří mají zájem o české spoluorganizátory a naopak. 

Česká kancelář se snaží pomoci i těm organizacím, které se do programu Culture 

2000 nevejdou nebo na něj nedosáhnou, a to monitorováním jiných finančních zdrojů na 

podporu kulturních projektů. Za tímto účelem byly v roce 2003 rozšířeny webové stránky 

kanceláře o přehledem grantových možností pro oblast kultury.   

 

Situace českých NNO 

 Vzhledem k už zmíněným charakteristikám programu – velké projekty, nutnost 

spoluúčasti, a to i spoluorganizátorů, převod velké části grantu až po skončení projektu 

apod. by se dalo očekávat, že z neziskových organizací se svými projekty uspějí pouze ty 

velké, bohaté a zkušené. Neziskových organizací, které by splňovaly všechny tyto 

charakteristiky však u nás mnoho není. Při bližším seznámení se ukáže, že i na první 

pohled velká a známá organizace v podstatě „stojí“ na práci několika málo lidí. Například i 

organizace, která je podle slov svého zástupce největší ve svém oboru kulturní činnosti má 

pouze pět stálých zaměstnanců. Přesto takové organizace mohou uspět. Hlavním 
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organizátorem projektu se dokonce staly organizace, které neměly nebo dosud nemají 

jediného stálého zaměstnance. Jedna z oslovených organizací s programem Culture přímo 

začínala svou činnost. V počátcích její existence představovaly její lidské zdroje tři 

dobrovolníci, kteří se až díky projektu v rámci programu Culture mohli stát placenými 

zaměstnanci.  

 

Kofinancování 

Co se týče peněz jde o věčný problém většiny českých neziskových organizací. 

Největší potíže mají se zajištěním prostředků na běžný provoz, žijí jen z dotací na 

jednotlivé projekty. I u dotací však bývá problém s kofinancování. V programu Culture 

2000 představuje povinné kofinancování ½ celkových nákladů. Uhradit ho musí hlavní 

organizátor a partneři, s tím, že největší zátěž je na hlavním organizátorovi. Jak už bylo 

řečeno, s tímto problémem původně chtělo pomoci Ministerstvo kultury. Nicméně, ne vždy 

tato pomoc funguje. Zejména v posledních letech se situace zhoršila. Napomohl tomu 

jednak rostoucí počet úspěšných projektů, ale stačí i personální změny na ministerstvu a 

systém podpory se začne hroutit. Tato situace nastala v letech 2005/2006, kdy podle NNO, 

které tehdy uspěly, nebyli na ministerstvu  lidé, kteří systém znali a chyběla i politická vůle 

pomoci – problém podpory projektů byl odsunut do pozadí. Pro některé neziskové 

organizace to představovalo několikaměsíční období nejistoty, kdy musely hledat jiné 

zdroje. Pokud mají NNO dostatek souběžných projektů problémy s kofinancováním 

nemají. Potřebné aktuální náklady hradí z prostředků na jiné projekty. Takovou praxi však 

nelze jednoznačně považovat za pozitivní. Na jedné straně neziskovým organizacím 

umožňuje překonat problémy s cash flow, na druhé straně však může způsobit zmatek 

v účetnictví. Jako ve všech oblastech neziskového sektoru, i zde je nepraktičtější mít co 

nejvíce různých zdrojů. V oblasti kultury využívají NNO například dotace Magistrátu hl.m. 

Prahy i zisk z vlastní činnosti, lze najít i podporu z podnikatelské sféry, ale pro podnikatele 

jsou zajímavé spíše velké akce s odezvou v médiích. Oslovené neziskové organizace se 

shodují, že Český stát kulturu příliš nepodporuje, s výjimkou velkých kamenných  divadel. 

Významné jsou proto i zahraniční zdroje – nadace, Francouzský institut, British Council 

apod.       

 

Dokazování finanční kapacity 

Dalším velkým problémem, se kterým se žadatelé musí vypořádat je dokazování 

finanční kapacity pro realizaci tak velkého projektu. Oslovené organizace se shodly na 
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tom, že z českých neziskových organizací nesplňuje přísná kritéria prakticky žádná. Svou 

roli zde proto musí sehrát vynalézavost, která je, jak se ukázalo, u českých NNO mnohdy 

důležitější než počet zaměstnanců, technické vybavení či finanční kapacity. Jako příklad 

lze uvést již zmiňovanou organizaci, která se rozrostla především právě díky programu 

Culture 2000. Ve svých počátcích byl tato organizace tvořena pouze jedním člověkem. Ten 

proto do požadované dokumentace zahrnul všechny své vlastní příjmy a majetek. Jak říká 

„chce to hlavně fantazii, znalost ekonomické struktury a nebát se něco si vymyslet“.        

  

Administrativa projektu 

Pokud jde o samotnou přípravu projektu a psaní žádosti, všechny oslovené 

organizace se shodují, že jde především o otázku zkušeností. Jak uvedl zástupce jedné 

z nich „na prvním projektu pracovali 2 lidé měsíc, na druhém 2 lidé 14 dní a v současné 

době stačí 1 člověku týden“. Vzhledem k tomu, že příprava projektu probíhá v rámci 

každodenního chodu organizace – z kapacitních důvodů si NNO nemohou dovolit vyčlenit 

na přípravu projektu zvláštního zaměstnance – může zabrat i půl roku a pracuje na ní 

několik lidí.  

 Méně zkušené organizace považují za největší problém při psaní žádosti „EU 

jazyk“. Jak už bylo řečeno výše, napsat projekt ve správném „EU jazyku“ znamená 

formulovat správně evropské přidané hodnoty, „evropské cíle“, pokračování v budoucnosti 

apod. To vnímají jako klíčové hodnoty, kterými se hodnotitelé v Bruselu nejvíce zabývají. 

Schopnost psát EU jazykem považují tyto organizace za hlavní kritérium úspěšnosti 

projektu, až vedlejší roli podle nich hraje to, zda je organizace velká nebo malá. Pokud 

organizace zkušenosti s psaním evropských projektů nemá, je dobré najde-li někoho 

zkušenějšího kdo jí s tím pomůže. Takový „konzultant pro EU jazyk“, jak se vyjádřila 

zástupkyně jedné z organizací, však stojí dost peněz. 

