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Úvod 

 

Svět nestátních organizací je extrémn ě heterogenní a 

může být t ěžké se v n ěm vyznat. Od sdružení, které vznikaly 

kv ůli poskytování vzájemné podpory, se vývoj nestátníh o 

sektoru dostal až k mezinárodním strukturám, které jsou 

sice malé po čtem svých zam ěstnanc ů, ale zato operují 

s desítkami milión ů eur ro čně a významným zp ůsobem 

ovliv ňují také politické d ění. Nové, z hlediska celkové 

doby existence, aktivity jakými je nap říklad lobbying se 

ješt ě na oborech sociální práce neu čí, ale možná, že se to 

brzy zm ění. 

Globalizace, evropská integrace, koncepce moderního  

občanství, to jsou vlivy, které p ůsobily a stále p ůsobí 

posun v nestátním sektoru. Této prom ěně se nev ěnuje 

dostate čná pozornost, obzvlášt ě pak jeho nejposledn ějšímu 

stupni vývoje, lobbyingu. Pohled na český nevládní sektor 

se v mnoho ohledech liší od toho evropského. V České 

republice jsou nestátní organizace vnímány jako 

poskytovatelé sociálních služeb, provozující charit ativní 

činnost, p řevažuje p ředstava o servisních službách, ale 

realita je mnohem rozmanit ější. Na evropském poli jsou 

nevládními strukturami i subjekty, které nesmí být 

opomenuty p ři p říprav ě legislativního procesu. 

Obecně řečeno role nevládních struktur jsou trojího 

charakteru. Posilují pov ědomí ob čanské odpov ědnosti, 

spoluodpov ědnosti a solidarity p ři řešení konkrétních 

sociálních problém ů. Za druhé prohlubují státní sociální 

politiku o etický kontext moderního ob čanství, jako výrazu 

příslušnosti ke státu a spoluodpov ědnosti za v ěci ve řejné, 

a nakonec zefektiv ňují sociální činnosti zvýšením jejich 

adresnosti a snižováním jejich náklad ů. 1 

                                                           
1 TOMEŠ, Igor: Teorie a praxe sociální politiky. Praha: Socioclub,2001.str.80 
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To je k nevládním organizacím obecn ě, ale nesmíme 

zapomenout na mezinárodní organizace, které také vs tupují 

do konkrétních sociálních vztah ů a hrají další d ůležité 

role: organizují mezinárodní pomoc, harmonizují soc iáln ě 

politické úsilí jednotlivých stát ů, stanovují jednotlivým 

stát ům minimálních hladin sociální ochrany, doporu čují 

účinné realiza ční postupy a budují sv ětové či regionální 

kontrolní mechanismy na ochranu lidských nebo jinýc h práv. 2 

To jsou tedy role nevládních struktur, národních i 

mezinárodních. Jak je patrné, je to velmi široké té ma. 

Cílem práce je zmapovat roli nestátních struktur se  

zaměřením na roli participativní. Pro realizaci činností, 

které jsou s napl ňováním této role spojeny, je žádoucí se 

podívat na pozadí této problematiky, ob čanskou spole čnost a 

vztah státu k nevládním strukturám.  

Participativní role, potažmo politický obsah činností 

nestátních struktur, a nejen ten, vyžaduje nové for my 

uspo řádání NNO tak, aby mohly lépe a legitimn ěji konat p ři 

ovliv ňování legislativy. Máme na mysli sdružování, které má 

dvě roviny, je to rovina sdružování  v národní st řešní 

organizace, na úrovni horizontální. Druhou rovinou je 

sdružování na vertikální úrovni, tedy ve strukturác h, které 

konají na nadnárodní úrovni, pro ú čely této práce na 

evropské úrovni. Práv ě na tuto problematiku je zam ěřena 

pracovní hypotéza, která má ov ěřit následující tvrzení: 

 H1) České nestátní struktury na pomoc zdravotn ě 

postiženým mají prosp ěch, jsou-li sou částí evropských 

specializovaných struktur nevládních organizací 

 Zúžení významu sdružování na problematiku zdravotn ě 

postižených je vybráno zám ěrn ě. V demokratické ob čanské 

spole čnosti integrace osob se zdravotním postižením nem ůže 

řídit pouze stát. Nevládní organizace jsou toho nezb ytnou 

sou částí, taktéž jsou nezbytné i sít ě NNO. Krom toho, 

                                                           
2 TOMEŠ, Igor: Teorie a praxe sociální politiky. Praha: Socioclub,2001..s.82 
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problematika  zdravotn ě postižených se dostává stále více i 

do oblasti zájmu Evropské unie, nejen kv ůli politice 

soudržnosti, ale i z d ůvod ů zvyšování po čtu zdravotn ě 

postižených osob v d ůsledku stárnutí evropského 

obyvatelstva. Pro napl ňování dlouhodobých cíl ů EU je nutné 

vytvá řet takovou legislativu a politiky, které povedou ke  

spole čnému cílu na území všech členských stát ů.  

 S ohledem na to, že národní legislativy jsou stále  

více ovliv ňovány politikou EU, význam evropských 

specializovaných nevládních struktur, které se zapo jují do 

připomínkování politik EU, stále stoupá. S tím se tak é 

neustále zvyšuje i jejich po čet. Poslední kapitola této 

diplomové práce poskytuje konkrétní p řípadovou studii jedné 

evropské NNO na pomoc osobám se zdravotním znevýhod něním, 

ve které m ůžeme dob ře sledovat aplikaci teoretického 

přístupu v p ředchozích kapitolách. 
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1.  Obecn ě o NNO 

1.1  Ob čanská spole čnost 

 
 Tato diplomová práce za číná zmínkou o ob čanské 

spole čnosti zcela zám ěrn ě. Existence ob čanské spole čnosti 

je základním p ředpokladem  pro participaci ob čanů na 

spole čenském život ě, tedy i formy zapojení se do v ěcí 

veřejných prost řednictvím nevládních struktur jak na 

národní, tak i evropské úrovni. 

 Termín ob čanská spole čnost v sob ě obsahuje více 

výraz ů, které spolu historicky souvisí. Základní  význam 

poukazuje k Aristotelov ě politické spole čnosti ozna čující 

spole čenství svobodných lidí. To co podle Aristotela 

spojuje ob čany ve spole čnost je nejen pé če o to, aby si 

zajistili prost ředky obživy, ale aby vedli dobrý život, což 

jinými slovy znamená, aby žili ctnostn ě a š ťastn ě. 

M.T.Cicero p řeložil Aristotel ův výraz „politická 

spole čnost“ jako „societas civilis“ tedy ob čanská 

spole čnost. Tento pojem se postupn ě stal základním prvkem 

politických a spole čenských teorií novov ěku, ve kterých 

jsou termíny politická a ob čanská spole čnost používány jako 

synonyma. Z termínu ob čanská spole čnost se pak postupn ě 

odlu čuje nepolitická ob čanská oblast, které je v 17. a 18. 

století postupn ě p řikládáno na významu. 3 

 Slovník sociální práce o ob čanské spole čnosti říká 

následující:  „Ob čanská spole čnost je sektor spole čenského 

života vytvá řený spontánním jednáním ob čanů, p řípadn ě 

sdružených do zájmových skupin (klub ů, spolk ů, sdružení, 

iniciativ). Toto jednání obvykle vychází z partikul árních 

nebo místních zájm ů, které nemusí být reprezentovány 

v politickém život ě. Ob čané, kte ří se takto angažují ve 

veřejných záležitostech, ale mohou vyvíjet tlak na 

oficiální politiku, p řípadn ě do ní vstupovat. Ob čanská 

                                                           
3 Velký sociologický slovník. II díl.Praha:Karolinum, 1996. str.1201-1202 
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spole čnost vypl ňuje prostor mezi ob čanem jako soukromou 

osobou a makrostrukturami spole čnosti a m ůže být ú činnou 

kontrolou státní moci.“ 4 

 Je nutno podotknout, že ob čanská spole čnost je v každé 

spole čnosti jiná, vzhledem k sociálním podmínkám, 

historickému vývoji apod. Nelze tedy srovnávat jedn u 

s druhou, p řesto lze najít spole čné prvky. V ob čanské 

spole čnosti jde p ředevším o lidi, ideologii, hodnoty, 

materiální základ a řízení, jehož d ůsledkem je pak projev 

organizace. 5 

 Podle Gellnera sou časné spole čenské teorie považují 

občanskou spole čnost za naprostou samoz řejmost, protože 

myln ě vycházejí z univerzálního typu člov ěka, který je 

„sám-o-sob ě“, člov ěka nevázaného teologickými ani 

sociálními pouty. 6 Ob čanská spole čnost je tedy konstrukcí, 

která je platná pouze v demokratických z řízeních. Nem ůže 

být tedy jednoduše aplikována i jinde aniž by byla 

respektována její specifi čnost. 

1.2  Ob čanská participace 

 

 Základní myšlenkou participace jako takové je, že 

lidé, jejichž život je ovliv ňován ur čitými opat řeními a 

rozhodnutími, musí mít možnost se  ú častnit takového 

procesu, který vede k jejich p řijímání a realizaci. 

Výstupem takového procesu jsou pak opat ření, jejichž 

efektivita vychází ze spolupráce zainteresovaných 

subjekt ů. 7 V každé spole čnosti je totiž velké množství 

individuálních a spole čenských cíl ů a proto je v 

demokratické spole čnosti žádoucí, aby se ob čané zapojovali 

do p řijímání a realizace opat ření, které se jich týkají. 

                                                           
3 MATOUŠEK, Oldřich: Slovník sociální práce.Praha:Portál,2003. str.129 
5 FOWLER, Alan: Strengthening Civic Society in Transition Economies-from Concept to Strategy: 
Mapping an Exit in a Maze of Mirrors In: NGOs, Civil Society and the State: Building Democracy in 
Transitional Societies. Intrac. Oxford: Interact 2004. str. 17 
6 GELLNER, Ernest: Podmínky svobody. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.1997. 
7 KREBS, Vojtěch a kol.: Sociální politika.Praha:ASPI, 2007, 4.vyd., str.35 
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Základním p ředpokladem je, že demokratický politický systém 

poskytuje p říležitosti ob čanům ovliv ňovat a ú častnit se 

věcí ve řejných. Dalším p ředpokladem, tentokrát z pohledu 

občanů, je jejich dobrá vzd ělanostní úrove ň, informovanost 

o jejich právech a pov ědomí o jejich odpov ědnosti. 8 Práv ě 

účast ob čanů na v ěcech ve řejných se d ěje i prost řednictvím 

NNO, jak národních tak i evropských. 

 Ve vysp ělých zemích, kde ob čané žijí v relativním 

blahobytu, mají vysoké p říjmy, sociální jistoty a vysokou 

vzd ělanostní úrove ň, je i v ětší politická znalost 

veřejnosti. Ob čané neváhají zpochyb ňovat rozhodnutí 

poltických elit, kritizují, ned ůvěřují jim a uchylují se 

k nestranickým formám participace. Na p říkladu ČR je 

patrné, že nastolením demokratického politického sy stému, 

který byl nezbytným p ředpokladem pro znovuzrození ob čanské 

participace, došlo k prom ěně vztahu ve řejné správy 

k ob čanům. Vládní opat ření jsou snadn ěji ovlivnitelná, což 

ale s sebou p řináší i nebezpe čí v podob ě dob ře 

organizovaných zájmových skupin, které mohou p řekři čet 

individuální, neorganizované nebo nedostate čně organizované 

zájmy.  Zárove ň je stále v ětší hlad po vyšší ú časti na 

věcech ve řejných. Zm ěnila se i struktura organizací 

sloužících ke zprost ředkování zájm ů ob čanů, z politických 

stran se staly organizace ob čanské spole čnosti. 9 

 Jedním ze zp ůsob ů, kterým lze dát ob čanské participaci 

jasná pravidla, je zavedení metodiky pro zapojování  

veřejnosti do p řípravy vládních dokument ů. Metodika jasným 

způsobem definuje jednotný p řístup a obecná pravidla pro 

zapojování ve řejnosti, od výb ěru konzultovaných subjekt ů, 

časových lh ůt, p řípravu materiál ů až po vyhodnocení celého 

                                                           
8 KREBS, Vojtěch a kol.: Sociální politika.Praha:ASPI, 2007, 4.vyd. str.36 
9 MANSFELDOVÁ,Zdeňka,KROUPA, Aleš (eds.): Participace a zájmové organizace v České republice. 
Sociologické nakladatelství, Praha 2005, SLON, 1. vydání, str.42 
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procesu. 10 Zavedení metodiky samoz řejm ě nezaru čuje kvalitu 

ani kvantitu ob čanské participace natož kvalitu sdružování. 

Cílem jejího zavedení je v ětší pr ůhlednost rozhodovacích 

proces ů ve ve řejné správ ě, ale i p řenesení odpov ědnosti za 

výstupy z toho procesu na ve řejnou správu, protože pokud 

nemá ve řejná správa jasn ě danou odpov ědnost za 

vyhodnocování participa čního procesu p ři tvorb ě opat ření, 

není jisté, že aktéry procesu v ůbec n ěkdo poslouchá. 

Takováto metodika byla zavedena nap ř. v Belgii a jeví se 

jako jeden z vhodných zp ůsob ů podpory zapojení NNO (viz 

2.kapitola). 

 V ČR tato metodika, inspirována metodikou n ěkolika 

členských stát ů EU, navrhuje následující formy zapojování 

veřejnosti: konzultace, p řipomínkové řízení, pracovní 

skupina, ve řejné setkání, ú řední deska, informa ční leták, 

adresný dopis, dotazníky, pr ůzkumy a média. 11 Na p říkladu 

zavedení této metodiky vyvstává i pracovní hypotéza , že 

evropská integrace má pozitivní vliv na zapojení NN O do 

realizace politik na národní úrovni. Tato hypotéza sice 

není p ředmětem zkoumání v této práci, ale jist ě by stála za 

bližší analýzu. 

 

1.3  Vztah demokratického státu k NNO a jejich role  

 

 Nestátní nezisková organizace (NNO) je v b ěžném 

evropském pojetí organizace z řízená jiným subjektem než 

státem. Jejím primárním ú čelem není vytvá ření zisku. Pokud 

spot řebovává peníze či vytvá ří zisk, investuje výhradn ě do 

svých p ředem definovaných aktivit ve sfé ře ve řejného zájmu, 

tj. v ochran ě p řírody, památek, v kultu ře, ve 

                                                           
10 Tento návrh na zavedení metodiky bude otestován na třech materiálech na Ministerstvu vnitra, 
Ministerstvu financí a Českém statistickém úřadu. Pilotní fáze bude probíhat do konce roku 2008. Po 
skončení pilotního ověřování bude vládě předložena zpráva obsahující vyhodnocení pilotních projektů. 
Na základě této zprávy vláda rozhodne o dalším postupu. 
11 Návrh postupu zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů, 
Ministerstvo vnitra, 2007 
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zdravotnictví, ve vzd ělání nebo v sociálních v ěcech. 

V západních zemích jsou mezi NNO po čítána i zájmová 

sdružení právnických osob a církve. 12 Souhrnným ozna čením 

nestátních neziskových organizací je termín nezisko vý 

sektor nebo jeho synonyma ob čanský a t řetí sektor. 13 

 V moderní demokracii hrají nestátní neziskové 

organizace d ůležitou roli, respektive role. 14 

 Role participativní – skrze kterou poskytují NNO 

možnosti ob čanům podílet se na rozhodování o v ěcech 

veřejných a také prostor vyjád řit své spole čné zájmy a 

pot řeby. D ěje se tak mimojiné i prost řednictvím zakládání 

asociací se spole čným zájmem. Ob čané mohou aktivn ě 

participovat na rozhodovacím procesu, nap říklad v komunit ě, 

regionu či ve stát ě. NNO díky svým expertízám poskytují 

státu pot řebné informace, identifikují problémy a navrhují 

alternativní řešení k r ůzným problém ům. Skrze participaci 

v NNO mohou marginalizované sociální skupiny vyjád řit své 

zájmy a pot řeby. 

 Další rolí je role servisní  – ve smyslu poskytování 

služeb; NNO poskytují své služby t ěm skupinám obyvatel, 

které nejsou schopny uspokojit své pot řeby nikde jinde. Sem 

pat ří i druhy činností, p ři kterých NNO vytvá řejí, 

produkují n ějaké hodnoty. NNO de facto vypl ňují prázdný 

prostor na trhu služeb. Navíc jimi poskytované služ by jsou 

často efektivn ější, levn ější a cílen ější, protože reagují 

včas a p římo na konkrétní pot řeby. 15 

 Vztah státu a nevládních struktur závisí na tom, j aký 

prostor ve spole čnosti zaujímají, tedy jaké je jejich 

vymezení v ůči státní moci a trhu. Rakušanová rozlišuje dva 

                                                           
12 MATOUŠEK, Oldřich:  Slovník sociální práce.Praha:Portál,2003. str.123 
13 Při zkoumání občanské společnosti je často využíván koncept neziskových organizací, které jsou 
institucionalizovanou formou a jakousi podmnožinou občanské společnosti. Neziskový sektor je zároveň 
významným aktérem procesu reprezentace zájmů.  
14 Pro účely této práce je používáno pouze jednoduché dělení na roli participativní a servisní 
[Rakušanová; 2005; Fowler; 2004] 
15 ŠIKLOVÁ, Jiřina: Nestátní organizace a jejich postavení v sociální správě. In: Tomeš, Igor a kol.: 
Sociální správa Praha: Portál.2002, str.271 
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základní, teoretické typy možné koexistence státu a  NNO: 

klanový typ, který je založený na t ěsných osobních 

neformálních vztazích a sout ěživý typ charakterizovaným 

profesionálními vztahy a p ředem ur čenými pravidly. 16 Co se 

týká EU, tak ta se snaží o druhou formu možné koexi stence 

s NNO, toto sm ělé tvrzení je podloženo řadou dokument ů a 

nástroj ů, které si kladou za cíl nastavit formální pravidla  

spolupráce institucí EU a NNO. 17 Zp ůsob, jakým se stát 

chová k nestátním organizacím, zda rivalitn ě nebo 

partnersky, závisí na jeho síle a legitimit ě, potažmo na 

historickém vývoji té dané zem ě. 18  

 V rámci EU existují rozdíly ve vztazích státu a 

neziskového sektoru. V Belgii, která je vzata jako příklad 

pro srovnání v druhé kapitole, se neziskový sektor skládá z 

velkých a široce známých organizací. Díky decentral izaci a 

slabší úloze státu v poskytování pé če jsou v Belgii v 

oblasti sociální pomoci hlavními subjekty práv ě NNO. Jsou 

financovány státem a z rozpo čt ů sociálního pojišt ění a to 

až do 100% uznatelných náklad ů. 19 Takovýto zp ůsob vztahu 

státu k NNO je založen na systému zakázek, poskytov ání 

služeb ve ve řejném zájmu. 

 P říkladem takovéto systémové spolupráce ve řejného a 

soukromého sektoru je tzv. PPP (Public-private 

partnership). Touto zkratkou se obecn ě ozna čují formy 

spolupráce mezi orgány ve řejného a soukromého sektoru za 
                                                           
16 RAKUŠANOVÁ, Petra: Civic Society and Civic Participation in the Czech Republic. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky.2005, str.31-32 
17 Jsou to například: Follow-up to the Green Paper „European Transparency Initiative“ (COM (2007) 127 
final), připravovaný dokument A Code of Conduct for Interest Representatives; webový portál 
ECONECCS, který obsahuje seznam všech NNO činných v EU a zároveň seznam institucí EU 
otevřených ke konzultacím a mnoho dalších; v neposlední řadě to byla také série otevřených diskuzí 
v jednotlivých členských státech, která proběhly od května do srpna 2006. Evropská komise pro tyto 
účely připravuje nový registr zájmových skupin, kodex chování a systém monitoringu a sankcí – vejít do 
praxe má tento systém od jara 2008 Zdroj: Legris, Gérards: Lobbying – enhancing transaprency and 
accountability- preséntation to the OECD symposium, Paris. 8.6.2007 
18 Legitimita samotných neziskových organizací vychází z možnosti vytváření přístupnějšího politického 
procesu nebo posilování pocitu občanství, to je pohled anglosaského autora. Naproti tomu Frič vidí 
legitimitu NNO v cenných dovednostech a znalostech, které pramení z jejich činností na lokální úrovni, 
které stát potřebuje pro vytváření a realizaci efektivních opatření.  
19 ČEPELKA, Oldřich: Průvodce neziskovým sektorem Evropské Unie I.díl.Liberec: Omega. 2003, str. 
21-22 
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účelem využití zdroj ů a schopností soukromého sektoru p ři 

zajišt ění ve řejné infrastruktury nebo ve řejných služeb. 20 

Typickým p říkladem realizace jsou projekty v oblastech 

dopravní infrastruktury, zdravotnictví, školství ap od. 

Veřejný subjekt je v PPP projektech zadavatelem a souk romý 

sektor je pak logicky dodavatelem služeb. 21 Tento zp ůsob 

bezesporu znamená pozitivní posun v tom smyslu, že se 

posouvá role státu z výhradního dodavatele služeb n a 

zadavatele služeb. Zárove ň si ale ve řejný sektor zachovává 

kontrolu nad projekty realizovanými soukromým sekto rem. 

Soukromý sektor musí plnit smluvní podmínky té dané  zakázky 

a tím si zajiš ťuje p říjmy od státu. Na tomto principu je 

zaru čena kvalita a zárove ň i efektivita poskytovaných 

služeb. 

 Podle slov ředitele spole čnosti PPP Centrum se tato 

forma v sociální oblasti používá v hojné mí ře v zahrani čí. 

V České republice prozatím nebyl realizován žádný konk rétní 

projekt tohoto druhu  v sociální oblasti i p řesto, že o n ě 

mají místí samosprávy zájem. První projekt v sociál ní 

oblasti by m ěl vzniknout ve spolupráci s MPSV, v tuto 

chvíli se p řipravuje jeho zám ěr. 22 Tento p říklad systémové 

spolupráce státu a soukromého sektoru se již osv ědčil 

v mnoha zemích EU i mimo ni a jako model dobré prax e se 

postupn ě ší ří i do dalších zemí. Zp ůsobem, jak dob ře a 

rychle ší řit nové trendy, jakým je i PPP, a p říklady dobré 

praxe je práv ě sdružování na nadnárodní úrovni. 

 Vztah státu k NNO je také patrný na právním rámci, 

který jejich vzájemnou pozici vymezuje. Činnost nevládních 

struktur upravují nejen zákony, které mimojiné stan ovují i 

statusové normy t ěchto organizací, ale je to také bezpo čet 

dalších zákon ů, vyhlášek a na řízení, které mají samoz řejm ě 

                                                           
20 Zelená kniha o partnerství veřejného a soukromého sektoru a právu společenství o veřejných zakázkách 
a konsesích COM (2004) 327, Brussels, 2004. 
21 stručně o PPP www.pppcentrum.cz (2.3.2008) 
22 Z písemné odpovědi Ing.Jana Škurka, ředitele společnosti PPP Centrum a.s., 3.3.2008 
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vliv na fungování neziskových organizací, potažmo s ítí NNO.

 Tak nap říklad právní rámec, který upravuje zp ůsob 

nabytí právní subjektivity m ůže mít r ůzné podoby: v Řecku o 

tom rozhoduje soud, v Dánsku sta čí podepsat stanovy, 

v Rakousku se podává písemné oznámení a v ČR se zasílají 

stanovy k registraci na Ministerstvo vnitra. Také p ravidla 

pro vykonávání ziskové činnosti se r ůzní. 23 Jak už bylo 

řečeno, charakter ob čanské spole čnosti se v každé zemi 

r ůzní a vychází z místních historických a spole čenských 

reálií. To má pochopiteln ě odraz i v právním rámci 

upravujícím fungování jednotlivých NNO jak na národ ní tak i 

evropské úrovni.  

                                                           
23 ČEPELKA, Oldřich: Průvodce neziskovým sektorem Evropské Unie I.díl.Liberec: Omega. 2003. 
 str. 37 
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2.  Srovnání NNO v ČR a Belgii 

 
 Úrove ň a míra sdružování, jak na národní, tak i 

evropské úrovni, samoz řejm ě závisí na širších 

souvislostech. Mimojiné na tom, jak je v tom daném stát ě 

rozvinutý neziskový sektor, jaká je úrove ň participace a 

jaký je obecn ě vztah demokratického státu k NNO. Jak již 

bylo řečeno v první kapitole, ob čanská spole čnost je 

v každé spole čnosti jiná, kv ůli odlišným sociálním 

podmínkám, historickému vývoji apod. Zám ěrem zde tedy není 

srovnávat nesrovnatelné, ale spíše nastínit odlišné   pozice 

obou zemí, tedy Belgie a České republiky. Tento fakt ale 

nezabra ňuje tomu, aby bylo možné najít doporu čení plynoucí 

z odlišného modelu. 

 

2.1 Nestátní neziskový sektor 

 

 K nejv ětšímu rozkv ětu neziskového sektoru dochází za 

První republiky. Tento rozmach je ale následn ě zp řetrhán 

2.sv ětovou válkou a  hlavn ě komunistickým režimem. Podle 

Pot ůčka, se po čet NNO snížil ze 60 tisíc v roce 1948 na 

pouhých 683 organizací, které byly sdružené do Náro dní 

fronty. 24 Rozvoj organizací ob čanské spole čnosti pokra čuje 

až po roce 1989, kdy byl znovuvytvo řen ze základ ů bohaté 

tradice Národního obrození, kulturních, um ěleckých a 

vzd ělávacích asociací a spole čností. 25 

 Ale ani po roce 1989 nebyla cesta nevládního sekto ru 

snadná. Vajdová mluví o čty řech etapách: 

                                                           
24 POTŮČEK, M.: Nejen trh. Praha: Slon. 1997 
25 RAKUŠANOVÁ, Petra: Civic Society and Civic Participation in the Czech Republic. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky.2005. str. 21 
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1.  1990-1992 Období porevolu čního entusiasmu, které se 

odráží v liberální státní politice sm ěřující 

k nevládnímu sektoru 26 

2.  1993-1997 Toto období za číná vznikem samostatného 

českého státu a zárove ň je také ovlivn ěno postojem 

V.Klause, jako premiéra ČR, k neziskovému sektoru. 

Klausova vláda považuje nestátní sektor za necht ěného 

protihrá če, kterému není t řeba v ěnovat pozornost. Po 

finan čních skandálech a vnit řní krizi ODS tato vláda 

podává demisi. 

3.  1998-2002 Vláda sociální demokracie sice rétoriku v ůči 

občanskému sektoru zlepšila, ale bohužel opozi ční 

smlouva nevytvá řela dostate čně otev řenou a 

transparentní spolupráci mezi NNO a státem. Stát  

v tomto období pe čliv ě sleduje legislativu regulující 

nevládní sektor. 

4.  2002-2004 Čtvrté období za číná uzav řením vyjednávacích 

kapitol pro vstup ČR do EU až do doby skute čného 

vstupu, tedy 1.5.2004. V d ůsledku p řípravy na vstup ČR 

došlo k pozitivním zm ěnám p řístupu státu k NNO a to 

zejména d ůrazem na realizaci principu partnerství, 

decentralizací státní moci a využíváním strukturáln ích 

fond ů EU. 27 Zde se dostáváme zp ět k pracovní hypotéze, 

zda evropská integrace má pozitivní vliv na zapojov ání 

neziskového sektoru do ovliv ňování v ěcí ve řejných. 

Podle Rakušanové tomu tak je. 

 

 Historický vývoj Belgie byl bezesporu odlišný. Je 

nutné zmínit n ěkolik fakt ů a souvislostí, které jsou 

v tomto kontextu st ěžejní. Od vyhlášení nezávislosti v roce 

                                                           
26 Je to období vlády  P. Pitharta,  který stejně jako V.Havel podporoval občanský sektor  i občanskou 
společnost  
27 RAKUŠANOVÁ, Petra: Civic Society and Civic Participation in the Czech Republic. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky.2005. str 21-22 
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1830 bylo deklarováno právo se sdružovat. 28 Praktické 

napln ění tohoto práva ale nebylo tak jednoduché, i p řes 

jeho záruku ústavou bylo napl ňování práva sdružování 

trestné a to až do roku 1921. Mnoho organizací z té  doby 

fungovalo velmi krátce a to z d ůvodu své opozice v ůči 

buržoazii. V roce 1921 dochází k definitivní garanc i 

svobody sdružování a to ve všech doménách. Zvláš ť je 

zmín ěno právo být v opozici a ovliv ňovat v ěci ve řejné. P ři 

zastrašování v p řípad ě sdružování je vym řen trest odn ětí 

svobody až na jeden m ěsíc či pokuta 500 frank ů. 29 P řestože 

svoboda sdružování nebyla zpo čátku bez poskvrny, byla 

chápána jako sou část svobody náboženství v širším smyslu. 30 

V Belgii  byla svoboda sdružování nejd říve spojena s  

dělnickými hnutími, postupem času se sdružování rozši řuje 

do všech domén a již se neomezuje na problematiku p ráce. 

Tento vývoj je koneckonc ů vid ět i na mezinárodních 

dokumentech zaru čujících svobodu sdružování (viz. kapitola 

3.1.1). 

 Zajímavou charakteristikou je také bezesporu po čet 

dobrovolník ů, který je v Belgii opravdu impozantní – 

1 500 000. Rok 2002 byla založena Vysoká rada dobro volník ů 

a pozd ěji i Frankofonní platforma pro dobrovolnictví, 

jejímž cílem bylo vytvo řit oficiální status dobrovolníka a 

mobilizovat ob čany pro sdružování jako takové. Tento proces 

vedl mimojiné k vytvo ření jakési charty obsahující základní 

principy toho, jakým zp ůsobem organizace ob čanské 

spole čnosti a ve řejná moc spolu spolupracují a vzájemn ě se 

respektují. 31 

                                                           
28 Legislativní ukotvení bylo obsaženo v článku 27 ústavy z roku 1831. V případě českých zemí, bylo 
právo sdružování deklarováno od roku 1867. 
29 BLAISE, Pierre: Les associations sans but lucratif. Bruxelles: CRISP. 2004. str. 11-15 
30 tamtéž  str. 17 
31 tamtéž str. 46 
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2.2  Participace NNO na ovliv ňování ve řejné politiky 32 

 

 Strmý nár ůst českých NNO po roce 1989 p řinesl 

bezesporu obecn ě uznávané zkvalitn ění a zpest ření nabídky 

služeb a rozší ření možností ob čanské participace. Tím, že v 

neziskovém sektoru jsou stále nedostatky zejména v počtu 

dobrovolník ů,  nedostate čné profesionalizaci jak vlastní 

tak i p ředmětné činnosti, propagace, fundraisingu, lobování  

a zejména v podpo ře NNO ze strany širší ve řejnosti 33, je 

pak celkem logické, že participace na v ěcech ve řejných, a 

to i na evropské úrovni, nebude prioritou v t ěch 

organizacích, které poci ťují nedostatky zejména v lidských 

zdrojích. Nevládní organizace jsou v n ěkterých p řípadech 

zahled ěny do vlastních problém ů  a nemohou se ovliv ňováním 

věcí ve řejných p říliš zabývat. Toto potvrdil i rozhovor 

s ne členy EASPD. 34 

 Z analýzy participace NNO na legislativním procesu  

v ČR z roku 2007 35 vyplývá, že polovina z dotazovaných NNO 

pravideln ě monitoruje legislativu a je tedy schopna v čas 

zachytit navrhovaný zákon, i dostupnost informací o  

legislativních zm ěnách byla hodnocena jako dobrá 36, dle 

66,7% dotazových NNO. Dokonce i úsp ěšnost vlivu NNO na 

legislativním procesu není nezanedbatelná, 33%. P řesto jsou 

v ČR stále bariéry v oblasti participace na legislativ ním 

                                                           
32 Veřejná politika je aktivita politiků a subjektů veřejné správy směřující k formulaci a výběru řešení 
společenských problémů a k jejich praktické realizaci. Ovlivňování veřejné politiky je jakýkoliv tlak na 
prosazení určitých změn anebo na zabránění určitým změnám ve veřejné politice, tento pojem je širší než 
lobbování, které spočívá v dosažení legislativních změn.  In: FRIČ, Pavol: Neziskové organizace a 
ovlivňování veřejné politiky.Praha: Agnes, 2000. str. 20-21 
33 FRIČ, Pavol, ŠILHÁNOVÁ, Hana: Rozhovory o neziskovém sektoru (sonda do duše zainteresovaných 
aktérů). Praha: NROS.1997 str.76 
34 Viz příloha č. 4 a 5 
35 Legislativní centrum fóra dárců: Analýza participace NNO na legislativním procesu v České 
republice.1997. Dostupné na: 
http://aa.ecn.cz/img_upload/65636e2e6e6e6f2e2e2e2e2e2e2e2e2e/Analyza_participace_NNO_CR.pdf 
(6.3.2007) 
36 Nejvíce dotazovaných, 70,4% používá pro tyto účely internet. Právě rozvoj informačních technologií 
by mohl do budoucna napomoci zlepšování přístupu k informacím. 
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procesu jak ze strany politických p ředstavitel ů
37, tak i ze 

strany NNO samotných. 38 Nedostate čnou ob čanskou aktivitu 39 

prokazuje snad každý empirický výzkum, i ten Brokl ův40, 

navíc v ětšina ob čanů nemá p ředstavu jak by mohli politiku 

ovliv ňovat, krom ě voleb. To je sice p řirozený d ůsledek 

totality, ale práv ě kv ůli tomu je žádoucí informovat 

širokou ve řejnost o možnostech aktivní participace, a tím 

napomáhat zvyšování spole čenského v ědomí, v četn ě toho, že 

lobbying je legitimní činností pat řící i do sociální 

oblasti. 

 Jednou z t ěchto p řekážek je i absence st řešních 

organizací a z toho plynoucí špatná vyjednávací poz ice 

NNO.41 Zde se dostáváme do problematiky tzv. sí ťování 

(networkingu), což je forma interakce mezi NNO, kte rá 

slouží k vým ěně informací a zkušeností. Navíc pro jednoduší 

a efektivn ější komunikaci se státním aparátem je samoz řejm ě 

žádoucí mít n ějakou st řešní organizaci či jiný 

formalizovaný nebo koordinovaný subjekt, který by 

komunikoval a vyjednával se státem ve spole čných otázkách. 

Rakušanová k tomu uvádí, že problémem je malé množs tví 

asociací mezi českými nevládními organizacemi. N ěkte ří 

auto ři, podle Vajdové, říkají, že t řetí sektor má strach 

z centralizace a monopolizace. 42 P řitom ale sdružování 

                                                           
37 Zejména je to malý zájem orgánů veřejné správy o problémy NNO a chybné vnímání NNO v očích 
státu. Toto tvrzení potvrdilo starší dotazníkové šetření, které proběhlo v roce 1999 jako součást projektu 
OECD „Posilování vztahů mezi vládou a občany“. Podle výsledků šetření vyplývá, že veřejná správa a 
úředníci, kteří pracovali ve státní správě před rokem 1989, nejeví zájem o zapojení subjektů z venčí. 
Jejich argumentem je tvrzení, že by to proces příliš zkomplikovalo. Konec konců, pouze oni jsou experti 
na danou problematiku, přestože 91% občanů si myslí, že orgány veřejné správy by se neměly rozhodovat 
pouze podle svých znalostí a zkušeností, ale i na základě názorů občanů. Za nedostatečné z hlediska 
souladu rozhodnutí orgánů veřejné správy se zájmy občanů, považuje 72% dotázaných. In: FRIČ, Pavol, 
ŠILHÁNOVÁ, Hana:Rozhovory o neziskovém sektoru (sonda do duše zainteresovaných aktérů). Praha: 
NROS. 1997 
38 Zejména nedostatek času věnovat se monitoringu legislativních změn a chybějící vnitřní kapacita. 
39 Srovnání ČR a Belgie, Možný (2002) uvádí, že zatímco v ČR je  úroveň participace 15%, v Belgii je to 
28%  přičemž oba státy jsou srovnatelné svojí velikostí v počtu obyvatel 
40BROKL,Lubomír a kol: Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. Praha:SLON, 
1997. str.91 
41 Také podle Friče (2001) vnitřní organizovanost NNO v ČR není zatím natolik efektivní, aby byl 
neziskový sektor vládou vnímán jako respektovaný partner pro vyjednávání. 
42RAKUŠANOVÁ, Petra: Civic Society and Civic Participation in the Czech Republic. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky.2005. str.33 
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nemusí znamenat vytvá ření dlouhodobých a silných struktur, 

možností jsou i volná, do časná uskupení, která fungují jen 

do té doby, dokud má jejich spojení smysl. 

 Zárove ň se ukazuje, že bez p řekonání nechuti se 

začle ňovat do vyšších organiza čních struktur se tohoto cíle 

dá dosáhnout jen velmi t ěžko. 43 Vnit řní organizovanost, 

respektive schopnost se sdružovat na národní úrovni  je 

předpokladem i pro sdružování na evropské úrovni. 

 

 Ob čanská participace v Belgii je vid ěna jako významný 

prost ředek pro vyjad řování pot řeb ob čanů, jako významná 

funkce demokratického fungování. Spolkový život je pak 

prostorem, ve kterém se ob čané u čí vyjad řovat své pot řeb 

směrem k t ěm, kte ří mají výkonnou moc ve svých rukou. 44 

Belgie jako první vytvo řila oficiální vztah s nevládním 

sektorem v roce 1975. Na základ ě belgických zkušeností pak 

systém spolupráce s organizacemi ob čanské spole čnosti 

vytvo řila i Evropská unie. 45 V Belgii je úrove ň 

institucionalizace ob čanské spole čnosti na velmi vysoké 

úrovni. To dokládá i fakt, že po čet NNO v Belgii je dvakrát 

větší 46 než v ČR i s ohledem na to, že po čet obyvatel je 

srovnatelný. 47 Z toho plyne, že Belgi čané se daleko více 

aktivn ě zapojují do ob čanských aktivit a tím pádem i jejich 

účast na  vlivu na v ěci ve řejné je významn ější, to dokládá 

mimo jiné i po čet dobrovolník ů, 91,9% z celkového po čtu NNO 

nemá žádného zam ěstnance. 48 Belgické NNO sledující n ějaký 

specifický cíl, získávají expertízy, často spolupracují 

                                                           
43 FRIČ, Pavol, GOULLI, ROchdi:Neziskový sektor v České republice. Výsledky mezinárodního 
srovnávacího projektu Johns Hopkins University. Praha: Europlex Bohemia, 2001.str. 120-121 
44 BLAISE, Pierre: Les associations sans but lucratif. Bruxelles: CRISP. 2004.str. 38 
45 Z přednášky profesora Pierra GALAND: Les ONG et la société civile. Brusel 10.3.2007 
46 Celkový počet NNO v Belgii pro rok 2003 byl 113 218 organizací. Z toho jich 104 003 nemělo 
žádného zaměstnance a 34 organizací mělo více jak 1000 zaměstnanců. Zdroj: BLAISE, Pierre: Les 
associations sans but lucratif. Bruxelles: CRISP. 2004. str. 45 
47 To může být způsobeno i rozdělením Belgie na tři společenství dle jazykové příslušnosti na Vlámské 
společenství, Francouzské společenství Belgie a německojazyčné společenství; zejména pro první dvě se 
vytváření samostatné služby – to může mít i efekt toho, že je v zemi větší množství NNO než v jiných 
státech 
48 BLAISE, Pierre: Les associations sans but lucratif. Bruxelles: CRISP. 2004.str. 40 
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s univerzitami a díky tomu pak mají nástroj pro efe ktivní 

zasahování do ve řejné politiky, jak na místní úrovní, tak i 

na úrovni federativní. 49 Pro tyto ú čely v Belgii existují 

nejen asociace NNO, ale také asociace asociací, kte ré 

konají zejména v ůči institucím EU ve spole čných tématech 

také v ůči centrální vlád ě. Se zvyšováním profesionality 

práce NNO v Belgii, a toto pravidlo platí i obecn ě, se 

zvyšuje i po čet profesionálních zam ěstnanc ů. 50 Transformace 

k profesionalizaci dala za vznik novým možnostem činností, 

které byly v minulosti nep ředstavitelné. Tato etapa za číná 

v Belgii na po čátku 20. století po legalizaci spolkové 

činnosti jako takové. 