 České neziskové organizace si také ztěžují na velké množství dokumentů, které 

musí k žádosti přiložit, a to v originále nebo notářsky ověřené. Navíc před vstupem ČR do 

EU museli všechny tyto dokumenty nechat přeložit do angličtiny, což vyžadovalo značné 

finanční náklady. Po vstupu, kdy se čeština stala jedním z úředních jazyků EU, tato 

povinnost odpadla. Je-li NNO organizátorem projektu, musí veškerou dokumentaci zajistit 

i od partnerů a spolu s tou vlastní ji zaslat do Bruselu. To představuje velkou zátěž, 

především kvůli časové náročnosti, která se ještě zvyšuje, je-li některý z dokumentů 

zaslaný partnerem špatný a je třeba si vyžádat opravu. Pokud jde o formulář žádosti, berou 
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české NNO jeho složitost spíše stoicky. Jak řekl zástupce jedné z nich „bylo by zbytečné se 

nad ním rozčilovat“.  

 

Zahraniční partněři 

Co se týče povinnosti zajistit zahraniční partnery, různé neziskové organizace ji 

vnímají různě. Všechny oslovené organizace se zahraničními partnery spolupracují. 

Kontakty na partnery lze získat, jak už bylo řečeno, přes Českou kancelář programu. NNO 

však dávají přednost vlastním kontaktům a zahraničním organizacím, se kterými už mají 

zkušenosti, protože, jak uvidíme dále, velkou roli zde hraje důvěra. Problém však často 

představuje velikost partnerských organizací a především jejich finanční kapacita. Partneři 

se musí podílet na nákladech projektu min. 5%, což vzhledem k objemu grantů bývá až 12 

000 €. Pro malou organizaci je to příliš velká částka. Z tohoto důvodu „vypadne“ řada 

potenciálních partnerů, se kterými mají české organizace dobré vztahy. U velkých partnerů 

je zase problém s tím, že nevědí, zda můžou české organizaci věřit a také jejich 

rozhodování je hodně hierarchické a proto značně zdlouhavé. Partnerství se proto musí 

řešit dlouho předem. Důvěra a zkušenost s dřívější spoluprací je zde přitom velmi důležitá. 

Dotaci dostává koordinátor, který nese za realizaci projektu celkovou odpovědnost. 

Následně rozesílá podíly svým partnerům, na což je dobré mít s nimi podepsanou smlouvu, 

není to však povinné. Smlouvu o udělení dotace pak musí koordinátor odeslat šestkrát a 

podepsanou od EU ji rozeslat mezi partnery. Pouze jedna ze čtyř oslovených příjemců 

programu Cultura 2000 uvedla, že povinnost mít zahraničního partnera jim přináší potíže 

s komunikací, protože pracovníci neovládají příliš dobře angličtinu.   

 Naopak žádný problém nemají oslovené NNO s přizpůsobováním se prioritám 

programu. Neziskové organizace, které se svými projekty upěly shodně tvrdí, že jim byly 

téměř jako „šité na míru“. 

  

Zpoždění plateb 

Když organizace se svou žádostí uspěje, představuje největší problém prodlení 

plateb. S první splátkou, která představuje 70% dotace, nebývají problémy. Druhá splátka 

– 30% dotace – přijde až po ukončení a vyhodnocení projektu. K vyhodnocení projektu 

však musí organizace dodat vyúčtování celé dotace. Musí doložit veškeré výdaje, protože 

však dosud dostaly pouze 70%, může se stát, zejména u těch organizací, které nerealizují 

několik projektů najednou, že na tyto výdaje nemají peníze. Podle zástupkyně jedné takové 

organizace svádí tento systém „k černým fakturám a podobným kličkám“. Konkrétně tato 
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organizace si v závěru projektu musela si půjčit, a to od známých koordinátory projektu, 

protože pro banky nejsou NNO spolehlivým partnerem a navíc by neměly z čeho zaplatit 

úroky. Organizace se tak ocitla na hranici bankrotu. Jak se vyjádřila její zástupkyně: „vůči 

NNO je to kruté – především ty NNO, které mají jen jeden projekt, nemají kde vzít peníze 

na dofinancování projektu než jim přijde zbytek dotace“.  

Potom co organizace odešle závěrečné vyúčtování, vyžaduje Komise ještě řadu 

dalších upřesnění, což závěrečnou splátku velmi opozdí. Jak uvedla jedna z organizací, její 

projekt skončil v srpnu a závěrečnou splátku dostali až na konci března.  

 

Závěrečná zpráva a vyúčtování 

Závěrečná zpráva se skládá ze dvou částí – obsahové a finanční. Všechny 

organizace jednotně uvedly, že k obsahové části, která popisuje aktivity a výstupy 

projektu, nikdy od Komise nedostali žádné výhrady ani doplňující dotazy. A to i přesto, že 

například v případě jedné z oslovených organizací byly výsledky chudší než se plánovalo a 

výstupy byly místo ve 4 jazycích vydány jen ve dvou.  

Naproti tomu finanční část je hodnocena velmi podrobně a vztahují se k ní četné 

připomínky a dotazy. Komise vyžaduje veškeré doklady v originále, jinak se jedná o 

neuznatelný výdaj. Např. u zahraničních cest si Komise vyžádala palubní lístky 

k letenkám, u seminářů požaduje seznamy účastníků pro každý den konání apod. To svědčí 

o důrazu, který Evropská komise klade na finanční stránku projektů, který vyplývá z již 

zmiňovaných obav z možné zpronevěry a následné ztráty důvěry veřejnosti k evropským 

programům. Závěrečné vyúčtování také velmi ztěžuje nekompatibilita systému programu 

Culture 2000 s českým účetnictvím – veškeré položky se musí pracně převádět do 

předepsaných rozpočtových tabulek. Zde je však třeba dodat, že nekompatibilita 

rozpočtových tabulek s českým účetním systémem je problémem i dalších evropských 

programů už od dob Phare.    
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Program YOUTH - Mládež 

 

Úvod1  

Česká národní agentura Mládež (ČNA Mládež) funguje jako grantová agentura a je 

organizační složkou Národního institutu dětí a mládeže MŠMT. Strukturu programu 

v období 2000-2006 tvořilo 5 Akcí: 

Akce 1 – „Mládež pro Evropu“ je zaměřena na výměny mládeže, iniciativy 

mladých lidí a projekty podporující demokracii. 