 Vztahy mezi NNO a vládní mocí se v Belgii b ěhem 

posledních 15 let významn ě prom ěnily s ohledem na hluboké 

změny ve spole čnosti. Prohloubení sekularizace, laicizace 

spole čnosti, kulturní a regionální osamostat ňování belgické 

spole čnosti zap ří činilo to, že belgické NNO si vytvo řili 

silnou pozici. V ůči státu jsou stále více v partnerském 

vztahu. K tomuto procesu napomáhá i jejich aktivita  v EU. 51  

 

2.3  Vztah demokratického státu k NNO 

 

 P řístup státu k organizacím ob čanské spole čnosti je 

nejlépe vid ět na zp ůsobu financování, legislativ ě 

upravující činnost NNO a v neposlední řadě na rolích, které 

NNO v dané zemi zastává. Vzhledem k celkovému cíli této 

práce, se t ěchto oblastí dotkneme jen letmo. 

 Z r ůzných publikací, které se zmi ňují o rolích 

nestátních struktur v ČR, lze dojít k základnímu d ělení na 

                                                           
49 GALAND, Pierre: Les ONG et la société civile dans la cooperation au developpement. Bruxelles: 
Université Libre de Bruxelles.2007 
50 V Belgii to nejsou často ani zakladatelé té které organizace, ani její členové, ale zaměstnanci se stávají 
lidé, kteří jsou na základě konkurzu vybráni pro své vzdělání, profesní kvalitu a kompetence díky kterým 
mohou naplnit cíle té dané organizace. Toto se ukázalo jako lepší model. Na konkrétních projektech 
nepracují jejich iniciátoři, kteří jsou ve většině emočně příliš zapojeni do problému, ale jsou to právě 
profesionálové. 
51 BLAISE, Pierre: Les associations sans but lucratif. Bruxelles: CRISP. 2004.str. 43 
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roli servisní, která obsahuje poskytování služeb ta k i 

organizování ekonomických činností, a roli participativní. 

Větší míra shody  mezi politiky a ú ředníky v ČR panuje 

v p ředstav ě o servisní funkci, a to ješt ě tam, kde není 

možné uplatnit standardní řešení, které nabízí stát a trh. 

Zatímco p ředstavitelé nestátního sektoru sami v sob ě 

spat řují spíš protiváhu státní moci a požadují rozší ření 

prostoru pro její uplat ňování, p ředstavitelé státu, i když 

participativní roli neodmítají, jsou p ři jejím prosazování 

skepti čtí. V ětšinou hledají meze, které by nevládní 

organizace nem ěly p řekro čit. N ěkdy je i p řes deklarovanou 

legitimitu daná funkce de facto odmítána. 52 P řitom 

participativní role a pot řeba sdružování ve významu 

získávání siln ější pozice pro komunikaci se státem na sebe 

přímo navazují. 

 Nap říklad systémový model spolupráce ve řejného a 

soukromého sektoru (PPP), tak jak byl popsán v prvn í 

kapitole, je jedním ze zp ůsob ů realizace vztahu státu k NNO 

v Belgii, zejména v oblasti poskytování služeb. Sys tém 

financování nevládního sektoru je sice závislý na v eřejných 

zdrojích 53 ale zárove ň je decentralizovaný. Také po čet NNO 

je dvakrát tak vyšší. Belgická ve řejná moc zvolila roli 

zadavatele zakázek, p řed dodavatelem služeb. Centrální moc 

tedy deleguje, skrze státní samosprávu, na NNO řešení nap ř. 

konkrétního sociálního problému místo toho, aby ho řešila 

sama. V takovém p řípad ě garantuje až 100% 54 uznatelných 

náklad ů této organizace za podmínky dodržování zákonných 

norem garantujících kvalitu poskytované služby. Úda je 

z Johns Hopkins University Comparative Project doko nce 

prokazují, že v roce 1995 belgické NNO m ěly pouhých 5% 

                                                           
52 FRIČ, Pavol, ŠILHÁNOVÁ, Hana:Rozhovory o neziskovém sektoru (sonda do duše zainteresovaných 
aktérů). Praha: NROS. 1997 

53 FRIČ, Pavol, GOULLI, Rochdi:Neziskový sektor v České republice. Výsledky mezinárodního 
srovnávacího projektu Johns Hopkins University. Praha: Europlex Bohemia, 2001. str.25 
54 BLAISE, Pierre: Les associations sans but lucratif. Bruxelles: CRISP. 2004,str. 28; to samé potvrdil i 
 rozhovor s panem Lukem Zelderloo, 17.4.2008  
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příjm ů z dárcovství, oproti 14% v ČR. Zatímco české NNO 

dostávaly 39% všech svých p říjm ů od státu, v Belgii to bylo 

dokonce 77%. 55 Problémem českých nevládních struktur tedy 

není zdroj financování ale zp ůsob, na kterém je vztah státu 

k NNO postaven, potažmo nárokování finan ční podpory. 56 

Forma PPP znamená to, že stát si drží kontrolní mec hanismy, 

zaru čuje ur čitou kvalitu služby 57, stanovuje pro n ě limity, 

a na druhou stranu pro NNO to znamená, že p ři realizaci 

služby, dle dohodnutých kritérií a ve stanové kvali t ě, bude 

zajišt ěno financování. 

 Tento zp ůsob financování se, nejen do Belgie, rozší řil 

zejména z Velké Británie, kde je nejvíce používán. 

Způsobem, jak dostávat tento a i jiné trendy do ostatn ích 

zemí, je práv ě evropského sdružování. V tomto sm ěru by bylo 

vhodné zde zmínit belgický zákon z 27.6.1921 upravu jícího 

status mezinárodních NNO a jeho novelizaci z 6.pros ince 

1954. 58 Z toho tedy plyne, že nejpozd ěji v roce 1921 již 

byla silná pot řeba mezinárodního sdružování. V Belgii je 

tedy nadnárodní sdružování využíváno p řes 80 let a 

vzr ůstající po čet volných i dlouhodobých sítí potvrzuje, že 

sdružování má pozitivní vliv na neziskový sektor ja ko 

takový. 59 

 

2.4  Doporu čení pro ČR 

 
 I p řestože na samém za čátku první kapitoly bylo 

uvedeno, že ob čanská spole čnost je v každé zemi jiná, lze 

z výše uvedeného vyvodit ur čitá doporu čení pro ČR. 

                                                           
55 FRIČ, Pavol, GOULLI, Rochdi:Neziskový sektor v České republice. Výsledky mezinárodního 
srovnávacího projektu Johns Hopkins University. Praha: Europlex Bohemia, 200. str.29 
56 RAKUŠANOVÁ, Petra: Civic Society and Civic Participation in the Czech Republic. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky.2005. str. 34 
57 v ČR jsou to standardy kvality sociálních služeb, tak jak je definuje  Zákon o sociálních službách 
108/2006 Sb,  
58 BLAISE, Pierre: Les associations sans but lucratif. Bruxelles: CRISP. 2004.str. 28 
59 Z přednášky profesora Pierra GALAND: Les ONG et la société civile. Brusel 10.3.2007 
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 V souvislost s obecn ě nižší úrovní sdružování a 

občanských aktivit v ČR v porovnání s Belgií, by bylo 

žádoucí podporovat budování d ůvěry k NNO, a to jak ze 

strany státu tak i široké ve řejnosti, v četn ě informování o 

možnostech a zp ůsobech participace. K vyšší mí ře úsp ěšnosti 

participace NNO na ovliv ňování ve řejné politiky je také 

dobré, dle belgického p říkladu, dobudování siln ějších 

členských základen NNO a zárove ň i siln ějších vnit řních 

sítí NNO. Ty jsou totiž p ředpokladem pro rozpoznání NNO 

jako rovného partnera pro jednání a řešení konkrétních 

problém ů. Dalším doporu čením pro posílení role NNO jako 

partnera pro stát, je zapojování do mezinárodních a ktivit, 

být aktivní na evropské úrovni. Nejenže má evropská  

integrace obecn ě pozitivní vliv na neziskový sektor (viz 

kapitola 3.2.), ale samotné národní NNO tím získáva jí cenné 

zkušenosti pro další rozvoj svých organizací nebo t aké 

informace o nových trendech,jako jsou PPP projekty.  

 Výše bylo uvedeno, že český neziskový sektor má obavu 

z centralizace a monopolizace sektoru, ale nemusí j ít p řeci 

o nutné vytvá ření nových právnických osob, posta čily by 

volné formy spolupráce mezi NNO. Jde p řeci o spojení svých 

sil ve chvílích, kdy je to žádoucí a výhodné. To ov šem 

neznamená, že je špatné mít více názorových proud ů, to 

v žádném p řípad ě, jde o to, aby na základ ě formálních 

vztah ů se jednotlivé NNO spojily tam, kde je to výhodné a  

lobovali  spole čně. 

 Od dobudování vnit řní struktury je pak jen kr ůček 

k tomu, že tyto st řešní platformy budou partnery pro 

přeshrani ční spolupráci. 60 Další doporu čení se týká 

zvyšování profesionality zam ěstnanc ů NNO, což je jedním z 

předpoklad ů pro efektivní ovliv ňování ve řejné politiky.  

                                                           
60 V Belgii existuje právní ukotvení pro mezinárodní sdružení od roku 1921 
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3.  Význam sdružování NNO na pomoc zdravotn ě postižených v EU 

 
 Pro č práv ě zd ůvod ňovat význam sdružování NNO na 

konkrétní oblasti zdravotn ě postižených osob? D ůvodem je, 

že tato oblast je bezesporu jedním ze stále aktuáln ích 

témat, které budou hrát st ěžejní roli, a to zejména 

v souvislosti se stárnutím obyvatelstva. Ve státech  EU je 

zhruba 44,6 milión ů
61 osob se zdravotním znevýhodn ěním. 

Toto číslo je natolik významné, že politika zdravotn ě 

postižených je naprosto logickou a legitimní agendo u 

v politice EU, protože tak jako národní státy, tak i EU má 

zájem na řešení takových životních situacích, které  svým 

hojn ějším výskytem a svými d ůsledky mohou vyvolávat 

sociální nap ětí. 62 Evropská unie má sice v oblasti sociální 

politiky limitované kompetence, hlavní odpov ědnost za 

politiku zdravotn ě postižených p řipadá na národní státy, 

ale zárove ň plní d ůležitou úlohu p ři tvarování obecn ějšího 

směru t ěchto národních politik. 63 

 Problematika zdravotního postižení svým charaktere m, 

pří činami i nároky na specifická řešení nárokuje řešení 

vycházející z meziresortní spolupráce. Tento argume nt si 

uvědomuje i Evropská komise. Díl čí jednotlivé zásahy 

nezlepší situaci lidí se zdravotním znevýhodn ěním. Pro 

integraci t ěchto osob je nutné uplat ňovat: princip 

mainstreamingu 64,tak jak jej používá Evropská komise, tedy 

princip komplexního plánování v rámci n ěhož je každé 

navrhované řešení zkoumáno z pohledu pot řeb specifických 

                                                           
61 GOELEN, Wallis: The EU Disability strategy.DG Employment and social affaires, Unit for disability, 
January 2007 Dostupná na: www.enil.eu/documents/wewantfreedom/eu_disab_strategy.pps (22-4-2008) 
62 TOMEŠ, Igor: Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenosti. Praha: Socioklub, 2001. str.119 
63 European Social Policy. Dostupné na:  http://www.easpd.eu/EuropeanPolicy/tabid/3530/Default.aspx 
(28.3.2008) 
64 Politika mainstreamingu je reorganizace, zlepšování, rozvíjení a hodnocení koncepčních, 
rozhodovacích a vyhodnocovacích procesů tak, aby bylo hledisko např. zdravotně postižených osob 
zapracováno do všech politik na všech úrovních a ve všech fázích těmi aktéry, kteří se obvykle podílejí na 
jejich vytváření. 
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skupin. 65 To jsou jen n ěkteré principy z mnoha. Z povahy 

věci je jasné, že proto, aby se pot řeby osob se zdravotním 

postižením zohlednily p ři tvorb ě všech politik, které 

nejsou apriori tvo řené pro tuto specifickou skupinu, je 

základním p ředpokladem pro zdárné fungování práv ě 

partnerství, sdružování, spolupráce zainteresovanýc h 

subjekt ů z rozdílných sektor ů a samoz řejm ě i jejich vliv na 

tvorbu legislativy. 

 V poslední dob ě je téma zdravotn ě postižených osob 

aktuální a to díky p řipravované ratifikaci Úmluvy OSN o 

právech zdravotn ě postižených osob v ČR, která je stojí za 

pozornost nejen kv ůli svému obsahu, ale vzhledem k cíli 

této práce, i kv ůli zp ůsobu jejího p řipomínkování. 

 

3.1.  Mezinárodní rámec 

Úmluva OSN o právech zdravotn ě postižených osob 

 
 Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením , 

která byla v roce 2002 iniciována Mexikem, byla p řijata 30. 

března 2007. První den ji podepsal rekordní po čet zemí – 

82, což je čty řikrát více, než je stanovená hranice pro 

okamžitou platnost úmluvy. Je to také první dokumen t 

týkající se lidských práv, který mohou podepsat i 

regionální organizace. 

 Dokument obsahuje princip, že 650 milion ů lidí se 

zdravotním postižením na sv ět ě by m ělo požívat stejných 

práv jako normální lidé. Úmluva chrání zdravotn ě postižené 

osoby p řed všemi druhy diskriminace a pokrývá ob čanská, 

politická, ekonomická, sociální a kulturní práva. Z avazuje 

smluvní strany nejenom k p řijetí zákon ů a na řízení 

dodržující tento princip, ale také k zajišt ění toho, aby 

v praktickém život ě docházelo k lepší integraci zdravotn ě 

                                                           
65 Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením- schválená usnesením 
vlády ČR z dne 16.června 2004 č.605. 
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postižených lidí do spole čnosti. Dopl ňkový protokol 66 

podepsalo 44 zemí. Úmluva povoluje jednotlivc ům a skupinám 

podávat petice v p řípad ě porušení práv výboru OSN 67, když 

byly vy čerpány všechny možnosti na národní úrovni. 68 

 Nová smlouva je první úplnou úmluvou o lidských 

právech, jež byla v tomto století p řijata. Je výsledkem 

dlouhodobého úsilí organizací zabývajících se zdrav otním 

postižením a vyplývá rovn ěž z rostoucího mezinárodního 

uvědomění, že stávající smlouvy OSN týkající se lidských 

práv pln ě nechrání osoby se zdravotním postižením, a ty 

jsou tak nadále diskriminovány. Podle posledního pr ůzkumu 

Eurobarometru 69 toto stanovisko sdílí v ětšina Evropan ů a 

53% z nich se domnívá, že diskriminace na základ ě 

zdravotního postižení je velmi rozší řená. 70 

 Aktivní úloha Evropské komise p ři jednáních zaru čila 

soulad úmluvy s p říslušnými právními p ředpisy a judikaturou 

EU – úmluva nap říklad p řebírá definici diskriminace. Krom ě 

toho je nyní odpírání „p řiměřeného p řizp ůsobení“ pro osoby 

se zdravotním postižením, které je v právu EU ukotv eno od 

roku 2000, mezinárodn ě uznáváno jako druh diskriminace. 

Členské státy pov ěřily Evropskou komisi vyjednáváním a 

podpisem v záležitostech spadajících mezi pravomoci  

Spole čenství, avšak jednotlivé členské státy EU podepíší 

úmluvu taktéž samy za sebe. 71 

                                                           
66 Option Protocol of United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities with 
67 Opční protokol zavádí dvě procedury:1)Proceduru individuálních stížností: jednotlivec, který tvrdí, že 
byla v jeho případě porušena ustanovení úmluvy, může Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením, jehož zřízení úmluva předpokládá, předložit sdělení. Po přezkoumání stížnosti může výbor 
podat návrhy a doporučení příslušnému státu. 
2) Proceduru vyšetřování: v případě vážného nebo systematického porušování práv úmluvy státem, může 
výbor vést vyšetřování. Výsledky šetření by měly být potom předány dotčenému státu. Dostupné na: EU 
vyšla vstříc zdravotně postiženým osobám, 3.4.2007 http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/eu-
vysla-vstric-zdravotne-postizenym-osobam 
68 EU vyšla vstříc zdravotně postiženým osobám. Dostupné na : http://www.euractiv.cz/evropa-
dnes0/clanek/eu-vysla-vstric-zdravotne-postizenym-osobam (3.4.2007) 
69 Disrimination in the European Union. Special Eurobaromentr 263/ Wave 65.4 – TNS Opinion & 
Social. European Commision, January 2007 Dostupné na: 
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/070330_b_cs.htm  (26.3.2008) 
71 http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/070330_b_cs.htm 
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 P ři p řipomínkování a následném podepisování této 

Úmluvy, státy EU jednaly poprvé jako jeden subjekt.  Je to 

vůbec poprvé, co EU takto vystupovala. Česká republika 

podepsala Úmluvy i protokol 30.3.2007 a ratifikace tohoto 

dokumentu je v tuto chvíli ve fázi p říprav 72, konkrétn ě ve 

fázi lustrace české legislativy ve smyslu toho, zda je naše 

sou časná legislativa v rozporu s Úmluvou a zda bude pot řeba 

něco v tomto sm ěru upravit. Česká republika se do procesu 

připomínkování Úmluvy OSN zapojila velice aktivn ě a to 

cestou vládní, konkrétn ě skrze naše zástupce z řad 

Ministerstva práce a sociálních v ěcí, kte ří jsou stálými 

členy v tzv. skupin ě vysoké úrovn ě pro zdravotní postižení 

(High Level Group on Disability). 73 Jak již bylo řečeno EU 

vyjednávala v otázce Úmluvy jako celek, což samoz řejm ě 

znamená, že nejd říve muselo dojít ke shod ě mezi členskými 

státy. 

 Tím, že Evropská komise byla pov ěřena p řipomínkováním 

tohoto dokumentu, dostatek p říležitostí pro zasahování do 

přípravy m ěly hlavn ě specializované evropské NNO p ůsobící 

v Bruselu z oblasti problematiky zdravotn ě postižených, 

které m ěly dostatek v časných informací pro to, aby mohly 

včas reagovat. Z evropských platforem se do p řipomínkování 

tohoto dokumentu zapojily dv ě nejv ětší evropské organizace: 

Evropské fórum zdravotn ě postižených osob (European 

Disability Forum – EDF) a Mezinárodní inkluze (Incl usion 

International). 74 P ři p řipomínkování takto d ůležitých 

dokument ů jednají a lobují evropské st řešní organizace v co 

nejv ětší souh ře. To byl i p řípad této Úmluvy. Zde vyvstává 

pracovní hypotéza, zda by se české NNO více zapojily do 

připomínkování tohoto bezesporu zásadního dokumentu, kdyby 

                                                           
72 Z rozhovoru s JUDr.Čulíkem, členem Skupiny EK pro otázky zdravotního postižení na vysoké úrovni, 
dne 17.4.2008 se předpokládá její ratifikace v červnu 2008 
73 Z rozhovoru s JUDr. Štefanem Čulíkem, členem Skupiny EK pro otázky zdravotního postižení na 
vysoké úrovni, 17.4.2008 v Praze 
74 Z rozhovoru s Lukem Zelderloo, 17.4.2008 v Praze 
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byly členy n ěkteré z evropských platforem, a tudíž by m ěly 

přístup k pot řebným informacím. 

 Samoz řejm ě, že velmi d ůležitou etapou bude samotná 

implementace této Úmluvy. Tomuto tématu se bude v ěnovat 

opět vysoká skupiny pro zdravotní postižení, ve které jsou 

zastoupeny velké evropské nevládní organizace a zás tupci 

ministerstev sociálních v ěcí všech členských stát ů. Tato 

skupina je v sou časné chvíli pov ěřena Evropskou komisí 

zajistit vým ěnu informací a p říklad ů dobré praxe a také 

identifikovat problematické okruhy p ři její implementaci a 

návrhy řešení. Tato skupina pak bude o svých záv ěrech 

informovat na ministerské konferenci v červnu 2008. 75 Do 

procesu implementace by bylo jist ě žádoucí, aby se zapojily 

všechny zainteresované subjekty, jak na evropské, t ak 

centrální i lokální úrovni. 

 D ůvodem pro který je tato Úmluva zde uvád ěna, je 

ojedin ělost pov ěření Evropské komise členskými státy. 

Koordinace p řipomínkování takovéhoto dokumentu EU je pak 

logicky následováno i tím, že specializované nevlád ní 

struktury se sídlem v Bruselu, budou hrát st ěžejní roli, 

neboť ony mají dobrý p řístup k v časným informacím a zejména 

mají dobré nástroje pro ovliv ňování p řipravované 

legislativy. 

 

3.1.1 Mezinárodní legislativa zaru čující svobodu sdružování 

 
 Sdružování evropských specializovaných nestátních 

organizací vychází z širšího a obecn ějšího právního rámce, 

ze svobody sdružování. V tomto kontextu je p řínosné se 

podívat na mezinárodní dokumenty, které svobodu sdr užování 

obsahují. Tak jak se m ěnily pot řeby, sdružování nabývalo na 

obsahu. Od práva zam ěstnanc ů se sdružovat až po právo se 

sdružovat za ú čelem vyjád ření politické v ůle ob čanů. 

                                                           
75 Rozhovor s paní Belinde Pyke – ředitelka výboru pro Rovnost pohlaví, antidiskriminaci a občanskou 
společnost. In: EASPD Newsletter Septembre 2007 
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 Svoboda sdružování je zaru čena v článku 20 Všeobecné 

deklarace lidských práv  z 10.12.1948, kde se praví „Každému 

je zaru čena svoboda pokojného shromaž ďování a sdružování; 

Nikdo nesmí být nucen, aby byl členem n ějakého sdružení“ 76 

Deklarace ovšem nem ěla právní sílu, jakožto právn ě 

nezávazný dokument, a proto na ni navazují dva mezi národní 

pakty z roku 1966. 

 Mezinárodní pakt o ob čanských a politických právech , 

kde je v článku 22 detailn ěji rozpracován článek 2O ze 

Všeobecné deklarace lidských práv a svobod. Asi nen í nutné 

příliš zmi ňovat, že Československá socialistická republika 

ratifikovala tento pakt 23.3.1976 a samoz řejm ě ke zm ěně 

postoje v ůči ob čanské participaci nedošlo. 77 Druhým paktem 

je Mezinárodní pakt o hospodá řských, sociálních a 

kulturních právech , který obsahuje mimojiné článek 8 

garantující právo na zakládání odborových organizac í v četn ě 

práva na vytvá ření mezinárodních odborových organizací. 78 

 Ke stejnému tématu se vyjad řuje i konvence číslo 87 

Mezinárodní organizace práce z roku 1948, která tot o právo 

zaru čuje zam ěstnanc ům i zam ěstnavatel ům.79 Oba výše zmín ěné 

pakty mají po procesu ratifikace právní vymahatelno st. 

 Rada Evropy v roce 1950 p řichází s Úmluvou o ochran ě 

lidských práv a základních svobod , ve které se v článku 11 

opět opakuje to, co již bylo zmín ěno v Mezinárodní 

deklaraci OSN a restrikce za porušení kopírují to, co je 

řečeno v Mezinárodních paktech. To, co je zde d ůležité, je 

vytvo ření Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku , 

na který se mohou nejen v této otázce obracet ob čané t ěch 

stát ů, které Úmluvy ratifikovaly. 80 Na to navazuje Rada 

Evropy s Evropskou sociální chartou z roku 1961, kt erá 

                                                           
76 Všeobecná deklarace lidských práv, čl. 20 
77 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, čl.22 
78 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, čl. 8 
79 Konvence číslo 87 Mezinárodní organizace práce  
80 Úmluva o ochraně lidský práv a základních svobod, čl. 11 
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v článku 5 zd ůraz ňuje právo sdružování pro pracovníky a 

zaměstnavatele. 81 

 Evropská spole čenství nez ůstala pozadu. Komunitární 

charta základních práv pracujících  z roku 1989, která 

samozřejm ě navazuje na starší Konvenci Mezinárodní 

organizace práce a Evropskou sociální chartu Rady E vropy, 

zdůraz ňuje to samé jen s ohledem na ob čany Evropského 

spole čenství. 82 

 Úpln ě na záv ěr musíme ješt ě zmínit Chartu základních 

práv Evropské unie 83 ze 7.12.2000, kde se v článku 12 

hovo ří o svobod ě shromaž ďování a sdružování. „Každý má 

právo na svobodu pokojn ě se shromaž ďovat a svobodu 

sdružovat se na všech úrovních, zejména v politický ch, 

odborových a ob čanských záležitostech, což zahrnuje právo 

každého zakládat na ochranu svých zájm ů odbory a vstupovat 

do nich. Politické strany na úrovni Unie p řispívají 

k vyjad řování politické v ůle ob čanů Unie.“ 84 

 

3.2.  Evropský rámec 

 

 Evropská unie postupem doby rozší řila vliv svého 

působení i na sociální politiku. Ve chvíli, kdy NNO z ačaly 

plnit i roli participativní, sdružování ve smyslu v ytvá ření 

zájmových skupin se stalo jeho nezbytnou sou částí. 

V souvislosti s evropskou integrací a faktem, že st ále více 

agendy se p řesouvá na instituce EU, se stalo sdružování na 

úrovni EU velmi významným prvkem. P řitom oblast zdravotn ě 

znevýhodn ěných osob, je jednou z nejd ůležit ějších oblastí, 

nejen kv ůli tomu, že se týká bez mála 44,6 milión ů 

Evropan ů. 

                                                           
81 Evropská sociální charta Rady Evropy, čl.5 
82 Evropská sociální charta a komunitární charta základních práv pracujících, čl. 11 
83 Charta obsahuje jak tradiční lidská práva, tak novější práva ekonomická, politická a sociální, ale poprvé 
je nerozděluje do výše jmenovaných oddělení, jak jsme zvyklí z jiných dokumentů, ale akcentuje výstup, 
smysl činnosti jako je rovnost, svoboda, solidarita apod. 
84 Charta základních práv Evropské unie, čl. 12- kapitola II důstojnost 
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 Z hlediska kvalifikace skupin majících vliv na 

instituce Evropské unie, nestátní organizace spadaj í mezi 

tzv. zájmové skupiny. Tyto skupiny m ůžeme klasifikovat na: 

• národní asociace  

• euroskupiny  – které jsou organizované na evropské 

úrovni; dnes jich je kolem 800 a dále je d ělíme na 

federace národních asociací a p římé členské 

organizace. 

 

 Od 80. let nastal velký rozmach reprezentací hájíc ích 

zájmy firem, profesionálních lobbyist ů, právních firem, 

zastoupení region ů apod. V roce 1992 jich v Bruselu 

působilo na 3000  a tento stoupající trend stále trvá . 

Některé firmy se rozhodly pro zastoupení své firmy p římo 

v Bruselu, jiné vytvo řily ad-hoc koalice na základ ě svých 

částe čných či celkových zájm ů. Všechny organizace se ale 

v zásad ě snaží o tzv. mnoho četný p řístup (multiple access 

points), aby tím byly zohledn ěny všechny zájmy. 85 

 Zájmové skupiny se také potýkají s nedostatkem 

koordinace mezi generálními ředitelstvími Evropské komise, 

proto je pro n ě n ěkdy obtížné formulovat p řesn ě svoje 

požadavky. Na druhou stranu se Evropská komise poko uší 

povzbudit vytvá ření r ůzných institucionálních fór, kde je 

větší možnost ú časti zájmových skupin a zdroj ů informací o 

chystaných a navrhovaných politikách. Sou časn ě se Komise 

snaží i regulovat množství a činnost zájmových skupin, a 

docílit tak v ětší transparentnosti a snížení nár ůstu 

zájmových skupin, které vznikají na evropské úrovni . 86 Pro 

tyto ú čely byla vytvo řena databáze CONECCS 87, což byl 

                                                           
85 SMETS, I.,WINAND, P.: Towards a European Model of Interest Representation In: Magnette P., 
Remacle, E.: Le nouveau modele européen, eds., vol.1., Institut d´Etudes européennes, Editions de 
l´ULB, 2002 
86 SMETS, I.,WINAND, P.: Towards a European Model of Interest Representation In: Magnette P., 
Remacle, E.: Le nouveau modele européen, eds., vol.1., Institut d´Etudes européennes, Editions de 
l´ULB, 2002. 
87 The database for Consultation, the European Commission and Civil Society 
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adresá ř organizací ob čanské spole čnosti z celé Evropy a 

dále p řehled konzulta čních orgán ů EU, ve kterých jsou tyto 

organizace zastoupeny. V tuto chvíli je ale tato da tabáze 

uzav řena, protože 21.3.2007 Komise p řijala zelenou knihu 

„Evropská iniciativa pro transparentnost“, na ktero u naváže 

nová dobrovolná databáze. Její spušt ění je plánováno na 

jaro 2008. 

 

3.2.1 Evropské ob čanství 

 
 Tak jako je ob čanstvím zdrojem legitimity státu, je 

evropské ob čanství zdrojem d ůvěry a ochoty lidí poslouchat 

evropské instituce. Od uznání evropských institucí je pak 

jen krok k samotnému formování zájmových skupin. Ko ncept 

evropského ob čanství je zdrojem pocitu vzájemnosti, na 

jehož ideovém základ ě se mohou formovat evropské nestátní 

organizace.  

 Pojem ob čanství Evropské unie poprvé zavedla Smlouva o 

Evropské unii, respektive Maastrichtská smlouva, kt erá 

vstoupila v platnost 1.12.1993. Ob čan kteréhokoliv 

členského státu Evropské unie je tímto i ob čanem Evropské 

unie. Z toho plynou n ěkterá další práva 88, která národní 

občanství dopl ňují. 

 Evropské ob čanství není ani národní ani kosmopolitní, 

ale je mnoho četné ve svém obsahu – identit, práv a 

povinností spojených s tímto ob čanstvím. Oprávn ěnou 

kritikou evropského ob čanství je fakt, že je to konstrukce 

vytvo řená až následn ě, tedy s velmi spornou d ůvěryhodností 

a legitimitou. 89 Amsterodamská smlouva 90 práva ob čanů dále 

                                                           
88 svobodu pohybu a bydliště na území Unie;právo volit a být volen v místních volbách a ve volbách do 
Evropského parlamentu v místě bydliště;právo na diplomatickou ochranu ve třetích zemích;právo podávat 
petice k Evropskému parlamentu;právo předkládat své stížnosti evropskému ombudsmanovi; a právo 
oslovit jakoukoliv instituci nebo orgán EU v jednom z oficiálních jazyků Unie (jazyky všech členských 
zemí EU) a obdržet odpověď ve stejném jazyce. 
89 PAPP, Tibor: Who is In, who is out? Robert Schuman Center. RSC No.99/13. European University 
Institut. Italy 1999. 
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prohloubila a zakotvila: Článek 17 říká: "Tímto je 

ustanoveno ob čanství Unie. Každá osoba, která má státní 

příslušnost členského státu, je ob čanem Unie. Ob čanství 

Unie nenahrazuje, nýbrž dopl ňuje státní p říslušnost 

členského státu". V  článku 12 je dále zakotven tzv. princip 

nediskriminace, což znamená, že v rámci p ředmětu úpravy 

této smlouvy, aniž by byla dot čena její zvláštní 

ustanovení, je zakázána diskriminace z d ůvod ů státní 

příslušnosti. K této tématice se také vyjad řuje Charta 

základních práv ob čanů EU 91 z roku 2000, kde je mimojiné i 

právo na dobrou ve řejnou správu evropskými institucemi. 92 

 

 V é ře národních stát ů operuje politika mezi dv ěma  

póly - trhem a státní mocí. Oproti tomu politika EU , podle 

Rifkina, operuje mezi t řemi sty čnými body - obchodem, 

státní mocí a ob čanskou spole čností. Tato zm ěna p ředstavuje 

radikální krok vp řed ve vývoji spole čenského života 

s hlubokým smyslem pro to, jak budou lidské bytosti  

organizovat svou budoucnost. 93  Výkon evropského ob čanství, 

ve form ě možnosti se vyjad řovat k politikám EU a aktuálnímu 

dění, je možné napl ňovat n ěkolika zp ůsoby: skrze členství 

v n ěkteré z evropských specializovaných strukturách 

nestátních organizací, nebo p římo a to na p říklad skrze 

webové stránky www.eulobby.net, jejichž podtitulem je 

„služba ob čanům EU“. Na t ěchto stránkách jsou k dispozici 

veškeré informace o lobbyingu, databáze lobist ů, informace 

pro ob čany EU kam a jakým zp ůsobem se obrátit a seznam 

témat a p řipravovaných dokument ů, ke kterým se m ůže 

kdokoliv vyjád řit. 

                                                                                                                                                                          
90 Masopust, Zdeněk: Amsterdamská smlouva. Parlament České republiky/Kancelář Poslanecké 
sněmovny/Parlamentní institut (Překlad č. 1.106),1997. Dostupné na: www.psp.cz/cgi-
bin/win/kps/pi/prace/pi-1-106.doc 
91 Charta základních lidských práv EU, dostupné na:  www.epp-ed.eu/Activities/docs/charter_eu/cs.pdf 
92Evropské občanství – jak na to. z 5.8.2005  http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=e&x=238616 
(29.3.2008) 
93 RIFKIN, Jeremy: Evropský sen, Jak evropská vize budoucnosti potichu zastiňuje Americký sen. Praha: 
Ministerstvo kultury ČR, 2005. str. 256 
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3.2.2. Partnerství 

 

 V kontextu sdružování, a ť již na národní či evropské 

úrovni se často setkáme s pojmem partnerství. Partnerství 

je dnes velice módní slovo, které má mnoho význam ů. Pro 

účely sociální politiky, v četn ě problematiky zdravotn ě 

postižených partnerství vyjad řuje takovou spolupráci 

r ůzných subjekt ů, která vycházejí ze spole čných cílu, jsou 

vzájemn ě výhodná a dlouhodobá. P řitom d ůležitým jevem je 

pozitivní dopad na okolí, komunitu, cílovou skupinu  apod. 94 

Například pro projekty v novém programovacím období 200 7-

2013 je partnerství definováno úžeji jako spoluprác e se 

subjektem, který nenabízí služby b ěžně dostupné na trhu, 

důraz je tedy kladem na specifi čnost vzájemného vztahu. 

Existuje samoz řejm ě více druh ů partnerství : 

• na evropské úrovni a)  mezi nevládními organizacemi  b) 

mezi orgány EU a institucemi nevládního sektoru 

• na národní a regionální úrovní a) mezi ve řejnou 

správou a neziskovým sektorem b) mezisektorová 

spolupráce partner ů  

 

 Pro ú čely této práce nás bude nejvíce zajímat 

partnerství evropských specializovaných struktur NN O. 

Motivace pro zapojení se do evropských struktur je 

rozdílná, lokální organizace nebo st řešní národní 

organizace mají samoz řejm ě rozdílné pot řeby. 

 Čepelka v druhém díle své knihy uvádí k partnerství 

toto pozorování: “..v ětšina zástupc ů ministerstev pocit, že 

princip partnerství pln ě využila...V situaci, kdy se 

přípravy programových dokument ů dostaly do časových potíží, 

byl mechanismus partnerství opušt ěn. Potvrdili to jak 

                                                           
94 ČEPELKA, Oldřich: Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie-  II díl. Liberec: Omega, 2003. 
str.32 
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zástupci nestátních neziskových organizací, tak zás tupci 

ministerstev...zástupci ministerstva se tém ěř pokaždé 

vyjád řili, že jim ze strany neziskových organizací chyb ěl 

hlavní partner za celý sektor. Tento partner, st řešní 

organizace neziskových organizací, by byl podle jej ich 

představ zodpov ědný za jmenování zástupc ů do jednotlivých 

pracovních skupin, sb ěrem podn ět ů z řad neziskových 

organizací či jejich zp ětné informování. Musel by mít 

širokou členskou základnu, aby byl dostate čně legitimní.“ 95 

 Na místní a regionální úrovni částe čně a na celostátní 

téměř v ůbec neprob ěhl proces koncentrace sil nevládního 

sektoru k ovliv ňování ve řejné politiky a ke koncepci a 

prosazování vlastní politiky nestátního sektoru. 96 Existují 

sice volná sdružení a členské asociace, chybí však 

platforma na celostátní úrovni, která by byla vhodn ým 

partnerem p ři komunikaci s EU. 

 Na konferenci Evropské komise v roce 2001 o spolup ráci 

nevládních organizací pro lepší inkluzi lidí se zdr avotním 

postižením, bylo jasn ě řečeno, že vytvo ření evropských NNO 

bylo pro tento sektor zásadním. Na národních úrovní ch je 

ale také d ůležité, aby organizace na pomoc zdravotn ě 

postiženým mluvily sm ěrem k vlád ě jedním hlasem, protože 

jednota d ělá sílu. 97  

Základní pot řebou nevládních struktur na pomoc zdravotn ě 

postižených, co se tý če partnerství, je zlepšení vnit řních 

kapacit sektoru ve smyslu: 

1.  účelového, dlouhodobého seskupování a sí ťování 

2.  vytvá ření mezisektorových partnerství na úrovni 

lokální i centrální 

                                                           
95 ČEPELKA, Oldřich: Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie – II. díl. Liberec: Omega, 2003.str. 
.30-31 
96 ČEPELKA, Oldřich: Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie – I. díl. Liberec: Omega, 2003. 
str.119 
97 NGO Co-operation for social inclusion of people with disabiltites, EC Conference, Brussels 
17.20.3.2001. Brussels: IBF International Consulting. 
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3.  expertních skupin 98 

 

 Poslední bod je obzvlášt ě d ůležitý. Když se podíváme 

na vývoj v Evropské unii, dá se p ředpokládat, že d ůležitost 

expertních skupin a hlavn ě výsledk ů jejich práce, bude 

stoupat i v ČR. Nedostatek dat na základ ě kterých se 

hledají řešení, p řípadn ě vytvá ří v ěcné zám ěry zákona apod., 

jsou v naší zemi opravdu nedostate čné. Pokud mluvíme 

konkrétn ě o problematice osob se zdravotním postižením, 

jenom prostý údaj o po čtu osob se zdravotním postižením 

není jasný. V dokumentu St řednědobá koncepce státní 

politiky v ůči ob čanům se zdravotním postižením je tento 

fakt n ěkolikrát zmín ěn. Tento deficit mohou využít NNO. 