Akce 2 – „Evropská dobrovolná služba“ umožňuje vysílání i přijímání jednotlivců 

nebo skupin mladých lidí na dobrovolnické projekty. 

Akce 3 – „Mládež ve světě“ podporuje projekty (zejména výměny mládeže) se 

sousedními zeměmi EU a s ostatními partnerskými zeměmi světa.   

Akce 4 – „Systémy na podporu mládeže“ nabízí školení, semináře a výměny 

zkušeností, které jsou určeny jak pro mládež tak pro pracovníky s mládeží bez ohledu na 

věk. 

Akce 5 – „Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže“ představuje podporu 

strukturovaného dialogu mezi mladými lidmi a politiky a podporu spolupráce 

mezinárodních organizací.  

Program Mládež je v mnoha ohledech specifický a od ostatních komunitárních 

programů se značně liší. Je přizpůsoben mladým lidem a jeho procedury a podmínky jsou 

proto nesrovnatelně jednodušší a méně přísné než u ostatních programů. Zájemci o účast 

v programu nemusí mít dokonce ani právní subjektivitu. Jak uvádí Uživatelská příručka, 

„programu MLÁDEŽ se mohou účastnit skupiny mladých lidí, neziskové nevládní 

organizace nebo sdružení, veřejné orgány nebo jiné subjekty zaměřené na práci s mládeží a 

neformální vzdělávání“.  

Pravidlo partnerství zde zůstává zachováno, ale postačí jeden partner z tzv. zemí 

programu nebo z tzv. partnerských zemí. Země programu jsou členské státy EU, členské 

státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), které jsou členy Evropského 

hospodářského prostoru (EHP) a země kandidující na vstup do EU, což je po vstupu 

Bulharska, Rumunska a Chorvatska už pouze Turecko. Mezi partnerské země patří řada 

států z oblastí středomoří, východní Evropy a Kavkazu, jihovýchodní Evropy a Latinské 

Ameriky.  

                                                 
1 Uživatelská příručka 
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Na rozdíl od programu Culture 2000 žadatelé neodesílají žádosti do Bruselu, ale 

převážná většina žádostí je vyřizována na národní úrovni národními agenturami. Projekty 

jsou vybírány národními výběrovými komisemi složenými z osob se zkušenostmi z oblasti 

práce s mládeží a organizace aktivit pro mládež. Výběr projektů je prováděn podle směrnic 

Evropské komise. Pouze zvláštní typy projektů (Setkání mládeže v rámci Akce 1, 

Celoevropské projekty EDS a mnohostranné dobrovolnické projekty s partnerskými 

zeměmi v rámci Akce 2, projekty podávané žadateli ze středomořských partnerských zemí 

a projekty předkládané evropskými nevládními organizacemi) vyřizuje a vybírá Evropská 

komise na evropské úrovni. Ve výběrových komisích pak zasedají zástupci Evropské 

komise a národních agentur, národní koordinátoři a zástupci Evropského fóra mládeže.  

Ročně je stanoveno 5 termínů pro podání žádosti, resp. 3 termíny pro projekty 

vybírané na evropské úrovni.  

Výše povinného kofinancování se liší podle jednotlivých Akcí.  

 

Situace českých NNO 

  

Specifika programu - jednoduchost 

Organizace, které čerpají z programu Mládež jsou velmi různorodé. Mezi 

oslovenými byly velké a relativně bohaté organizace, česká pobočka mezinárodní 

neziskové organizace i malé NNO. Všechny oslovené organizace se však shodly na tom, že 

program Mládež je svou jednoduchostí a určitou benevolencí opravdu výjimkou mezi 

komunitárními programy. Především malé organizace se slabým technickým zázemím a 

bez volných finančních prostředků oceňují, že z projektů mohou hradit administraci, tj. 

telefony, počítač, tisk apod., na kterou mohou získat paušální částku.  

 Všechny oslovené organizace považovaly za výhodu programu přehlednost 

zveřejňovaných výzev. Výzvy jsou vyhlašovány pravidelně 5krát ročně a informace 

zveřejněné na webových stránkách národní agentury jsou podle všech oslovených 

organizací dostačující a přehledné. Priority jsou dlouhodobé a u všech oslovených 

organizací se shodují s jejich činností.   

 

Kofinancování 

Povinné kofinancování, které u ostatních komunitárních programů představuje pro 

organizaci značnou zátěž vzhledem k objemu prostředků o které se žádá, není v programu 

Mládež tak. Jednak nezisková organizace může získat až 90% celkových nákladů (podle 
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jednotlivých Akcí), u výměn mládeže si účastníci hradí 30% nákladů a také celkové 

náklady na projekt nejsou zdaleka tak velké jako u jiných programů. U dobrovolné služby 

se jedná asi o 800 €, u iniciativ mládeže je limit 10 000 € a nejnákladnější projekty se 

pohybují okolo 20 – 30 tisíc Eur. Do projektu je také možné vložit jako spoluúčast 

prostředky v naturální formě. Lze například zahrnout využívání kanceláře, práci 

dobrovolníků apod. Tento vklad se nepřepočítává na peníze, pouze se do formuláře uvede 

vše co organizace do projektu vloží.  

  

Administrativa projektu 

Co se týče formuláře pro psaní žádostí, názory na něj se mezi oslovenými 

organizacemi liší. Většině z nich připadá poměrně jednoduchý, ale asi třetina oslovených 

organizací ho považuje za složitý, a to především jeho finanční část – rozpočet. Je však 

třeba dodat, že tuto třetinu představují organizace, pro které není program Mládež hlavním 

zdrojem příjmů a nemají s ním tolik zkušeností. Během celého průzkumu se stále 

ukazovalo, že zkušenosti s podáváním a realizací projektů v rámci jednotlivých programů 

jsou jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu. Všechny oslovené organizace také shodně 

uvádějí, že spolupráce s národní agenturou probíhá velmi dobře, na přátelské úrovni a 

agentura je velmi vstřícná. V případě formálních nedostatků v žádosti na ně sama upozorní 

a pomůže je opravit.  