Z logiky v ěci má být v rukou zast řešujících organizací, 

které rovn ě reprezentují celé spektrum zdravotn ě 

postižených osob. Tvorba a interpretace statistik b y m ěla 

každopádn ě p řijít jak od vládních autorit, tak i 

z nevládního sektoru. 

 

3.2.3 EU a asociace ob čanské spole čnosti 

 
 Aktéry, kte ří ovliv ňují sociální politiku a potažmo i 

oblast zdravotn ě znevýhodn ěných osob, jsou i mezinárodní 

organizace a nevládní organizace obecn ě. Legitimita státní 

moci a nevládních organizací procházela a prochází 

vývojem. 99 Práv ě nevládní organizace jsou s to být 

nadnárodní a globální, stejn ě jako komunální a lokální - to 

z nich činí ideální sociální aktéry řešení velkého množství 

otázek, které p řed spole čností vyvstávají ve stále 

nahušt ěnějším a vzájemn ě propojeném sv ět ě. 100  

                                                           
98 ČEPELKA, Oldřich: Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie - I. díl. Liberec: Omega, 2003. s. 
138-9 
99 Interview s Hubertem Védrinem, bývalým ministrem zahraničních věcí In: Les ONG dans la tempête 
mondiale. Paris: Éditions Charles Léopold Mayer, 2004. 
100 RIFKIN, Jeremy: Evropský sen, Jak evropská vize budoucnosti potichu zastiňuje Americký sen. 
Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2005. str. 261 
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 Již od vzniku prvního Evropského spole čenství se 

začaly formovat r ůzná zájmová seskupení na evropské úrovni. 

V roce 1992 Evropská komise odhadovala po čet skupin 

působících v Bruselu na 3000 s celkovým po čtem 10 000 

zaměstnanc ů. Tato čísla samoz řejm ě zahrnují všechna zájmová 

uskupení, nejenom ta, která p ůsobí v sociální oblasti. 101  

Počet, kvalita a renomé nestátních organizací, které s e 

podílejí na vývoji mezinárodních vztah ů svou činností a 

svým vlivem se r ůzní. Každopádn ě můžeme říci, že je to 

fenomén relativn ě nový. Osmdesátá léta 20. století m ůžeme 

ozna čit za jejich po čátek. V západní Evrop ě v té dob ě 

vlády, mezinárodní organizace samotné a nakonec i 

veřejnost, objevily jejich užite čnost, pozitivní dopad a 

jejich celkovou potenci. 102  

 Myšlenka vytvo ření statutu evropských asociací se 

objevila poprvé již v kontextu adopce Jednotného ak tu 

v roce 1986. O t ři roky pozd ěji Evropský parlament vyzval 

Komisi k vytvo ření pravidel pro vytvo ření statutu 

evropských asociací a národních asociací, které cht ějí 

konat na evropské úrovni. 103  První resoluce na toto téma 

byla p ředložena Evropského parlamentu v roce 1984, 

obsahovala misi, správu a pravidla fungování evrops kých 

asociací v prostoru EU. Tato myšlenka však byla opu št ěna a 

zůstala nerealizována. Ale zp ět k jádru v ěci, nakonec byl 

v roce 2002 vytvo řen statut evropských asociací, ale jen 

hájících zájmy zam ěstnanc ů. 

 Avšak myšlenka evropské asociace je stále živá. Je jí 

aktuální podoba vychází z definice nestátní nezisko vé 

organizace, tedy takové struktury do níž její členové 

investují své znalosti a svoji aktivitu a jejímž cí lem je 

                                                           
101 Pascaline Winand: Towards a European Model of Interest Representation, Institut d´Etudes 
européennes, ULB, 2002, s.1 
102 Beigbeder, Yves: Le role international des organisations non gouvernementales, Bruylant-Bruxelles, 
Paris, 1992, s.3 
103 BLAISE, Pierre: Les associations sans but lucratif. Bruxelles: Centre de recherche et d´information 
socio-politiques. 2004., str.33 
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vyvíjení činností ve ve řejném zájmu. Tedy jinak řečeno, 

jejím cílem je mít takový vliv, jehož d ůsledkem je zlepšení 

situace konkrétní profese či jednotlivé problematiky. 

Taková to evropská asociace se řídí právní úpravou té zem ě, 

ve které má své sídlo. Tento zám ěr do budoucna po čítá 

s p římým založením takovéto evropské asociace a to bu ď 

podle nejmén ě dvou právních entit ve členském stát ě a 

zárove ň za podmínky existence statutárních sídel v nejmén ě 

dvou dalších členských státech, anebo jejím založením 

minimáln ě 21 ob čany dvou r ůzných členských stát ů. Zrod 

takovéto evropské asociace lze také provést také tí m, že se 

národní asociace p řesune do jiného státu, než ve kterém má 

sídlo a zárove ň musí prokázat, že vyvíjí p řeshrani ční 

aktivity v rámci Evropských spole čenství. 104  Podle Rifkina 

„ Utlumení partnerství mezi obchodem a státem stát os labilo 

a zmenšilo jeho moc. Námluvy EU s ob čanskou spole čností 

jsou snahou znovu uplatnit politický vliv v é ře globálního 

obchodu. Tím, že se vzdají části své svrchovanosti a spojí 

své zájmy mezi sebou a s organizacemi ob čanské spole čnosti, 

mohou národní státy hrát spole čně na mnohem v ětším 

geografickém h řišti a efektivn ěji jednat o podmínkách 

spoluú časti v tomto procesu s globálními korporacemi, kter é 

jsou mnohem mocn ější než ony a jejichž vliv zasahuje celou 

zeměkouli“. 105  

Evropská Unie rozvíjí vztahy s nestátními subjekty na 

základ ě p ěti hlavních úvah: 

1.  výchova k participativní demokracii a její posilová ní, 

včetn ě zvyšování d ůvěry ob čanů v instituce EU 

2.  zastupování názor ů specifických skupin ob čanů - nap ř. 

zdravotn ě postižených, p ředávání názoru specifické 

skupiny ob čanů evropským institucím 

3.  přisp ění k vytvá ření politik 

                                                           
104 BLAISE, Pierre: Les associations sans but lucratif. Bruxelles: CRISP. 2004. str. 34 
105 RIFKIN, Jeremy: Evropský sen, Jak evropská vize budoucnosti potichu zastiňuje Americký sen. 
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4.  řízení projekt ů
106  a implementace program ů a politik, 

přispívaní k evropské integraci 

5.  získávání informací a statistik ke konkrétním 

problematikám 107  

 

 K tomu Greenwood dodává: „Jak jednou členský stát 

nastavil parametry pro tvo ření evropské politiky, pole pro 

možné ovliv ňování z ůstává otev řené pro r ůzné zájmové 

skupiny a nadnárodní instituce k rozvoji integrace.  V ětší 

část každodenní evropské politiky, až na n ěkolik výjimek, 

vyžadují zdroje informací také od ob čanské spole čnosti, 

zájmových skupin, které jsou strukturované procedur ami a 

kompetencemi evropského legislativního procesu“. 108  

 Jsou v zásad ě t ři cesty, kterými se nevládní 

organizace snaží ovliv ňovat instituce EU: prost řednictvím 

národních vlád, vytvá řením p římé reprezentace v Bruselu a 

vytvá řením celoevropských sítí. Na samotnou existence NNO  

na evropské úrovni se dá pohlížet dvojím zp ůsobem: první 

úhel pohledu zahrnuje d ůvod, pro který se lidé samy do 

t ěchto organizací na evropské úrovní zformovali, jeji ch 

motivace apod. K tomuto pohledu se také váže otázka  

evropského ob čanství, identity. Druhý úhel pak p ředstavuje 

pohled evropských institucí na tyto organizace. 

 Nestátní neziskové organizace usilovaly o v ětší 

zastoupení ve všech zemích i v celosv ětových institucích 

jako je OSN, Sv ětová banka či Mezinárodní m ěnový fond. 

Spoluú čast byla ale jen formální nebo poradní. EU se stala  

de facto první vládnoucí mocí, která organizace ob čanské 

spole čnosti formáln ě uznala jako plnoprávného partnera 

v sítích ve řejné politiky, jako t řetí komponent vládní moci 

s cílem plnit funkci zprost ředkovatele mezi státem, trhem a 
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občanem. Je tedy zcela pochopitelné, že úsp ěch EU závisí 

velkou m ěrou na efektivit ě NNO v záležitostech 

přesahujících místní a regionální hranice a dokonce i  

hranice samotné EU. Nestátní neziskové organizace v nášejí 

do procesu vládnutí „demokracii, spojenou s ú častí všech“, 

což z nich činí významné aktéry nového politického 

experimentu. 109  

 Romano Prodi dokonce používá pojem „evropská sí ť“, což 

znamená vzájemné p ůsobení institucí EU, národních vlád, 

regionálních a místních orgán ů a ob čanské spole čnosti, a to 

novým zp ůsobem. Tento nový zp ůsob v sob ě obnáší vzájemné 

konzultace o široké škále otázek a spole čné koncipování, 

realizaci a monitorování politiky. 110  

 Za mezník ve vztazích EU a nevládních organizací 

Čepelka považuje konferenci z roku 1999 v Cachách s názvem 

„Organizace, iniciativy a služby v sociální oblasti  motor 

sociální politiky v Evrop ě“, nebo ť zd ůraznila význam 

občanského dialogu a roli ob čanských organizací pro rozvoj 

sociální politiky. Evropská komise v roce 2000 vyda la 

dokument s názvem „Komise a nevládní organizace - b udování 

silného partnerství“, jehož ú čelem m ělo být posílit 

vzájemnou spolupráci. Zm ěna politického klimatu v mnoha 

zemích p řipravila p ůdu pro nové možnosti expanze 

mezinárodních NNO do oblasti politických reforem. 111  

Podrobný rozbor jedné evropské specializované NNO j e 

obsažen ve 4. kapitole. 

 Evropské NNO jsou samoz řejm ě n ěčím více, než jen 

pouhým sou čtem individuí. Je to zejména struktura, skrze 

níž dochází k reprezentaci zájm ů jejích člen ů. Tyto 

subjekty se považují za zástupce svých člen ů, jako jejich 
                                                           
109 RIFKIN, Jeremy: Evropský sen, Jak evropská vize budoucnosti potichu zastiňuje Americký sen. 
Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2005. str. 261 
110RIFKIN, Jeremy: Evropský sen, Jak evropská vize budoucnosti potichu zastiňuje Americký sen. Praha: 
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and Political Change. In: CLAYTON, Andrew: NGO´s, Civil Society and the State: Building Democracy 
in Transitional Societies. Intrac, Oxford, 2004.str. 219. 
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mluv čí, obhájci jejich zájm ů, jako sociální celek v širším 

slova smyslu, který se ned ělí pouze o spole čný soubor 

charakteristik, sociálních podmínek a pot řeb. P ři jejich 

spojení za ú čelem ovliv ňování v ěcí ve řejných, členové 

počítají s tím, že jejich cíle, p řání, pot řeby a vklady 

budou brány v potaz. Členové jsou tedy reprezentováni 

prost řednictvím orgán ů
112 , které dohromady vytvá řejí 

evropskou specializovanou NNO. 113  

 Podle Blaise je evropská struktura NNO spíše nástr ojem 

pro vyjednávání než pro reprezentaci zájm ů, a to z hlediska 

kvantity zájm ů, je uznána jako legitimní mluv čí, který je 

cenný pro svoji reprezentativní roli v ůči politické moci. 

Jinak řečeno, čím více má takováto struktura člen ů, tím 

větší má povinnost strukturovat jejich žádosti a ty p ak 

tlumo čit dále. Je asi na první pohled jasné, že je zde 

velké riziko jejich zneužití. Je proto velmi d ůležité, aby 

se každý člen cítil v dob ře reprezentován a to ve všech 

aktech, které asociace koná. V p řípad ě protich ůdných zájm ů 

se musí dojít ke spole čnému zájmu, v extrémních p řípadech 

sledovat zájem, který zaru čí trvalost asociace a neohrozí 

realizaci jejího obecného cíl. V sou časné dob ě jsou to 

spíše členské NNO, které hrají progresivn ější roli vzhledem 

ke státu. Jejich vzájemný vztah p řináší do pop ředí otázku 

legitimity, zodpov ědnosti a podílnictví. 114  Politolog 

Čmejrek k tomu dodává, že vlivem globaliza čních proces ů se 

začala brát vážn ě demokracie na nadnárodní úrovni, 

v podstat ě tak došlo k demokratizaci existujícího 

mezinárodního prostoru. 115  
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3.3.  Lobbying 

 
 Jednou z výhod sdružování na evropské úrovni je 

možnost k p řístupn ějšímu ovliv ňování v ěcí ve řejných, 

v užším slova smyslu k lobbyingu. Je to také jedna 

z činností, pro kterou se národní NNO stávají členy 

evropských struktur, tedy získat možnost ovliv ňovat v ěci 

veřejné na úrovni EU. Tento nástroj se za čal rozvíjet na 

evropské úrovni v souvislosti s nár ůstem zájmových skupin. 

Nejen z tohoto d ůvodu stojí za to, se na lobbying podívat 

podrobn ěji. 

 Nejpozoruhodn ější politickou zm ěnou za poslední t ři 

desetiletí je rostoucí ú čast neziskového sektoru 

v politickém procesu. Hnutí za ob čanská práva p řesáhla 

hranice národních stát ů. Evropská unie,  a logicky samotný 

Brusel, se postupn ě stávají místem, kde za číná být hlas 

t ěchto hnutí slyšet. 116  Pojem lobbying je definován 

následovn ě: “Je to praktika a profese ovliv ňování vládních 

rozhodnutí a to jednateli, kte ří zastupují zájmy ur čité 

skupiny a to v ůči zákonodárc ům a činitel ů ve řejné 

správy.“ 117  

 Politické procesy nejsou primárn ě procesy moci, 

ovládání a pod řízenosti, nýbrž p ředevším procesy 

prosazování zájm ů. Politika, politická moc a její režimy 

jsou „pouze“ nástroji formování, shromaž ďování, selekce a 

realizování zájm ů podmínkách, v nichž žijeme. Politika se 

týká všech, bez ohledu na to, nakolik si toho jsme vědomi 

nebo nakolik si to chceme p řipustit. Ú čelem lidské 

spole čnosti je pak co neúpln ěji uspokojovat individuální 

pot řeby a skupinové zájmy. 118  Z toho vyplývá, že lobbying, 
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tedy prosazování zájm ů, je legitimní činností, která má své 

místo v sociální sfé ře. 

 Ve vztahu k politickým stranám všechna NNO i odbor y 

zdůraz ňují své mimopolitické postoje a p ůsobení, jimiž se 

odlišují od politických stran. Pom ěr k politickým stranám 

je rezervovaný a opatrný, promítá se v n ěm rozdíl mezi 

velkou politikou agregovaných zájm ů celostátní úrovn ě, 

kterou politické strany reprezentují, a malou lokál ní a 

místní politikou partikulárních, neagregovaných neb o 

elementárn ě agregovaných zájm ů. 119  Nadnárodní hnutí ob čanské 

spole čnosti tedy využívají svého vlivu v politice k tomu,  

aby dosahovaly svých zájm ů, a ť již jsou to zájmy 

v prosazování legislativy v oblasti zdravotn ě 

znevýhodn ěných či jiné. D ůvodem pro který EU je ochotna se 

dělit z části svou moc s ob čanskou spole čností je, že práv ě 

tato participace ospravedl ňuje legitimitu její existence. 

 V jiném kontextu si ob čané v nestátních strukturách 

zvyšují a trénují své politické schopnosti a dovedn osti a 

práv ě z t ěchto okruh ů se často rekrutují i pozd ější 

politi čtí líd ři. 120  Epocha suverénních stát ů sice skon čila, 

vládnutí ovšem dosud z v ětší části probíhá na národní 

úrovni. 121  Postupem doby si i nevládní struktury uv ědomily, 

že v EU se formuluje legislativa, která pak z velké  části 

ovliv ňuje sm ěr národních politik. V té dob ě se do Bruselu 

přesouvají nebo nov ě vznikají velké nevládní zast řešující 

organizace. P ředpokladem pro to, aby ob čané, nebo nevládní 

organizace jednající v té či oné oblasti, se mohly 

efektivn ě ú častnit vládnutí je, že musí mít dostatek 

                                                           
119 MANSFELDOVÁ,Z.,KROUPA,A. (eds.) Participace a zájmové organizace v České 
republice.Sociologické nakladatelství, Praha 2005, SLON, vydání první. str.80-81 
120FOWLER, Alan:Strengthening Civic Society in Transition Economies-from Concept to Strategy: 
Mapping an Exit in a Maze of Mirrors In: NGOs, Civil Society and the State: Building Democracy in 
Transitional Societies. Intrac, Oxford, 2004. str. 39  
121POTUČEK,Martin: Koncept strategického vládnutí a možnosti jeho uplatnění v analýze české veřejné 
politiky In: III.kongres českých politologů, Olomouc 8.-10.9.2006 
Česká společnost pro politické vědy, Praha-Olomouc 2006. 
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včasných a p řesných informací. To je jeden z d ůvod ů, pro č 

je v ětšina zast řešujících organizací práv ě v Bruselu. 

 Zprost ředkování zájm ů ob čanů prost řednictvím orgán ů 

veřejné správy lze uskute čňovat prost řednictvím aktivního 

zapojování ve řejnosti do konzultací v pr ůběhu rozhodování. 

To p řispívá ke zkvalitn ění rozhodování orgán ů ve řejné 

správy a také k p řekonání ned ůvěry ob čanů. Nejvhodn ějším 

okamžikem je samotný za čátek, nejlépe sestavování agendy 

pro rozhodování. Konzultacím a zapojení ob čanů je t řeba 

věnovat dostate čný objem prost ředk ů, finan čních i lidských. 

V opa čném p řípad ě dojde pouze k formálnímu zapojení, nebo 

ovládnutí procesu dob ře organizovanou skupinou 

reprezentující jen partikulární vztahy. 122  Jedním ze 

způsob ů, který by usnadnil zapojování ve řejnosti a 

nevládních organizací je využití informa ční a komunika ční 

technologie. Na p říklad v ČR se situace v této oblasti sice 

zlepšila, ale d ěje se tak sporadicky a nesystematicky. 

Pokud jsou dokumenty zve řej ňovány, tak ve fázi, kdy je 

dokument tém ěř hotov nebo je o n ěm dokonce již 

rozhodnuto. 123  

                                                           
122 MANSFELDOVÁ,Z.,KROUPA,A.: (eds.) Participace a zájmové organizace v České 
republice.Sociologické nakladatelství, Praha 2005, SLON, vydání první. 
123 MANSFELDOVÁ,Z.,KROUPA,A.:(eds.) Participace a zájmové organizace v České 
republice.Sociologické nakladatelství, Praha 2005, SLON, vydání první. 
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3.4  Konkrétní oblasti p ůsobeni 

 
 Pro dobrou orientaci v politice zdravotn ě postižených  

a pro efektivní ovliv ňování v ěcí ve řejných v EU je nutné 

vědět, které instituce se touto problematikou v ůbec 

zabývají. Zp ůsob, jakým instituce EU fungují by m ěla být 

mimojiné jedna z informací, kterou evropské nestátn í 

organizace p ředávají svým člen ům. T ěmito institucemi tedy 

jsou: 

• Evropská komise (EK) Generální ředitelství (G Ř) pro  

Zaměstnanost sociální v ěci a rovné p říležitosti – 

Vladimír Špidla 

• Oddělení EK pro integraci osob se zdravotním 

postižením, které vedla paní Wallis Goelen do konce  

roku 2007, nyní je to pan Johan Ten Geuzendam. Na 

tomto míst ě je dobré zmínit, že Evropská komise je 

otev řená jak konzultacím jednotlivých fyzických osob, 

tak i zájmových skupin.  