  

Zahraniční partneři 

Pokud jde o spolupráci se zahraničními partnery, všechny oslovené organizace 

uvedly, že s partnerem spolupracují aktivně. Je to dáno i charakteristikou aktivit, protože 

většinou jde o výměny mládeže nebo evropskou dobrovolnou službu, kde je aktivní role 

partnera nutná. Jednotlivé organizace hledají partnery různě. Jedna z nich spolupracuje 

dlouhodobě s jednou zahraniční organizací a další kontakty získává přes ní, jiná využívá 

kontakty svých poboček, které už jsou vyzkoušené, další možností je využít jako 

zprostředkovatele národní agenturu. Ta je v kontaktu s dalšími národními agenturami a 

kontakty může zprostředkovat přes ně, ale také pořádá v rámci Akce 5 kontaktní semináře 

určené přímo k získávání kontaktů. Oslovené organizace se shodují, že velmi důležitá je 

komunikace s partnerem po celou dobu realizace projektu a jeho zapojení do organizace 

projektu.     
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Závěrečná zpráva a vyúčtování  

 Také závěrečné vyúčtování a závěrečná zpráva jsou jednodušší než u ostatních 

komunitárních programů. Jediná požadovaná dokumentace jsou kopie cestovních nákladů 

a mimořádných nákladů, což jsou v podstatě všechny platby, kromě paušálů, které se 

dokládat nemusejí. Kromě toho musí závěrečná zpráva obsahovat dobrozdání od partnera a 

podepsaná prohlášení účastníků. Větší problémy než vyúčtování mají oslovené organizace 

s obsahovou stránkou závěrečné zprávy. Ta by totiž měla být napsaná podobným 

„eurojazykem“, o kterém už byla zmínka v souvislosti s programem Culture 2000. Jak 

uvedly oslovené organizace jsou v ní i poměrně filosofické otázky, na které se těžko 

hledají a formulují odpovědi, např. jak si účastníci uvědomují evropskou realitu nebo popis 

evropské dimenze projektu.  

 Pokud jde o kontrolu projektu, provádí ji národní agentura už v jeho průběhu, 

především po obsahové stránce, účetnictví průběžně nekontroluje. Na kontrolu a 

zhodnocení závěrečné zprávy má agentura lhůtu 45 dní, která se však může protáhnout až 

na dvojnásobek. Pokud je pak všechno v pořádku dostane příjemce závěrečnou splátku 

grantu. Vzhledem k tomu, že příjemce dostane 75% grantu již po podpisu smlouvy a 

vzhledem k poměrně nízkým částkám, však oslovené organizace nepovažovaly tuto dobu 

za vážnější problém, který by mohl nějak ohrozit jejich činnost.  
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Program DAPHNE II 

 

Úvod   

 Program DAPHNE II má za cíl potlačování a prevenci násilí na dětech, mládeži a 

ženách a současně ochranu obětí. Je pokračováním programu DAPHNE, který byl v rámci  

EU vyhlášen v roce 1997 a ukončen v roce 2003. Program DAPHNE II byl vyhlášen 

v roce 2004 Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 803/2004/EC a měl by skončit 

v roce 2008. Na realizaci programu se počítá s celkovým rozpočtem ve výši přibližně 50 

mil. EUR. 

V tomto programu je podmínkou partnerství minimálně dvou organizací z různých 

členských států EU. Z programu mohou získat podporu i organizace ze zemí EFTA/EEA 

(Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a s určitým omezením i Bulharsko, Rumunsko a 

Turecko. Jedna z partnerských organizací, které spolu předkládají projekt, musí být v 

návrhu uvedena jako koordinátor. Ten je odpovědný za vedení projektu, komunikuje s 

Evropskou komisí a spravuje rozpočet celého projektu. K návrhu projektu se přikládá 

smlouva o partnerství mezi organizacemi.  

Evropská komise hradí náklady na projekty maximálně do výše 80% všech 

nákladů. Každý uchazeč o grant z programu DAPHNE II musí mít proto zajištěno 

kofinancování v minimální výši 20% z celkových nákladů. Příspěvek Komise se musí 

pohybovat v období každých 12 měsíců mezi 50.000 a 175.000 EUR. 

V ČR tento program spadá pod Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, 

který je zastoupen ve výboru DAPHNE II. Na webových stránkách MV jsou ke stažení 

dokumenty k programu – např. návod na podávání žádostí o grant a návod k provoznímu, 

administrativnímu a finančnímu řízení projektů DAPHNE II. Odbor prevence kriminality 

pořádá pro žadatele informační semináře k programu.  

 Na webových stránkách programu mohou žadatelé využít tzv. helpdesk kam mohou 

zasílat e-mailové dotazy. 

 

Situace českých NNO       

 V programu Daphne, stejně jako v Culture 2000 a YOUTH postupovaly všechny 

oslovené organizace od projektu k výzvě. To znamená, že na svůj projektový záměr 

hledaly vhodné zdroje financování. Oslovené organizace, které realizovaly v projekt 

v rámci tohoto programu si však více stěžovaly na problémy s formulářem. Především na 

to, že žadatele nutí ke stručnosti, nelze v něm jít více do hloubky, jednotlivé kolonky mají 
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pouze 15 řádků. Organizacím nejvíce vadí, že projekt nelze „obhájit“, to znamená, že se o 

něm nelze rozepsat a zajít přitom do hloubky. Formulář umožňuje pouze vypsat cíl, 

aktivity, budoucí využití výsledků, evropskou přidanou hodnotu apod. Ve formuláři jsou 

navíc kolonky s danou definicí, do kterých musí žadatel svůj projekt vměstnat, což 

znamená nutnost přeformulovat ho v jazyce Evropské komise (už zmiňovaný problém s 

„eurojazykem“). I v tomto programu oslovené organizace přiznaly, že měly potíže 

s formulací evropské dimenze projektu.   