• V Evropském parlamentu funguje Meziskupina pro 

zdravotn ě postižené 124 , která je složená ze člen ů EP, 

kte ří se touto problematikou zabývají 

• Skupina vysoké úrovn ě pro zdravotn ě postižené 125  – 

složená z ú ředník ů členských stát ů  a zástupc ů 

evropských NNO 

• Disability Interservice Group – skupina složená z 

relevantních generálních ředitelství Evropské komise 

• Evropská komise mimojiné spravuje webové stránky 126  

zaměřené na zdravotn ě postižené, kde je možné získat 

informace o veškerých aktivitách EU sm ěrem ke 

zdravotn ě znevýhodn ěným. 

 

                                                           
124 Disability Intergroup 
125 High level group on Disability 
126webové stránky Oddělení pro integraci zdravotně postižených Evropské komise 
http://ec.europa.eu/employment_social/disability/index_en.html 
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 Odd ělení pro integraci osob se zdravotním postižením 

vydává tzv.ak ční plány na dvouleté období, ve kterých si 

klade konkrétní cíle na dané období. Nový ak ční plán 127  je 

na období 2008-2009, i p ři jeho tvorb ě byly zapojeny 

evropské NNO. 

Mezi nové priority EK pat ří zejména: 

1.  dostupnost na pracovní trh 

2.  dostupnost ke zboží, službám, infrastruktu ře a 

informa čním technologiím  

3.  posílení analytické kapacity EK  

4.  usnadn ění implementace Úmluvy OSN o právech osob se 

zdravotním postižením 

5.  dopln ění legislativního rámce ochrany proti 

diskriminaci 

 

 Do realizace všech t ěchto bod ů budou samoz řejm ě 

zapojeny i evropské NNO a nejvíce do bodu t řetího, tedy 

posílení analytické schopnosti EK. Na pln ění tohoto cíle se 

podílejí specializované evropské NNO zpracováním ex pertíz, 

statistik, srovnávacích studií apod., které pak EK slouží 

jak poklady pro tvorbu či zm ěnu legislativy. 

 Pro ú čely lobování nevládních organizací, které jsou 

aktivní nejen v Bruselu, je d ůležité sledovat a 

připomínkovat tzv.komunikace, které vydává Evropské k omise 

a samoz řejm ě také i bílé a zelené knihy. Na tyto dokumenty 

se reaguje skrze dokumenty vyjad řující postoj organizace 

(tzv.position paper). P ři vyvá ření zelených či bílých knih 

konkrétní odd ělení Evropské komise vydává tzv.odborné 

konzultace, ve kterých je nastín ěn postoj Komise. Ke každé 

kapitole je seznam otázek pro zainteresované subjek ty. Na 

základ ě t ěchto otázek pak nevládní organizace sestavují svá 

písemná vyjád ření k dané problematice. 

                                                           
127Akční plán pro období 2008-2009 Oddělení pro integraci zdravotně postižených Evropské komise  
http://ec.europa.eu/employment_social/index/com_2007_738_en.pdf 
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 Další možností p ůsobení jsou každoro ční konference 

pořádané Odd ělením pro otázky integrace zdravotn ě 

postižených nebo peti ční a nátlakové akce. P říkladem 

působení evropských NNO na EK z poslední doby je peti ční 

akce Evropské fóra (EDF) 1 milión podpis ů
128 , jehož cílem 

bylo iniciovat vytvo ření evropského legislativního 

nástroje, který by zakazoval všechny formy diskrimi nace na 

základ ě zdravotního znevýhodn ění. Tato evropská NNO sebrala 

za dev ět m ěsíc ů kampan ě 1 294 997 podpis ů. 129  

 

3.5  Analýza sdružování 

 
 Význam sdružování je p ředevším v posílení role NNO 

jako partnera pro vládní autority, státní správu a 

samosprávu. Schopnost neziskového sektoru jednat ja ko 

spole čenský aktér a partner státu závisí od jeho vnit řní 

kvality jako celku, tj. od charakteru a hustoty jeh o 

vnit řních sítí vzájemn ě propojujících jednotlivé NNO. 

 Nej čast ější d ůvody vzniku sítí mezi nevládními 

strukturami jsou zejména v možnosti efektivn ě shromaž ďovat 

a p ředávat informace, dále je to podpora člen ů a 

vyjad řování vzájemné solidarity, v ědomí spole čných cíl ů, 

poslání, hodnot. Tyto platformy se také vytvá řejí za ú čelem 

diskuze o v ěcech ve spole čného zájmu. V neposlední řadě 

jsou prost ředkem pro spole čné prosazování cíl ů, zejména 

pomocí lobbyingu v institucích EU, vyjednávání a je dnotnou 

prezentaci názor ů. 

 

Podle Fri če (2001) lze v zásad ě rozlišit 9 základních sítí:  

1.  Koncep ční sí ť - tvo ří do časné pracovní skupiny, 

neformální seskupení expert ů a jednotlivc ů zabývající 

se koncep čními otázkami; Jejím smyslem je vytvá řet 

                                                           
128 http://www.1million4disability.eu/admin/wysiwyg/assets/pdf/declaration/CZ.pdf 
129 Podle článku 47 o participativní demokracii přepracované Smlouvy o EU, je potřebné sebrat 
minimálně jeden milión podpisů k tomu, aby se Evropská komise musela tím daným tématem zabývat.  
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prostor pro konfrontaci názor ů a zpracovávat koncepce 

pro díl čí řešení apod. 

2.  Koordina ční sí ť - to jsou r ůzné asociace NNO, st řešní 

organizace, platformy apod. Jejím úkolem je integro vat 

NNO, komunikovat s ostatními sít ěmi, koordinovat 

napl ňování cíl ů, posilovat význam neziskového sektoru, 

mobilizovat širokou ve řejnost apod. 

3.  Facilita ční sí ť – smyslem je navazovat kontakty a 

povzbuzovat spolupráci všech 3 sektor ů (vládního, 

ziskového a neziskového) o tuto spolupráci pe čovat a 

vytvá řet atmosféru d ůvěry 

4.  Vlivová sí ť – cílem je poskytování profesionálního 

lobovacího a advoka čního servisu v podob ě monitoringu 

legislativních proces ů, p ěstování vhodných kontakt ů, 

udržování komunika čních kontakt ů a poskytování 

informací o technikách lobbyingu 

5.  Evalua ční sí ť – smyslem této sít ě je posuzovat 

standardy služeb, které poskytují NNO a na základ ě 

toho NNO rozd ělovat podle kvality jejich služeb a tím 

i bránit vlivu klientských sítí 

6.  Informa ční sí ť - cílem je široké zp řístupn ění žádaných 

informací, p říležitost komunikovat s ostatními 

7.  Vzdělávací sí ť - cílem je vytvo řit podmínky pro 

profesionalizaci zam ěstnanc ů a dobrovolník ů NNO 

8.  Osvětová sí ť – smyslem této sít ě je na profesionální 

úrovni zvládat řešení problém ů v oblasti vztah ů  

NNO - ve řejnost - státní správa - komer ční sféra. D ěje 

se tak zejména realizací kampaní ale i propagace vý uky 

předmět ů z oblasti ob čanské spole čnosti. 

9.  Samoregula ční sí ť – podporuje klima transparentnosti 

aktivit NNO a prost řednictvím neformální kontroly 
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dodržování sdílených pravidel jako i vytvá ření tlaku 

na chování jednotlivc ů i celk ů
130  

 

 T ěchto dev ět základních druh ů sítí je vlastn ě rozborem 

významu sdružování jako takového. Význam sdružování  na 

evropské úrovni tkví zejména v t ěchto charakteristikách: 

vytvá ření širších koncepcí, koordinace napl ňování cíl ů, 

spolupráce se státním a ziskovým sektorem, lobbying , 

evaluace činností, p řístup k informacím, komunikace 

s ve řejností, vytvá ření expertíz pro ovliv ňování 

legislativy a inovace. Význam sdružování je také v tom, že 

napl ňuje vizi NNO v roli aktéra, který zasahuje do 

rozhodovacích proces ů, který je zapojený do mezinárodních 

struktur. Aktéra, který je schopný mobilizovat ve řejnost, 

vytvá řet tlak na ostatní subjekty a vystupovat partnersky  

vůči ostatním sektor ům. Podle Fri če jsou organiza ční sít ě i 

významným stabiliza čním prvkem, který stimuluje neformální 

občanské aktivity, poskytuje prostor pro participaci n a 

věcech ve řejných bez politické p říslušnosti. 

 Sdružování na evropské úrovni vznikalo postupn ě a 

z rozdílných pohnutek ze strany NNO a institucí Evr opského 

spole čenství. Význam sdružování z pohledu nevládního 

sektoru lze zjednodušen ě rozd ělit do t ří základních skupin: 

vliv, informace, inovace. 

 Naproti tomu význam sdružování z pohledu institucí  EU 

lze popsat následovn ě: nadnárodní sít ě NNO p řinášejí do EU 

nezbytné informace. Jsou protiváhou informacím, kte ré 

podávají jednotlivé členské státy a EU pot řebuje tyto 

neutrální zdroje informací p ři tvorb ě a implementaci 

jednotlivých politik. Sdružené NNO jsou také význam ným 

zdrojem expertíz a statistických dat, které zejména  

Evropská komise pot řebuje jako podklady pro tvorbu svých 

                                                           
130 FRIČ, Pavol, GOULLI, Rochdi:Neziskový sektor v České republice. Výsledky mezinárodního 
srovnávacího projektu Johns Hopkins University. Praha: Europlex Bohemia, 2001. str.121-123 



52 

politik. Dalším d ůležitým bodem, pro který jsou sít ě NNO 

důležité, je to, že jejich existence a aktivita na ev ropské 

úrovni de facto legitimizuje činnost evropských institucí. 

Zastánci vzniku zájmových skupin jsou i evropští po litici 

(viz kapitola 4.), nebo ť se domnívají, že je to jeden 

z nejlepších ukázek toho, že jsou hájena práva a zá jmy 

jedince, ob čana, evropského ob čana. Tyto sít ě tedy napl ňují 

to, čemu říkáme evropské ob čanství. T ěchto dvou 

předcházejících bod ů lze dosáhnout práv ě skrze evropské 

sdružování. Nakonec d ůkazem toho, že EU tyto sít ě 

pot řebuje, je to, že sama p řispívá na jejich činnost, aby 

tak rozší řila jejich kompetence o dalších oblastí 131  

 
 Sdružování s sebou samoz řejm ě nese i ur čitá rizika. 

Jedním z nich je samotná vnit řní stavba. Sít ě by rozhodn ě 

neměly být v ůči svým člen ům v nad řízené roli, nýbrž by m ěly 

představovat spojení sil, které je ú čelné a žádoucí. Jednou 

z nevýhod je to, že výkonný orgán takových to sítí 

sídlících v Bruselu se v ětšinou sestává z n ěkolika málo 

zaměstnanc ů, kte ří ale mají kontrolu nad velkou finan ční 

částkou a zárove ň díky p řístupu do evropských institucí 

mají relativn ě velký vliv. Z toho plyne riziko toho, že 

budou up řednost ňovat své osobní zájmy, nebo, a to je 

čast ější, zájmy t ěch siln ějších členských organizací. 

 Po čet sítí se neustále zvyšuje a s tím roste i význam 

lobbování na celoevropské úrovni a potažmo i konkur ence. 

Již v této chvíli musí Evropská komise vybírat ty a sociace, 

se kterými bude komunikovat v rámci pracovních skup in a se 

kterými už ne. 

 Alex Warleigh  vidí výhody sdružování jen v té chv íli, 

kdy je napln ěno n ěkolik následujících kritérií: NNO jsou 

schopny ovliv ňovat politiku EU, jsou nezávislé, existuje 

                                                           
131  SMETS, I., WINAND, P.: Towards a European Model of Interest Representation In: Magnette P., 
Remacle, E.: Le nouveau modele européen, eds., vol.1., Institut d´Etudes européennes, Editions de 
l´ULB, 2002. 
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taková rozhodovací struktura, která umožní jednotli vým 

členským NNO participovat na této moci. Evropské NNO  

fungují na bázi skute čné demokracie, ne pouze formální. 

Dále by tyto struktury m ěly poskytovat vzd ělávání v systému 

EU pro své členy a posledním bodem je jejich koncentrace na 

lobbying než na pouhé poskytování služeb. Autor k t omu 

dodává, že v sou časnosti mají evropské NNO velice malý vliv 

jako zprost ředkovatelé hlasu Evropan ů u institucí EU. Sice 

jsou schopni si zajistit finan ční nezávislost, ale velké 

nedostatky shledává ve znalostech a dovednostech, j ak se 

stát opravdovým hlasem ob čanů v EU. D ůvody pro toto selhání 

jsou trojího druhu: struktura rozhodovacího řízení, interní 

výkon demokracie samotných NNO a podpora vzd ělávání, jinými 

slovy chyb ějí jim dostate čné znalosti o rozhodovacím 

procesu EU. D ůvodem, pro který jsou sou časné NNO podle 

Warleigha nevhodným hlasem evropských ob čanů, je zejména 

to, že jejich činnost není postavena na dostate čné 

legitimit ě a to proto, že členové t ěchto sítí se nemohou 

angažovat p římo do procesu rozhodování, navíc tyto sít ě 

často poskytují jen n ěkolik málo p říležitostí pro své členy 

jak se mohou vzd ělat, získat zkušenosti o integra čních 

procesech a ovliv ňování relevantních politik. 132  

 Z toho plyne n ěkolik záv ěr ů. Pro to, aby sdružování 

plnilo svou roli musí být napln ěno n ěkolik základních 

předpoklad ů: za prvé je to ob čanská participace na národní 

úrovni a potažmo pak i na úrovni evropské. Je totiž  málo 

pravd ěpodobné, že se budou ob čané neaktivní na národní 

úrovni aktivn ě zapojovat do rozhodovacího procesu na 

evropské úrovni, zvlášt ě když ten vyžaduje daleko lepší 

orientaci v dané problematice. Dále je to p ředpoklad 

znalostí o fungování EU a jejích politikách, který je pro 

napl ňování evropských práv nezbytným p ředpokladem. S tím 

                                                           
132  WARLEIGH, Alex: Making Citizens Form the Market? In: SHAW, Jo, BELLAMY, Richard, 
CASTIGLIONE, Dario: Making European citizens : civic inclusion in a transnational context. 
Houndmills, Basingtoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2006. 
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souvisí i pov ědomí o tom, jak se do rozhodovacího procesu 

zapojit -  skrze NNO a nebo skrze napl ňování evropského 

občanství. Nesdílení t ěchto informací vede k tomu, že 

demokratické řízení konkrétní NNO není de facto napl ňováno, 

protože zabra ňujeme člen ům využívat stejných p řístup ů. 

Dalším p ředpokladem je samotná kapacita, p řipravenost 

evropských institucí pro výkon ob čanských práv. 

 
 Hlavním d ůvodem, pro který dochází ke sdružování na 

evropské úrovni je politická aktivita, dostupn ější lobbying 

u evropských institucí a následn ě i v ětší efektivita 

v ovliv ňování národních autorit. D ůvodem pro samostatné 

členy je p ředevším lepší p řístup k informacím, protože pro 

ně je obzvláš ť t ěžké sledovat, co se d ěje nového 

v evropských institucích. Dalším d ůvodem je p řístup 

k rozpo čtovým výzvám a v neposlední řadě možnost vým ěny 

zkušeností a dobrých p říklad ů praxe. 133  Další výhody pro 

sdružování tkví v efektivn ějším řešení nestabilního 

prost ředí a v dispozici s nástroji a metodologií, které 

sdružování, partnerství poskytuje. Sdružování má be zesporu 

také ekonomické výhody, dostupné informace a tedy i  úspora 

energie na jejich zjiš ťování. 

 Otázkou není, zda má smysl vstupovat do partnerstv í 

s evropskými asociacemi. Otázka zní, jakou zast řešující 

organizaci si vybrat? Protože rizikovým faktorem je  kvalita 

samotného napl ňování t ěchto možností, které sdružování 

nabízí. 

                                                           
133 Rozhovor s Lukem Zelderloo, 20.4.2007, Brusel – příloha č.1 
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4.  P řípadová studie - European Association of Service 
Providers of People with Disabilities (EASPD) 

 

4.1  Metodologie použitá pro p řípadovou studii a její cíl 

 

 Tato p řípadová studie se zabývá evropskou 

specializovanou nestátní organizací, která je aktiv ní v 

problematice osob se zdravotním postižením. Touto 

organizací je EASPD: „European Association of Servi ce 

Providers for People with Disabilities“ 134 . Zám ěrem je 

popsat její vývoj, který probíhal velmi podobn ě ve srovnání 

s ostatními evropskými asociacemi, její lobbyistick ou 

strategii a její cíle. Všechny tyto konkrétní oblas ti se 

dají zobecnit i na další evropské specializované NN O, které 

pracují na podobných základech. Informace zde uvád ěné jsou 

čerpány z interních dokument ů EASPD, z teoretické 

literatury, z webových stránek EASPD a dalších evro pských 

struktur NNO, se kterými EASPD spolupracuje. Dále j sou 

informace čerpány z rozhovoru s výkonným ředitelem EASPD 

panem Lukem Zelderloo, z rozhovoru s ředitelkou Odboru pro 

integraci postižených Evropské komise paní Walis Go elen a 

nakonec z rozhovor ů se dv ěma českými členy EASPD, konkrétn ě 

se Slezskou diakonií v zastoupení paní Romany Bélov é a 

spole čnosti BPT s.r.o v zastoupení paní Lenky Kohoutové, a 

dvěma ne členy EASPD z ČR, kte ří jsou taktéž činní v oblasti 

zdravotn ě postižených osob – o.s. Pohoda, rozhovor s Ji řím 

Kučerou, a o.s. Máme otev řeno? rozhovor s Filipem Budákem. 

Výběr členských organizací byl již p ředem ur čen. Pro výb ěr 

dvou ne členských organizací byl použit jmenný seznam 

nevládních organizací 135  v Praze 136  a z n ěho byly prostým 

                                                           
134 Evropská asociace poskytovatelů služeb lidem se zdravotním postižením, 
135 Katalog neziskových organizací www.neziskovky.cz ( 25.11.2007) 
136 Vzhledem k počtu plánovaných rozhovorů  s nečleny EASPD, bylo zúžení výběru na pražské NNO 
uděláno zcela z praktických důvodů 
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náhodným výb ěrem137  vybrány dv ě organizace, Máme otev řeno? a 

Pohoda o.s., které poskytují služby zdravotn ě postiženým 

lidem. V rozhovorech byl kladen d ůraz na rozdíly v pohledu 

zástupce evropské st řešní organizace, zástupc ů jejích člen ů 

v kontrastu se zástupci organizací, kte ří s evropskou 

platformou nemají žádné zkušenosti. 

 Tato p řípadová studie nejd říve mapuje zázemí, ze 

kterého tato organizace vznikla, zabývá se také str ukturou 

EASPD, v ěnuje se také d ůležitým partner ům působícím ve 

stejné oblasti. Cílem je poodkrýt roušku mezinárodn ího 

lobbyingu a podívat se tak zvan ě do její „kuchyn ě“ a to na 

základ ě p říkladu jedné z evropských specializovaných 

nestátních organizaci. 

 

4.2  Identifikace subjektu 

 

 EASPD je nezisková organizace, aktivní v oblasti 

zdravotn ě postižených osob, která reprezentuje zájmy více 

než 8000 poskytovatel ů služeb a jejich st řešních 

organizacích. Všichni dohromady hájí zájmy více než  40 

milión ům osob se zdravotním postižením nap ří č celou Evropu. 

Hlavním cílem EASPD je pracovat na vyrovnávání p říležitostí 

osob se zdravotním postižením skrze efektivní a vys oce 

kvalitní systém sociálních služeb. 138  

 EASPD je specializovaná zájmová skupina, což je te rmín 

který zahrnuje organizace obvykle nepat řící do skupiny 

lobbyist ů. Pat ří sem tedy i evropské a mezinárodní 

specializované struktury nestátních organizací, kte ré mají 

zájmy v ur čité oblasti nebo reprezentují specifické zájmy, 

jako je oblast znevýhodn ěných osob. 139  Jde o za řazení mezi 

                                                           
137 DISMAN, Miroslav:Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002.str.104 
138 O EASPD,  http://www.easpd.eu/AboutEASPD/tabid/3506/Default.aspx ( 10.12.2007) 
139 PRESTON, M.E.: The European Commission and special interest groups, str. 223. 
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tzv. euroskupiny, s užším d ělením na p římé členství. 140  

Přímé členství je relativn ě novou v ěcí, první za čátky 

členství v evropských st řešních organizacích se po čítají od 

70.tých let, kdy se pozornost pomalu p řesouvala od 

projektivních strategií k národu sm ěrem k evropské úrovni. 

Euroskupiny jsou považovány za cestu k v ětšímu vlivu, 

zatímco federální struktury slouží spíše v ětšímu množství 

člen ů. 141  

 EASPD pat ří mezi ve řejné zájmové skupiny, které jsou 

druhou nejv ětší kategorií zájmových skupin v EU, obsahují 

1/5 ze všech zájmových skupin. Z tohoto odhadu plyn e další 

číslo. Skrze tyto organizace projde zhruba 1 miliard a eur 

za rok, a to financováním aktivit nevládních nezisk ových 

organizací. 142  

 Národní organizace se do EASPD zapojují z toho d ůvodu, 

aby získaly siln ější hlas v Evrop ě, m ěly vliv na vývoj 

politiky osob zdravotn ě znevýhodn ěných v Evrop ě a nakonec, 

aby se podílely na inovativních projektech. EASPD n abízí 

nezbytné zástupce a profesionály, kte ří lobují na evropské 

úrovni. Tím, že stále více národní legislativy p řichází 

z Evropské unie, EASPD chce ovliv ňovat evropskou sociální 

politiku v oblasti zdravotn ě znevýhodn ěných osob, a to 

permanentní p řítomností v Bruselu a stálým vlivem na všech 

evropských úrovních. 143  Členstvím v EASPD mohou jednotlivé 

národní NNO hrát aktivní roli v evropském politice 

integrace osob se zdravotním znevýhodn ěním. 

                                                           
140 Smets, I., Winand, P.: Towards a European Model of Interest Representation in: Magnette P., 
Remacle, E.: Le nouveau modele européen, eds., vol.1., Institut d´Etudes européennes, Editions de 
l´ULB, 2002. 
141 GREENWOOD, Justine: The capacities of Euro Groups. In: Claeys, P.-H., Gobin, C., Smets, I., 
Winand, P.:  Lobbyisme, pluralisme et intégration européenne. ULB:Bruxelles, 1998.  str. 92-3 
142 GREENWOOD, Justin: Interest Representation in the European Union. New York: Palgrave 
MacMillan, 2003.  str.179  
143About EASPD  http://www.easpd.eu/AboutEASPD/tabid/3506/Default.aspx (10.12.2007) 
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4.3.  Historie vzniku EASPD 

 
 EASPD byla založena v dob ě, kterou Greenwood 

charakterizuje jako období, kdy iniciativy ob čanského 

dialogu vznikaly jako výsledek demokratického defic itu. 144  

 Luk Zelderloo, výkonný ředitel EASPD, v této 

souvislosti řekl toto:  „P řed 11 lety jsem hovo řil 

s poradcem vrchního komisa ře p ři Evropské komisy. B ěhem 

této sch ůzky jsem se ho zeptal, pro č je tak t ěžké pro 

úředníky Evropské komise pochopit naše pot řeby a starosti a 

pro č je pro n ě tak t ěžké je vzít na v ědomí p ři vytvá ření 

legislativy. On mi na to odpov ěděl velice krátce se špetkou 

hrubosti: Spojte se! A to je to, co jsem ud ělali. Za čali 

jsem organizovat sektor se z řetelem na to, že postavením 

reprezentativní struktury, která je schopná pojmeno vat 

starosti našeho sektoru, m ůžeme mít n ějaký vliv na pr ůběh 

rozhodovacího procesu v Bruselu a Štrasburku. Práv ě tímto, 

tedy stmelením se, jsme založili náš pilí ř ovliv ňování. 145  

Před 12 lety, v úterý 03.12.1996, Brendan Sutton, 

Roger Acton, Hans Visser, Stefan Allgäuer, Karel Ca saer, 

Frank Cuyt a Luk Zelderloo se setkali s komisa řem 

generálního ředitelství zam ěstnanosti a sociálních v ěcí 

panem Flinnem, na jehož konci byla založena asociac e 

poskytovatel ů EASPD. Dnes skrze EASPD svoje zájmy 

reprezentuje více než 8000 národních poskytovatel ů 

sociálních služeb 146  

 Prvotním motivem pro vytvo ření sít ě poskytovatel ů  

služeb osobám se zdravotním postižených byla snaha 

ovliv ňovat evropskou politiku, p řinést úhel pohledu 

poskytovatel ů na evropskou úrove ň, dále vytvo řit 

pravidelnou spolupráci mezi poskytovateli služeb a 

                                                           
144GREENWOOD, Justin: Interest Representation in the European Union. Palgrave MacMillan: New 
York, 2003. str.176 
145 Rozhovor s Lukem Zelderloo, EASPD, 20.4.2007 Brusel – příloha č.1 
146 Welcome speech for 10th Anniversairy of EASPD 
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institucemi Evropskou unie. Dalším d ůvodem pro založení 

EASPD bylo jejich silné p řesv ědčení, jako poskytovatel ů, že 

skrze inovaci a implementaci inovativních p řístup ů, se 

mohou podílet na zlepšení kvality života osob se zd ravotním 

postižením. 

 Obecným d ůvodem vzniku evropských NNO dle českých 

respondent ů byla p ředevším snaha o řešení nep říjemných 

témat. 147  Snaha naplnit zájem lidí vedoucí ke konkrétnímu 

cíli. 148  Zástupce evropského pohledu, Luk Zelderloo, 

považuje za d ůvod jejich vzniku umožn ění p řístupu 

k sociálním fond ům a také snaha zefektivnit vliv na 

legislativce, skrze již zmín ěný lobbying. 

 

4.4  Cíle, funkce, struktura EASPD a jeho členská základna 

 

 EASPD vyrostlo na 3 základních pilí řích 149 , které 

stru čně charakterizují cíle jejich činností:  

1) VLIV: monitorování, reagování a ovliv ňování vývoje 

evropské politiky, tento pilí ř je zejména o lobbyingu 

2) INOVACE: vyvíjení a participace na výzkumech, kt eré 

mají za cíl zlepšit poskytování služeb a inkluzi li dí se 

zdravotním znevýhodn ěním 

3) INFORMACE: poskytování aktuálních informací o vý voji 

v oblasti evropské politiky, vývoji v sektoru nap ří č 

Evropou, možnostech získání grant ů a propojování spolupráce 

mezi členy jako takovými a dalšími relevantními 

organizacemi 150  

 Podle slov českých respondent ů, spo čívá funkce 

evropských specializovaných struktur nevládních org anizací, 

jako je EASPD zejména v inovaci. Takovéto organizac e jsou 

                                                           
147 rozhovor s Filipem Budákem, Máme otevřeno, 14.12.2007 – příloha č.4 
148 rozhovor s Jiřím Kučerou, Pohoda, 11.12.2007 – příloha č.5 
149 EASPD in brief 2006/2007, leaflet 
150 rozhovor s Lukem Zelderloo, EASPD, 20.4.2007 – příloha č.1 
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iniciátory a motory zm ěn151 , mají lepší p řehled o tom, co už 

bylo vymyšleno a tudíž mohou lépe eliminovat dublov ání 

činností. Dále hrají d ůležitou roli p ři poskytování 

informací, zejména mén ě rozvinutým zemím. V neposlední řadě 

přinášejí nástroje pro ovliv ňování evropských norem, 

legislativy 152  a koordinují činnosti na evropské úrovni. 

 V teoretické části t řetí kapitoly z analýzy sdružování 

vyplynulo, že výhody jasn ě p řevažují, d ůležitou otázkou je 

ale konkrétní napln ění sdružování v praxi. Jednou 

z podmínek toho, aby členství v mezinárodních NNO p řinášelo 

jeho člen ům prosp ěch, je kvalita vnit řní struktury mající 

vliv na demokratické řízení organizace a p řístup 

jednotlivých člen ů k rozhodování. Proto se na tomto míst ě 

zmi ňujeme zcela jasn ě o orgánech a struktu ře EASPD. EASPD 

má následující strukturu: valné shromážd ění, správní a 

výkonnou radu, výbor pro rozší ření, výbor pro problematiku 

zaměstnanosti, vzd ělávání, politické ovliv ňování a nakonec 

i výbor pro informa ční a komunika ční  technologie (ICT). 

Valné shromážd ění : je nejvyšším orgánem organizace, setkává 

se dvakrát ro čně a má plnou pravomoc v následujícím: 

stanovy, mandáty zástupc ům organizace, schvalování ro čních 

zpráv, v četn ě finan ční části; volí do výkonné rady a 

správní rady, auditory a volí také prezidenta organ izace; 

schvaluje ak ční plán, strategické plány apod. Valné 

shromážd ění komunikuje se členy organizace skrze 

prezidenta, nebo výkonného ředitele. 

Správní rada : členové jsou voleni z členské základny na 

dobu 4 let. Zastupují zájmy EASPD, ne zem ě p ůvodu.  Správní 

rada je pod řízena valnému shromážd ění, má na starosti 

následující činnosti: vyvíjet politiku EASPD, schvalovat 

počet a kategorii zam ěstnanc ů, vypracovat podmínky 

                                                           
151 rozhovor s Romanou Bélovou, Slezské Diakonie, 23.2.2008, příloha č.3  
152 viz příloha č.3- rozhovor se členem EASPD, B.P.T spol.s r.o. 



61 

pracovních smluv, vytvo řit výkonné rady a stálé pracovní 

skupiny. Se všemi výbory či pracovními skupinami udržovat 

kontakt a koordinovat celkovou politiku EASPD.  

Výkonná rada : výkonná rada se skládá z 5 člen ů  

(1 presidenta, 3 Více-president ů, 1 pokladníka). Aby se 

předcházelo konfliktu zájmu, všichni členové výkonné rady 

budou proaktivn ě zve řej ňovat své pozice v ostatních 

organizacích. Všichni mají mandát v následující obl astech: 

zprost ředkovat oboustrannou komunikace mezi správní radou a 

sekretariátem, zrealizovat rozhodnutí správní rady a dále 

je také odpov ědná za monitorování řízení EASPD. 

Výbory a zájmové skupiny : výbory mají permanentní pracovní 

skupiny, které podporují a vedou správní radu a sek retariát 

v konkrétních odborných otázkách. P ředseda je volen správní 

radou na 4 roky. Tyto výbory p řestavují zájmy celé EASPD, 

skrze aktivní výzkumy, vývoj politiky, rady a sí ťování. 

Také vykonávají lobbying ve svém okruhu zájmu 153  

 To je tedy struktura EASPD. Co se týká členské 

základny, členové jsou z v ětší míry asociacemi národních 

NNO a dále jsou to samostatné národní NNO. Možností  je také 

status pozorovatele po dobu jednoho roku, která je ur čena 

k tomu se rozhodnout, zda aktivity EASPD vyhovují p ot řebám. 

Členská základna je z 25 r ůzných evropských stát ů. 154  Jedním 

z mála státu, které nemá zastoupení v EASPD je Slov ensko. 

Pro porovnání, ČR má 2 členy, Belgie 6 člen ů a Rumunsko má 

člen ů 11. Výhody nabízené člen ům EASPD jsou rozd ěleny do 

několika oblastí:  

1.  Informace v podobn ě měsí čních souhrn ů informací, 

webových stránek, konferencí a zájmové skupiny apod .  

                                                           
153About EASPD. Dostupné na:  http://www.easpd.eu/AboutEASPD/Structure/tabid/3510/Default.aspx  
(13.5.2007) 
154 EASPD nevylučuje ze členství i ty státy, které nejsou v EU. Pojem „evropský“  je tedy v jejich pojetí 
širší pojem označující státy Rady Evropy. 
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2.  Spoluú čast na řízení EASPD: 4 hlasy (pro st řešní NNO) 

1 hlase samostatné NNO, volby do orgán ů, t řikrát ro čně 

hlasování ve valném shromážd ění, vytvá ření ak ční plán ů 

atd. 

3.  Přímá podpora: v podob ě poskytování informací 

zaměstnanci kancelá ře a možnost po řádání setkání 

v sídle EASPD 

4.  Ovliv ňování politiky: lobbying u všech relevantních 

ředitelství EK, výbor ů EP a dalších institucí, 

zapojení člen ů je možné skrze výbory a zájmové skupiny 

5.  Projekty a výzkum: spoluú čast na výzkumných projektech 

EASPD, pomoc p ři hledání rozpo čtových výzev, psaní 

projektu a hledání partnerské organizace 

6.  Sí ťování: vytvá ření p říležitostí pro setkávání člen ů 

EASPD, po řádání fór, zejména ve východní Evrop ě, zvaní 

host ů z institucí EU 

7.  Účast v pracovních skupinách zam ěřených na konkrétní 

téma 155   

 

 Motivace národních organizací, pro to se stát členy 

EASPD, tkví zejména politické aktivit ě, lobbyingu a  

přístupu k informacím pro lepší ovliv ňování národních 

autorit a jednotlivým člen ům, EU je pro n ě méně p řehledná. 

Dalším d ůvodem je lepší p řístup k evropským fond ům a vým ěna 

model ů dobré praxe. 156  

 D ůvody, pro které se dv ě výše zmín ěné české 

organizace staly členy EASPD bylo n ěkolik: p řístup 

k aktuálním informacím a novým trend ům, možnost ú častnit se 

projekt ů, vým ěna zkušeností v četn ě p ředávání českých 

zkušeností do Evropy, p řístup k partnerství mezi 

zahrani čními subjekty a p ředcházení dublování inovativních 

                                                           
155Advanteges of becoming a member 
http://www.easpd.eu/Membership/Advantages/tabid/3517/Default.aspx (15-4-2007) 
156 rozhovor s Lukem Zelderloo, EASPD, 20.4.2007 – příloha č.1 
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projekt ů. 157  Výb ěr práv ě této asociace byl v jednom p řípad ě 

na základ ě široké členské základny, vysoké profesionality a 

vysoké odborné úrovn ě realizovaných aktivit. 158  Ve druhém 

případ ě to bylo na základ ě doporu čení poslance Evropského 

parlamentu MUDr. Cabrnocha, krom toho jiné asociace  pro n ě 

nebyli tak srozumitelné. 159  Pro Slezskou diakonii je nap ř. 

důležité to, že vliv, inovace a informace jsou vzájem ně 

propojeny a práv ě to je zásadním argumentem pro to se stát 

členy evropské st řešní organizace. 

 Dále je to pot řeba postupovat jednotn ě, tedy 

sdružovat se. 160  Velice p řesnou odpov ěď dala v této 

souvislosti zástupkyn ě Slezské diakonie: „EU respektuje 

spíše zástupce silné evropské organizace, než by se  

zabývala jednotlivými zájmy malých organizací. Evro pské NNO 

mají zpravidla personální, materiální a organiza ční 

kapacitu pro jednání na úrovni EU, což by si jednot livé NNO 

nemohly dovolit.“ 161  

 Naopak organizace, které nejsou členy žádné evropské 

specializované struktury NNO odpovídaly na otázku, zda 

pocítily n ěkdy pot řebu se stát členy n ějaké evropské 

asociace následovn ě: v p řípad ě o.s. Pohoda byla odpov ěď 

taková, že bývalá ředitelka organizace sdružování na 

evropské úrovni nepovažovala za d ůležité, ale ani 

v sou časnosti to není priorita sdružení. V p řípad ě 

celostátní p ůsobnosti, by bylo členství ve specializované 

evropské NNO již nezbytné. Z jejich pohledu není v tuto 

chvíli d ůvod, pro č být členem národní st řechy a zárove ň 

evropské asociace, docházelo by k dublování. 162  V p řípad ě 

Máme otev řeno? je d ůvodem  nesdružování na evropské úrovni 

to, že na tuto aktivitu nemají kapacitu, soust ředí se 

                                                           
157 Rozhovor s Lenkou Kohoutovou, BPT- příloha č.2 
158 Rozhovor s Romanou Bélovou, Slezská diakonie -  příloha č.3 
159 Rozhovor s Lenkou Kohoutovou, BPT- příloha č.2 
160 Rozhovor s Romanou Bélovou, Slezská diakonie a Lenkou Kohoutovou, BPT- příloha č.2  
161 Rozhovor s Lenkou Kohoutovou, BPT – příloha č. 2  
162 Rozhovor s Jiřím Kučerou, Pohoda – příloha č.5 
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především na problémy na lokální úrovni, kterých mají  

hodně. 

 Význam evropských NNO do budoucna se mezi 

respondenty r ůzní. Ředitel EASPD ho vidí v lobbyingu, 

protože nestátní organizace budou hrát stále d ůležit ější 

roli jakéhosi spojovacího materiálu, a ť už na lokální, 

národní či evropské úrovni. Členové EASPD jejich význam 

vidí v inovaci, posunování sektoru dop ředu a zárove ň jako 

prost ředníka pro vým ěnu informací mezi státy. Ne členové se 

zmínili o práci s cílovou skupinou, ale i t ěsnějším 

kontaktu se členskými organizacemi, v četn ě p ředávání si 

informací. 

 

4.5  Metodologie lobbyingu EASPD 

 

 Jak již bylo řečeno výše jedním ze t ří základních 

pilí řů práce EASPD je lobbying. Tuto činnost m ůžeme 

rozd ělit na proaktivní 163  a reaktivní 164  činnost. Na samém 

začátku procesu lobbyingu, v obou jeho variantách, je t řeba 

odpov ědět na čty ři základní otázky: 

- Co je tím klí čovým vzkazem, který chceme p ředat? 

- Kdo pat ří do zainteresovaných subjekt ů, které chceme 

tímto vzkazem oslovit? 

- S kým musíme hovo řit, aby naše sd ělení padlo na úrodnou 

půdu a dosáhli jsem toho, co chceme? 

- Jak toho dosáhnout a zárove ň vycházet z pot řeb a zájm ů 

druhé strany? 

 Všichni respondenti uvedli, že lobbying považují z a 

důležitý nástroj, který by m ěl být nedílnou sou částí 

aktivit NNO. Ale i p řes toto tvrzení se ani jeden z ne člen ů 

EASPD této aktivit ě nev ěnuje. Pohoda o.s. uvedla, že 

                                                           
163 EASPD iniciativně vytváří klíčové vzkazy, témata, se kterými seznamuje instituce EU.  
164 EASPD reaguje např.skrze dokumenty vyjadřující jejich postoj (tzv.position paper), na připravovanou 
či schválenou legislativu institucí EU. Z větší části ale reagují na legislativu ve fázi příprav, což je 
nejefektivnější způsob lobbyingu. 
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důvodem neaktivity je, že vedení organizace lobbying 

nepovažuje za d ůležitý. Naopak Máme otev řeno? uvedlo, že 

kv ůli zahlcení organizace lokálními problémy, není kap acita 

pro řekn ěme globální témata. Na to navazoval i názor, že na 

evropské úrovni se lobbying d ělá na profesionální úrovni 

s jasnými pravidly, zato v ČR se lobbying provádí 

intuitivn ě formou pokus - omyl a n ěkdy se tím více uškodí, 

než pom ůže. 