Stížnosti směřovaly také k rozpočtu. Ten musí být co nejdetailnější, což se 

v případě víceletých projektů obtížně dodržuje. Výhodou je naopak možnost napsat si 

paušál na elektřinu, telefon a další provozní náklady, kde se pak už přesné využití 

nekontroluje. Žadatelé právě do těchto položek uvádějí co nejvyšší částky (v rámci 

stanovených limitů) a tyto peníze pak využívají v případě, že chybí prostředky v ostatních 

položkách. Všechny ostatní náklady však musí být velmi detailně rozepsané a po ukončení 

projektu se musí vykázat. Pokud jde o excelový formulář rozpočtu, všechny oslovené 

organizace se shodly v tom, že není jednoduchý k pochopení. Musí se v něm např. rozepsat 

zda budou pracovníci zaměstnaní jen na projekt nebo jako zaměstnanci organizace, což se 

zejména u víceletých projektů těžko odhaduje. Formulář také obsahuje kolonky na 

náklady, které nejsou uznatelné, což oslovené organizace považují za neférové jednání, 

protože když je vyplní, projekt jim není schválen. Složitost rozpočtu dokládá příklad jedné 

organizace, kde si jeho příprava vyžádala práci tří zaměstnanců po tři dny.  

 

Kofinancování 

Mezi oslovenými organizacemi zapojenými do programu Daphne byla kromě 

malých organizací i jedna velká s téměř 30 zaměstnanci, desítkami externích 

spolupracovníků, dobrým technickým zázemím a dostatkem volných peněz. Na základě 

výpovědi jedné velké organizace nelze dělat obecné závěry, přesto uveďme názor jejího 

zástupce na to jaké výhody má velká organizace oproti malým. Podle jeho slov jde 

především o výhodu při hledání zdrojů na kofinancování projektů. Za výhodu větších 

zavedených organizací považuje to, že mají kontakty na firmy a spolupracují s nimi a 

mohou je využít pro spolufinancování. Jeho organizace dlouhodobě spolupracuje s velkou 

mezinárodní firmou, která se ochotně podílí na spolufinancování jejich projektů. 

Respondent uznává, že malé NNO mohou mít s kofinancováním a především 

předfinancováním velké problémy. Velké neziskové organizace jako je ta jeho jsou naopak 

pro podnikatelský sektor žádaným partnerem. Firmy se podle něj rádi podílejí na 
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předfinancování projektu, protože být partnerem v evropském projektu je pro ně prestižní 

záležitost. Téma však musí být pro firmu i veřejnost zajímavé a nezisková organizace musí 

být prověřená a spolehlivá.  

 S tím částečně souhlasí zástupci menších neziskových organizací. Zdůrazňují však , 

že nejde jen o velikost v „materiálním“ smyslu, to znamená počet zaměstnanců, technické 

a finanční zázemí apod., ale důležité je také známé jméno a především, jak uvedl i zástupce 

velké organizace, zajímavé a hlavně nekontroverzní téma, se kterým budou firmy ochotné 

spojit své jméno. Problém často bývá také v tom do jaké míry mohou neziskové organizace 

propagovat jméno firmy, která jim poskytne peníze, aby nepřekročily hranici mezi 

dárcovstvím a sponzoringem. Zde je pak nutné dojít ke kompromisu mezi požadavky firmy 

a možnostmi NNO.   

  

Zahraniční partneři 

Pokud jde o spolupráci se zahraničními partnery, pouze jedna z oslovených 

organizací uvedla, že partnery vybírali tak, aby do projektu moc nezasahoval. Podmínku 

mít partnera tato organizace vnímá spíš jako obtíž, především kvůli jazykové bariéře a 

velkým nákladům na tlumočení. Ostatní organizace však s partnery spolupracují aktivně, 

jako komunikační jazyk používají angličtinu. 

 

Závěrečná zpráva a vyúčtování 

Organizace dostane během 45 dnů od podepsání smlouvy s Evropskou komisí 70%  

grantu, zbylých 30% je jí vyplaceno po ukončení projektu, tj. potom co bude Komisi 

doručena závěrečná zpráva a závěrečné vyúčtování. Tato konečná fáze, tj. kontrola 

závěrečné zprávy a vyúčtování projektu, probíhá velmi podobně jako u programu Culture 

2000. Evropská komise i zde klade důraz především na kontrolu finančních záležitostí, 

k obsahové stránce projektu žádné připomínky nemá.  

U projektů s trváním 24 měsíců je rozdíl ve vyplácení zbylých 30%, po roce 

činnosti projektu je vyplaceno dalších 20% a po odevzdání závěrečné zprávy a konečného 

vyúčtování zbylých 10%.  
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LIFE III 

 

Úvod 

 Program LIFE III je spravován přímo Evropskou komisí prostřednictvím jejího 

Generálního ředitelství pro životní prostředí (DG Environment). V České republice je 

kontaktním místem Ministerstvo životního prostředí (viz dále).    

 

Situace českých NNO 

 V České republice jsou pouze dvě neziskové organizace, které získaly grant 

v programu LIFE. Jedna z nich už je téměř na konci realizace projektu a její zástupce mi 

poskytl rozhovor. Jak uvedl, jejich situace při podávání žádosti o grant byla poněkud 

specifická. Byli totiž první neziskovou organizací v ČR, která se programu zapojila. 

Zástupce organizace přiznal, že to mohlo hrát roli při rozhodování evropských úředníků o 

udělení grantu – že se mohli snažit českou organizaci „protlačit“. Přesto však byl celý 

proces velmi náročný. Jde o malou organizaci s osmi členy a necelými třemi pracovními 

úvazky.  

 

Administrativa projektu 

Už vypracování žádosti je velmi administrativně náročné. Na vyplnění formuláře se 

podílelo několik lidí v rámci své běžné činnosti a v přepočtu na jeden úvazek zabralo více 

než měsíc práce. Vyplněný formulář měl nakonec asi 60 stran. Organizace ho vyplňovala 

v angličtině, což práci také ztěžuje a zabírá hodně času. V angličtině se vyřizují i změny a 

veškerá komunikace s Evropskou komisí. Teoreticky by po vstupu ČR do Evropské unie 

mohla organizace používat češtinu jako jeden z oficiálních jazyků EU. V praxi však 

Evropská komise upřednostňuje angličtinu, případně francouzštinu. Jak uvedl zástupce 

české organizace, ve všech formulářích je poznámka, že pokud bude komunikace probíhat 

v jiném jazyce než v angličtině, celý proces to výrazně zdrží. To je pro neziskové 

organizace silný argument, protože veškeré procesy trvají už tak velmi dlouho.  

Žádosti se odevzdávají přes Ministerstvo životního prostředí, které je za Českou 

republiku odevzdá Generálnímu ředitelství. MŽP žádosti také čte a vyjadřuje se k nim, ale 

pro Evropskou komisi není jeho vyjádření nijak závazné, jde spíš o doporučení. 

Neziskovým organizacím ministerstvo poskytuje konzultace a upozorňuje na chyby a 

nedostatky v žádosti, které je třeba opravit. Při vypracování žádosti je náročné také 

plánování, hlavně u rozpočtu, na několik let dopředu. Od podání žádosti do jejího vyřízení 
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a rozhodnutí o udělení grantu uběhne více než rok a samotný projekt trvá přes tři roky. 

V projektu je pak nutné dělat řadu změn, některé okolnosti se mění ještě než realizace 

projektu začne.  

V programu LIFE jsou dva druhy změn – podstatné a nepodstatné. Ty nepodstatné 

stačí pouze oznámit, podstatné musí Evropská komise schválit a je nutné vypracovat 

dodatek ke grantové smlouvě. Oslovená organizace zatím žádné podstatné změny neměla. 

Jak uvedl její zástupce bylo to do určité míry zásluhou úředníků Evropské komise. Ti jsou 

podle jeho slov vstřícní a snaží se oznámené změny udržet v režimu těch nepodstatných. 

Úředníci Evropské komise byli podle oslovené organizace vstřícní i při vyhodnocování 

žádosti.    

Pokud jde o samotný vznik projektu, zástupce organizace uvedl, že cíleně využili 

příležitosti realizovat tak velký projekt jak to umožňuje program LIFE – celkový rozpočet 

projektu je 550 tis. Eur. Projekt proto částečně přizpůsobili prioritám programu, ale 

zároveň se snažili do něj zapracovat co nejvíce toho co by sami chtěli dělat. Do priority se 

však „vešli“ poměrně snadno. Podle zástupce organizace je pro malé NNO praktické 

zapracovat do projektu co největší část své vlastní činnosti, protože vyúčtování je potom 

jednodušší než vykazovat projekt odděleně. Oslovené organizaci se podařilo do projektu 

zahrnout asi 90% vlastní činnosti. Některé aktivity kvůli tomu utlumili. Uvědomují si však, 

že až projekt, ze kterého v současnosti financují téměř veškerou činnost, skončí, může 

nastat problém s dalším financováním. Uvažovali o další žádosti v programu LIFE, ale ten 

v loňském roce nebyl vypsán. 

Projekt v takovém rozsahu by také organizace vlastní kapacitou nezvládla, proto si 

část prací objednává u jiných organizací. V programu LIFE lze formou zakázek realizovat 

maximálně 35% z hodnoty projektu.   

 

Kofinancování a kritéria způsobilosti 

Kofinancování v tomto projektu poskytlo MŽP prostřednictvím Agentury ochrany 

přírody. Podílela se i správa CHKO Moravský kras, která je součástí Agentury, tím, že si 

objednávala různé práce, které byly součástí aktivit projektu a platby za tyto práce byly 

součástí kofinancování.  

Pokud jde o kritéria způsobilosti projekt realizovat, musela organizace ve formuláři 

žádosti uvést své zkušenosti, tj. podobné projekty, které už realizovala a musela si nechat 

vypracovat audit hospodaření. Největší problém však představovala nutnost projekt buď 

předfinancovat, tzn. že by organizace dostala plnou výši grantu až po ukončení a 
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vyúčtování projektu, nebo sehnat bankovní záruku. Banky však na poskytování záruk 

neziskovým organizacím nejsou připravené. Protože však šlo o první projekt v programu 

LIFE v ČR, řešila se tato situace opět nestandardně. Záruku nakonec poskytlo MŽP.  

Spolu s požadavkem bankovní záruky je největším problémem cash flow. Evropská 

komise poskytne grant v maximální výši 75% celkových nákladů projektu. Z toho 40% 

dostane NNO před zahájením projektu. Když utratí 70% z první splátky, může žádat o 

další platbu ve výši 30% z grantu. Poslední splátku, zbývajících 30%, dostane organizace 

až po dokončení a vyúčtování celého projektu. Právě časovou prodlevu této poslední 

platby považuje organizace za velký problém. Obzvlášť tehdy, když jako v jejím případě, 

představuje projekt většinu činnosti organizace a zbývající náklady tak nelze hradit 

z dalších souběžných projektů. Organizace uvažovala o bankovním úvěru. Ty jsou u nás 

ale šité na míru podnikatelům a nedokázali se proto s bankou domluvit. Nakonec se však 

podle zástupce organizace vše vyřeší výpadkem jedné z aktivit a snížením celkových 

nákladů projektu. Organizace tak od EK dostane 75% z nových nižších nákladů, 

kofinancování však zůstane v původní výši, takže na konci projektu nebude chybět tolik 

peněz.   

 

Zahraniční partneři 

V programu LIFE není povinné mít zahraničního ani domácího partnera a oslovená 

organizace žádného neměla. Projekty v rámci výzvy, ve které žádala, nemusely mít 

mezinárodní charakter, zaměřují se na ochranu přírody v určité oblasti, takže mohou spadat 

pod území jednoho státu. Oslovená organizace to považuje za velkou výhodu, především 

pokud jde o administrativní hledisko a koordinaci celého projektu. Administrovat projekt, 

do kterého jsou zapojeni partneři, je pro koordinátora mnohem pracnější a náročnější na 

čas. 

 

Průběžné kontroly 

Během realizace projektu probíhají kontroly, které provádí monitorovací tým. Ten 

kontroluje realizaci projektu a v případě potřeby poskytuje konzultace. Každoročně tak 

proběhne alespoň jedna kontrola týkající se administrativní stránky projektu i jeho 

realizace v terénu. Kromě toho organizace vypracovává průběžné zprávy. Jejich počet si 

organizace stanoví sama v žádosti, ale musí se držet podmínek daných Evropskou komisí. 

Oslovená organizace si stanovila tři průběžné zprávy, což bylo požadované minimum. 

Evropská komise si však vyžádala ještě jednu zprávu navíc. Průběžné právy jsou také 
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administrativně náročné, především pokud jsou spojené s žádostí o průběžnou platbu. 

V takovém případě má jen finanční část kolem 30 stran. Na rozdíl od některých 

komunitárních programů (např. Culture 2000) příjemci v programu LIFE nemusí Evropské 

komisi předkládat účetní doklady. Stačí vyjádření auditora, Evropská komise pak 

kontroluje už jen tabulky, které jsou součástí finanční zprávy. Auditora si organizace shání 

sama a představuje oprávněný náklad projektu, Evropská komise s ním ani není 

v kontaktu.  

Přes velkou náročnost na práci i na čas považuje oslovená organizace průběžné 

zprávy za přiměřené k objemu poskytnutých peněz. Kromě toho vidí pozitivní stránku 

v tom, že si díky průběžným zprávám udržují v administraci i účetnictví projektu pořádek. 

Problém nastává pouze tehdy, když Evropská komise vyžaduje něco co v české legislativě 

neexistuje. I v takovém případě však lze vše vyřešit dohodou s příslušnými úředníky EK. 

 

Změny pravidel – potřeby a možnosti 

Přesto, že oslovená organizace je s programem LIFE v podstatě spokojena, 

uvědomuje si, že její situace je specifická tím, že šlo o první organizaci v ČR, která se do 

programu zapojila a že jeden z největších problémů – finanční záruku a  za ní vyřešil český 

stát prostřednictvím Ministerstva životního prostředí. Na otázku co by chtěl na současném 

systému změnit však zástupce oslovené organizace nejmenoval žádné změny na úrovni 

EU. Podle něj by neziskovým organizacím v budoucnosti nejvíce pomohla asistence 

nějakého státního orgánu, který by zajišťoval finanční pomoc ve třech problematických 

obdobích. Za prvé už při tvorbě projektu. Sehnat některé podklady totiž může být u 

projektů na ochranu životního prostředí značně finančně náročné – např. speciální mapy 

území, kde bude projekt realizován. Oslovené organizaci se podařilo získat potřebné 

podklady od CHKO zdarma, jinak by to pro ni byl nezanedbatelný výdaj navíc, a to ještě 

před rozhodnutím o udělení grantu, které není jisté. Podruhé shání neziskové organizace 

finanční prostředky na kofinancování a potřetí na překlenutí mezer v cash flow. Především 

ve třetím případě by NNO uvítaly pomoc např. formou bezúročných půjček, které by jim 

umožnily projekt financovat v době kdy čekají na průběžnou či závěrečnou platbu od 

Evropské komise. 

Změny, které by se týkaly přímo pravidel Evropské komise a které by se daly 

prosadit například lobováním, nejsou podle zástupce oslovené organizace příliš reálné. 

Podle jeho názoru by totiž ti, kteří v Evropské komisi rozhodují museli mít představu o 

tom jak fungují neziskové organizace v jednotlivých členských státech a jakými pravidly 
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se řídí, jaké právní normy se na ně vztahují. Podle zkušeností oslovené organizace však 

úředníci Evropské komise takovou představu nemají a proto není efektivní u nich lobovat 

za změnu pravidel EK. Úředníci EK, se kterými se oslovená organizace zatím setkala, 

řešili jednotlivé problémy individuálně případ od případu a organizace s nimi má dobrou 

zkušenost. Jsou vstřícní, nechají si vysvětlit právní prostředí ČR a společně s příjemcem 

hledají řešení. Podle oslovené organizace mají i oni zájem na úspěšné realizaci projektů a 

využití všech přidělených prostředků.    

Podle oslovené organizace má Evropská komise dobře zpracované materiály, 

například průvodce ke zpracování žádosti nebo příklady úspěšných projektů. Tyto 

materiály jsou však náročné jednak proto, že nejsou česka a také se jedná o dlouhé texty – 

celkem je třeba přečíst asi 120 stran anglického textu. Nicméně, podle zástupce oslovené 

organizace složitá administrativa alespoň nutí žadatele a příjemce si vše dobře připravit.       
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2.3. Možnosti českých NNO ovlivnit finanční pravidla EU  

 

 Jak vyplynulo z průzkumu, české NNO se s nastavenými pravidly raději smíří a 

přizpůsobí se jim, i když je nepovažují za optimální, než aby usilovaly o jejich změnu. 

Jednou z možností je účast na tzv. programování (viz kap. 2.1.2.). Programování probíhá 

na národní či regionální úrovni a určují se při něm priority a oblasti, kam a na co budou v 

dalším období určeny evropské peníze. Jak ale průzkum ukázal, priority jsou to poslední co 

české neziskové organizace trápí. Je to spíš naopak, všem osloveným organizacím priority 

„jejich“ programů naprosto vyhovovaly. Další metodou je lobbying buď na úrovni 

národního státu nebo přímo u evropských institucí.    

 

Lobování u evropských institucí   

 Lobování za lepší podmínky financování neziskových organizací ať už probíhá na 

úrovni národních států nebo dokonce na úrovni EU vyžaduje určité kapacity – především 

volné lidské a finanční zdroje. Neziskové organizace oslovené v rámci tohoto průzkumu 

jsou však zcela zaneprázdněny svou činností a tyto volné kapacity na lobování nemají. Jak 

už bylo řečeno výše, jde v převážné většině (s jednou výjimkou) o malé organizace, tzn. 

organizace s malým počtem zaměstnanců a slabou finanční rezervou. Lobování přímo u 

evropských institucí je velmi drahá záležitost – vyžaduje neustálou přítomnost v Bruselu, 

sledování všech relevantních jednání, udržování kontaktů apod. Proto probíhá v podstatě 

výlučně přes velké mezinárodní sítě neziskových organizací. Zhruba polovina organizací 

oslovených v rámci tohoto průzkumu je členem některé z evropských sítí NNO, ale toto 

členství se opět váže k činnosti. Své kontakty na zahraniční organizace využívají české 

NNO ke konzultacím, výměně zkušeností, dalšímu rozšiřování kontaktů, hledání partnerů, 

případně k hledání zdrojů financování, tj. k tomu co přímo souvisí s realizovanými nebo 

připravovanými projekty, ale ne k tlaku na evropské instituce.  

 

Lobování přes národní státy 

 Pravidla jednotlivých programů mohou ovlivnit především národní kontaktní místa, 

tj. většinou ministerstva, která jsou členy výborů. Přes národní kontaktní místa mohou 

uplatňovat určitý vliv národní kanceláře nebo implementační agentury, pokud u daného 

programu existují. Mohou jim sdělit své připomínky a požadavky, které by pak zástupci 

ministerstva prosazovaly na jednáních výboru. Nicméně z průzkumu mezi národními 

agenturami vyplynulo, že ze strany ministerstev není vůle tyto požadavky shromažďovat a 
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prosazovat. Podle vyjádření národní kanceláře Culture 2000 je problém v tom, že na 

ministerstvech nejsou lidé, kteří problematice neziskového sektoru rozumějí a nemají ani 

zájem do ní více proniknout. Zástupce kanceláře ani nezvou ke konzultacím. Návrhy a 

rozhodnutí Evropské komise pak přijímají bez námitek a nesnaží se je nijak ovlivnit.  

 Pokud jde o intervence ze strany samotných neziskových organizací, cesta by vedla 

přes národní kanceláře nebo implementační agentury, případně rovnou přes ministerstva. 

Neziskové organizace však tyto cesty nevyužívají a proces nastavování pravidel u 

jednotlivých výzev, případně u nových navazujících programů ani nesledují.  
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Závěr 

 

Vyvrácení hypotézy – úspěch malých NNO 

 Na závěr lze konstatovat, že hypotéza byla vyvrácena. Průzkum ukázal, že i malé 

neziskové organizace jsou schopné žádat o dotace v rámci evropských komunitárních 

programů a uspět. U oslovených organizací byla navíc úspěšnost poměrně vysoká a pro 

zhruba polovinu z nich představuje příslušný komunitární program (podle oboru jejich 

činnosti) hlavní zdroj financování. Přesto se potýkají s řadou problémů, které začínají už 

při zpracovávání žádosti, což je složitý a časově náročný proces, je-li žádost úspěšná, čeká 

organizaci náročná administrace projektu a problémy s jeho financováním v případě 

opožděných plateb a v každém případě v závěrečné fázi projektu, kterou musí organizace 

financovat s vlastních prostředků a kdy pravidelně dochází k prodlevě v zaslání závěrečné 

platby. Oslovené organizace tyto problémy řeší s pomocí vynalézavosti a improvizace, 

které se uplatňují především při zpracovávání žádosti kdy musí organizace prokazovat 

svou způsobilost (finanční, zkušenosti, technické kapacity apod.) a  také obrovským 

osobním nasazením svých pracovníků, kdy nejde jen o čas věnovaný projektu, ale někdy se 

pracovníci organizace i zadluží, aby mohli projekt realizovat. 

 

Největší problémy  

V průběhu průzkumu všechny oslovené organizace označily dva problémy jako 

nejobtížněji řešitelné. Jde o naprosto odlišné záležitosti – jedním z nich je „evropský 

aspekt projektu“ (tj. evropské přidané hodnoty, cíle apod.), druhým je problém s cash flow. 

U evropského aspektu projektu nejde o to, že by samotným projektům ve skutečnosti 

chyběl, jako o schopnost ho dostatečně jasně popsat v žádosti a následně ho vyjádřit 

v závěrečné zprávě. Otázky v závěrečné zprávě k projektu týkající se evropského aspektu 

považovaly oslovené organizace za příliš filosofické, u projektových žádostí si zase nebyly 

jisté zda evropský aspekt projektu dokážou vyjádřit podle představ hodnotitelů. Jedna 

z organizací si na vypracování této části žádosti najala odborníka se zkušeností s psaním 

evropských projektů – žádost byla úspěšná. Když pak v další žádosti z finančních důvodů 

odborníka nenajali a s žádostí neuspěli, byli pracovníci organizace přesvědčeni, že právě to 

byl důvod neúspěchu. Skutečný důvod sice není znám, ale stanovisko pracovníků dotyčné 

organizace vypovídá o postoji k povinnosti uvést evropský aspekt projektu jako k jedné 

z neobávanějších, protože zde nelze improvizovat. Fakt, že se organizace nedozví se proč 
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s žádostí neuspěla, byl mezi oslovenými NNO také častou stížností (stejně je tomu však i u 

strukturálních fondů). Odhady proč byla jejich žádost vyřazena byly různé, ale nejčastěji 

(70% případů) se domnívaly, že dostatečně nepopsaly právě „evropský aspekt“ projektu,  

 Jak už bylo řečeno, všechny oslovené organizace s jednou výjimkou lze považovat 

za malé (viz definice základních pojmů)a jako jeden ze znaků malé NNO byl zvolen 

nedostatek vlastních volných finančních prostředků. Proto se dostávají do velkých potíží na 

začátku projektu s jeho předfinancováním, na konci s jeho dofinancováním než přijde 

závěrečná platba i v průběhu realizace, pokud se opozdí průběžná platba. Asi 50 % 

oslovených organizací přiznalo, že problém s cash flow téměř způsobil jejich krach a 

museli se osobně zadlužit, aby mohli projekt dovést do konce.      

 

Nejvýraznější trend  

Jednoznačným trendem mezi oslovenými organizacemi je profesionalizace. 

Díky komunitárním programům mohly realizovat projekt v takovém rozsahu, jaký by jim 

dotační programy českého státu  či nadací neumožnily. Tím získaly možnost naučit se s tak 

velkými penězi zacházet, byly nuceny věnovat velkou pozornost administrativní stránce 

projektu, musely se naučit nové postupy a musely se naučit koordinovat i činnost svých 

zahraničních partnerů. V neposlední řadě si musely zvyknout na fakt, že EU nefinancuje 

činnost neziskových organizací, ale jejich prostřednictvím plní své cíle. Oslovené 

neziskové organizace proto kladou důraz na zaměstnávání odborníků, profesionálů 

případně spolupráci s externími odborníky, a to nejen při samotné realizaci projektových 

aktivit, ale i pokud jde o administraci projektu, psaní žádostí a závěrečných zpráv či 

vyúčtování projektu.  
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