4.5.1 Komunika ční pravidla mezinárodního lobbyingu 

 

 Pro realizaci lobbyingu na profesionální úrovni je  

žádoucí se držet ur čitých základních pravidel. Zde je 10 

komunika čních pravidel lobbyingu, které používá EASPD: 

1.  Strategická komunikace – neznamená dorozumívání, 

komunikaci v širším slova smyslu, ale zam ěření se na 

konkrétní vzkaz, sd ělení, které je p řizp ůsobené cílovému 

poslucha či. Naším cílem je sd ělit jasnou, srozumitelnou 

informaci. 

2.  Silné sd ělení má maximáln ě 7 řádk ů, 30 sekund – 

z požadavku na  jasné a zacílené sd ělení vyplývá i jeho 

stru čnost. Silné a jasné sd ělení by m ělo být to, co druhé 

stran ě utkví v pam ěti, podrobn ější informace je lépe 

podávat písemn ě, aby m ěla druhá strana možnost získat 

bližší informace pozd ěji, rozhodn ě ale není strategické ji 

zahltit p řemírou informací, ve kterých se hlavní sd ělení 

ztratí. 

3.  Originální p řístup či styl sd ělení – pokud naše sd ělení 

má druhé stran ě utkv ět v pam ěti, m ělo by být prezentováno 

originální stylem, či p řístupem mluv čího. Rozhodn ě zde 

nejde o podávání atraktivních a smyšlených informac í, ale o 

upoutání pozornosti. Už jen pouhý zp ůsob prezentace m ůže 

přinést lepší výsledky. 

4.  Vyhodnocení komunikace – po každém osobním setkání  či 

prezentaci na ve řejnosti je nutné vyhodnotit práv ě 
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prob ěhlou komunikaci, pro tyto ú čely je vždy dobré, aby se 

jednání ú častnili dva zástupci organizace. Evaluace je 

důležitým krokem v profesionalizaci práce. 

5.  Komunikace v časech krize: dobré a špatné zprávy – 

v takovémto období je nutné dodržovat ur čité zásady, 

zejména je to vytvo ření jasného sd ělení, reakce na ur čitou 

událost, a to na základ ě shody uvnit ř organizace, a 

následná prezentace tohoto sd ělení jedním mluv čím. To 

proto, aby nedocházelo k rozt říšt ění a odchylkám ve 

sdělení. 

6.  Používat řeč médií: specifický jazyk a čísla – pro 

upoutání pozornosti a zvýšení šance toho, že si naš e 

sdělení zapamatuje ten, kdo pot řebujeme, je žádoucí 

používat specifický jazyk médií a naše argumenty po dložit 

daty. Op ět se nejedná o podávání nepravdivých informací. 

7.  Vnit řní komunikace je velmi d ůležitá – pro to, by byly 

dodrženy zásady demokratického řízení uvnit ř organizace, je 

nutné zavézt pravidla pro vnit řní komunikaci takovým 

způsobem, aby všichni členové m ěly rovný p řístup 

k vytvá ření, p řipomínkování sd ělení, která sm ěřují sm ěrem 

ven z organizace. Dalším dobrým d ůvodem je, že vnit řní 

komunikace by m ěla zabránit protich ůdným sd ělením ze strany 

zástupc ů organizace. 

8.  Všechno je komunikace – je nutné v ěnovat pozornost i 

drobnostem, které mohou ovlivnit druhou stranu. Mám e na 

mysli zejména formu sd ělení (písemnou, verbální) vzhled 

mluv čího apod. 

9.  To jak n ěco pojmenujeme, je dokladem naší profesionality – 

způsob jakým formulujeme a podáváme sd ělení je naší 

vizitkou, dokládá to úrove ň naší profesionality a vytvo ří 

to obraz o nás. 

10.  Používat informa ční technologie, internet – v dnešní 

době je toto nezbytná sou část, p říkladem jsou r ůzné webové 

portály Evropské komise, které umož ňují rychle reagovat a 
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připomínkovat aktuální d ění. Internet poskytuje také zdroj 

informací o druhé stran ě, je dobré si p řed sch ůzkou zjistit 

co nejvíce informací o minulých a sou časných aktivitách 

subjektu, abychom m ěli p ředstavu o jeho zam ěření, 

zkušenostech a znalostech. 165  

 

4.5.2 Proces lobbyingu 

 

 Pokud známe profil zainteresované osoby: její vliv , 

kapacitu, mocenskou pozici, její politickou orienta ci, 

členství v organizacích je dalším krokem otázka toho , jak  

s tímto kontaktem budeme dále pracovat. Jednou z va riant je 

využít již existujících vztah ů, tedy navázat kontakt p řes 

známou osobu a vybudovat tak d ůvěru. Vybudovat d ůvěru skrze 

spole čné sít ě: když já ti v ěřím, m ůj p řítel ti m ůže v ěřit 

také. Druhou variantou je využít internet, jako zdr oj 

informací, jak je to zmín ěno v p ředcházející podkapitole. 

 Dalším krokem je adaptace obecn ějšího sd ělení na 

konkrétní cílovou skupinu. Zde je d ůležité si uv ědomit 

několik v ěcí:  

1.  Pozadí informace (datum, fáze projektu, partne ři, 

cíl...)  

2.  Výsledky: Čeho chceme dosáhnout? Co je pot řeba pro to 

udělat? Co v této v ěci chceme po druhé stran ě?  

3.  Využití existujících fór: konference, diskuze na 

politické úrovni, r ůzné akce k rozší ření sd ělení, 

vytvo ření prezentací, intervence, hovo řit se všemi 

hlavními zainteresovanými subjekty, rozši řovat sd ělení 

všemi možnými zp ůsoby jako jsou konference, seminá ře, 

kulaté stoly, osobní návšt ěvy, tiskové konference 

(obecné a specializované). Pro ú čely rozší ření našeho 

sdělení m ůžeme využít n ěkolik zp ůsob ů, které mají 

r ůzné výhody a nevýhody. 
                                                           
165 Lobbying – powerpoint presentation of EASPD, May 2006 
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Konference a seminá ře mají n ěkolik výhod: široké publikum, 

větší vliv, dostatek času na rozsáhlejší vzkaz, r ůzné 

subjekty, r ůzní experti; ale také nevýhody: jsou drahé a 

časov ě velmi náro čné. Specializované problematiky jsou 

během nich t ěžko uchopitelné. Lze o čekávat pouze obecn ější 

vliv, nic konkrétního. 

 Diskuze u kulatého stolu, jsou bezesporu efektivní , 

skrze p římý kontakt, hovo říme k 4-5 lidem p římo, mimo 

jakýkoliv záznam, vytvo ření d ůvěry, lepší možnosti kvalitní 

diskuze, prozkoumání reálné implementace, rozprava i nad 

technickými otázkami, zacílen ější sd ělení. Jedinou 

nevýhodou je, že tento zp ůsob není dobrým nástrojem pro 

rozptýlení sd ělení. 

 Individuální návšt ěvy jsou levné, efektivn ější díky 

přímému kontaktu, dovolují konkrétn ější sd ělení 

techni čt ějšího rázu, p řípadn ě i mimo záznam. Proti tomuto 

typu hovo ří n ěkolik nevýhod: jsou časov ě náro čné a lobista 

k nim pot řebuje velmi dobrou znalost té konkrétní osoby. 

 Média obecn ě velmi dobré p ři rozši řování obecného 

sdělení, specializovan ější tisk dovoluje hovo řit i o 

větších detailech. Je to dobrý nástroj pro oslovení 

širokého publika. Sd ělení musí být v tomto p řípad ě velmi 

atraktivní a dob ře promyšlené. To je závislé na existenci 

dobrých vztah ů s noviná ři. 166  EASPD používá všechny výše 

zmín ěné zp ůsoby. 

4.6.  Vztah EASPD a EU v kontextu lobbyingu  

 
 P ři mezinárodním lobbyingu je nutné znát procesy 

fungování t ěch institucí, se kterými p řichází organizace do 

styku jako i zp ůsob legislativního procesu. Rozbor toho, 

jakým zp ůsobem EASPD vyvíjí činnosti sm ěrem k evropským 

institucím. 

                                                           
166 EASPD powerpoing presentation of lobbying 
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4.6.1 Formulace program ů a  v ěcných zám ěr ů zákona 

 
 Evropská komise  a její výbory. Evropská komise byla od 

začátku otev řená vn ějšímu sv ětu, zejména z nedostatku 

informací. 167  Každý odbor má své vlastní mechanismy a metody 

pro konzultace zájmových skupin. Z d ůvodu transparentnosti, 

Komise vytvo řila již zmín ěnou Bílou knihu řízení (White 

Paper on Governance). 168  

 EASPD, jako nevládní organizace aktivní v sociální  

oblasti, se soust ředí na generální ředitelství (G Ř) 

Zaměstnanost a sociální v ěci. Nicmén ě, EASPD je také 

zast řešující organizací zam ěstnavatel ů a asociací 

zaměstnavatel ů osob se zdravotním postižením, z toho d ůvodu 

komunikuje i s dalšími relevantními generálními 

ředitelstvími. Od roku 1999 udržuje pravidelný konta kt s G Ř 

zaměstnanost a sociální vztahy, G Ř podnikání, G Ř regionální 

politiky, G Ř vzd ělávání, G Ř kultury a také s Výbory 

region ů. 

 EASPD obecn ě komunikuje skrze dokumenty vyjad řující 

jejich postoj (tzv.position papers) a skrze ak ční plány 

Evropské komise. Lobbying EASPD je v ůči EK spíše reaktivní. 

EASPD se dále ú častní setkání skupiny vysoké úrovn ě pro 

zdravotní postižení, kam p řinášejí body ze svého 

politického programu. 169  

  Ředitelka odboru pro integraci zdravotn ě postižených 

při Evropské komisi, paní Wallis Goelen, vysv ětluje princip 

práce jejího odd ělení následovn ě. Jejich politika stojí na 

principech lidských práv, z toho vycházejí čty ři hlavní 

pilí ře: Antidiskrimina ční legislativa, mainstreaming, 

mobilizace a spolupráce s partnery v sociální oblas ti. 

                                                           
167 PRESTON, Mary: The European Commission and special interest groups. In: GREENWOOD, Justin: 
Interest Representation in the European Union. New York: Palgrave MacMillan, 2003. str. 222-4 
168 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 
Towards a reinforced culture of consultation and dialogue - General principles and 
minimum standards for consultation of interested parties by the Commission. Brussels, 11.12.2002 
COM(2002) 704 final 
169 EASPD Annual Report 2006 
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Evropská komise zve jednotlivé subjekty dle pravide l 

konzultací a vzhledem ke konkrétní problematice a p ot řebě 

informací (regionální a lokální autority, NNO, akad emiky a 

experty). 170  Je z řejmé, že ne každý se m ůže t ěchto 

konzultací ú častnit, už jen fyzicky to není možné, vzhledem 

k omezenému prostoru. To znamená, že Evropská komis e musí 

vybírat evropské specializované NNO. Paní Wallis Go elen  

potvrdila, že odbor identifikuje n ěkolik nevládních 

organizací, v ětšinou velkých evropských zast řešujících 

neziskových organizací, které jsou aktivní v oblast i 

zdravotn ě postižených. Také mimojiné potvrdila, že jejich 

vliv na tvorbu legislativního procesu neustále vzr ůstá. Na 

jednu stranu je to velmi pozitivní, ale jedna z pra covnic 

tohoto odboru Evropské komise si b ěhem rozhovoru 

post ěžovala, že zásahy z vn ější ji už obt ěžují. Podle ní 

jsou nevládní organizace až moc vlivné a jejich odb or 

nemůže pracovat, aniž by jim do jejich práce nezasahova ly 

evropské NNO zven čí. 

                                                           
170 Econeccs. Dostupné na 
http://ec.europa.eu/civil_society/consultation_standards/index_en.htm#_Toc46744738 (15.5.2007) 
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Evropský hospodá řský a sociální výbor 
The European Economic and Social Committee (EESC) 

Je poradním orgánem Evropské unie, který p ředkládá 

stanoviska a návrhy k právním p ředpis ům. Jedním z jeho 

hlavních úkol ů je být prost ředníkem mezi institucemi EU a 

NNO.171  V únoru 2004, EESC p řijala n ěkolik d ůležitých návrh ů 

na siln ější a strukturovan ější spolupráci s evropskými NNO 

a dalšími subjekty. Pro tyto ú čely založila tzv. Liaison 

group, tedy skupinu pro spolupráci, jejímž úkolem j e 

navazovat spolupráci a vzájemn ě p ůsobit na další subjekty. 

Od roku 2007 je pan Luk Zelderloo členem skupiny III 172  

reprezentující organizace nejr ůznějších zájm ů p ři EESC. 173  

Tento orgán, je tedy dalším d ůležitým subjektem, který má 

vliv na p řípravu v ěcných zám ěr ů legislativy EU. 

 

4.6.2 Rozhodovací fáze 

 
 Od roku 2004 má EASPD garantovaný statut ú častníka 

v Radě Evropy . Mezinárodní shromážd ění NNO se po řádá 

čty řikrát do roka ve Štrasburku. EASPD je členem 

mezinárodní skupiny nevládních organizací a odboru Rady 

Evropy pro integraci zdravotn ě postižených. 174  V roce 2006 

se EASPD stalo členem pracovní skupiny odpov ědné za 

monitorování a vyhodnocování implementace ak čního plánu 

Rady Evropy na pomoc lidem s postižením. 175  

 V rámci této fáze je samoz řejmě činný i Evropský 

parlament  (EP). Analytické studie prokázaly, že od 

podepsání Jednotného evropského aktu, v roce 1987, se stal 

Evropský parlament velmi atraktivním i pro zájmové skupiny. 

“Jejich finální cílovou skupinou pro dosažení cíle nejsou 

europoslanci. Nelobuje se Evropský parlament ale lo buje se 

                                                           
171 Evropský hospodářský a sociální výbor. Dostupné na: http://eesc.europa.eu/index_cs.asp (26.4.2008) 
172 Skupina I zastupuje zájmy zaměstnavatelů a skupina II  zase zaměstnance. 
173 EASPD Annual Report 2006 
174 EASPD Annual Report 2006 
175 tamtéž 
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Evropská komise a Evropská Rada skrze Parlament.“ 176  Ve 

chvíli kdy europoslanec pot řebuje n ějakou informaci, 

vědomost, musí se obrátit na externí zdroj. To je tak é 

důvod, pro č je Evropský parlament tak otev řen lobist ům. I 

přes vzr ůstající d ůležitost člen ů Evropského parlamentu, 

EASPD lobuje zejména u Evropské Komise(EK). Jedním z d ůvod ů 

je to, že Komise pracuje na základ ě dlouhodobých, 

strategických politik a hlubší člen ění politiky dovoluje 

užší spolupráci malého po čtu expert ů. 177  Krom toho 

legislativa týkající se zdravotn ě postižených se vždy 

vytvá ří delší dobu a proto je strategi čt ější se zam ěřit na 

Evropskou komisi. Zde se vracíme zp ět k teorii lobbyingu, 

konkrétn ě k výb ěru subjektu pro náš konkrétní zám ěr. 

 

Skupina EP pro otázku zdravotního postižení  
Disability Intergroup 

 Byla založena v roce 1980, její plný název je „All  

Party Disablement Group“. 178  Tato meziskupina je neformální 

pracovní skupinou europoslanc ů, nap ří č národy a politickými 

skupinami EP, jejichž agendou je otázka zdravotního  

postižení, nemá formální moc, je poradním orgánem E P se 

zhruba 40 členy. Tato meziskupina pracuje na pokra čování 

priorit z ak čních plán ů Evropské komise, jako je podávat 

otázky Evropskému parlamentu a  Evropské Komisi, p ředkládat 

pozměňovací návrhy Parlamentu, oznamovat Parlamentu 

problémové okruhy, návrhy týkající se problematiky osob se 

zdravotním postižením. 179  Tato skupina se schází 3-4krát do 

roka ve Štrasburku, aby prodiskutovala hlavní probl ematiky 

týkající se osob se zdravotním postižením. EASPD je  

mimojiné i členem meziskupiny pro sociální ekonomiku. 180  

                                                           
176 KOHLER-KOCH, Beate: Organized interersts in the EU and the European Parliament. Bruxelles: 
ULB. str.137 
177 tamtéž str. 139 
178 About Disability Intergroup. Dostupné na: http://www.disabilityintergroup.eu/about_en.htm 
(10.5.2007) 
179 About EDF. Dostupné na:  http://www.edf-feph.org/apdg/about_en.htm  (10.5.2007) 
180 EASPD- Annual report 2006 
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Pracovní skupiny tohoto druhu jsou velice dobrým ná strojem 

pro diskuzi nad specifickými a technickými otázkami . 

Vzhledem k tomu, že se zde st řetávají jak poslanci tak i 

zástupci evropských NNO, prostor pro lobbying ze st rany 

evropských NNO je veliký.  

 

4.6.3 Implementa ční fáze a monitoring 

 

  Tato fáze je v agend ě Evropské komise, r ůzných 

generálních řiditelství, agentur, komisí a výbor ů. 181  V této 

fázi je st ěžejní kontrola a možnosti jejího uplatn ění. 182  

V teoretické části ale bylo řečeno, že lobbying je 

nejú činn ější ve fázi p řípravy legislativy, z tohoto d ůvodu 

není implementa ční fáze pro EASPD až tak zajímá, z hlediska 

jejich činnosti. I když monitoring realizace program ů a 

legislativy je bezesporu d ůležitou sou částí celého procesu. 

 

4.7.  Hodnocení úsp ěšnosti používané EASPD 

 

 Nástroj ů pro hodnocení úsp ěšnosti je celá řada. Každý 

jednotlivý orgán, výbor EASPD sestavuje plán činností na 

daný rok. Na jeho konci pak zhodnocuje, zda došlo a  jak 

kvalitn ě k jeho napln ění. Dalším nástrojem je výro ční 

zpráva a nakonec p římým nástrojem je valné shromážd ění, 

které se setkává jednou ro čně, aby zhodnotilo aktivity 

uplynulého roku a p řijalo nový plán či vyvodilo z dané 

situace záv ěry. Výrazem hodnocení jsou samoz řejmě i volby 

do všech orgán ů EASPD s tím, že m ůže být zvolen kterýkoliv 

člen EASPD. 

                                                           
181 GREENWOOD, J.: Interest representation in the European Union. Palgrave MacMillan:New York. 
2003.str.31 
182 SMETS, I., WINAND, P.: Towards a European Model of Interest Representation in: Magnette P., 
Remacle, E.: Le nouveau modele européen, eds., vol.1., Institut d´Etudes européennes, Editions de 
l´ULB, 2002. str. 5 
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 P římo pro aktivitu lobbyingu slouží jako pom ůcka ak ční 

plán, na jehož sestavení se podílí výbor pro politi ckou 

činnost. Hodnocení jeho úsp ěšnosti probíhá na valném 

shromážd ění. Pro rok 2007 byl ak ční plán EASPD pro oblast 

lobbyingu rozd ělen dle r ůzných institucí: 

Rada Evropy: spolupráce s odborem pro otázku zdravotního 

postižení a komise pro rehabilitaci a integraci oso b se 

zdravotním postižením. EASPD bude dál pracovat na 

prohloubení spolupráce a na monitorování implementa ce ak ční 

plánu Rady Evropy v této oblasti.  

Sociální Platforma: pro rok 2007 plánují ob ě organizace 

spole čnou akci v prostorách Evropského parlamentu, která 

bude soust ředěna na spole čné zájmy. Je to d ůležitý krok pro 

zesílení spole čného hlasu.  

Evropská ekonomická a sociální komise: EASPD bude 

pokra čovat ve spolupráci se všemi t řemi zájmovými skupinami 

a aktivn ě se podílet na práci Liaison skupiny nevládních 

organizací na tvorb ě spole čné politiky.  

Evropská komise: akční plán je rozd ělen podle díl čích 

generálních ředitelství.  

GŘ Vzd ělání a kultury : zde se rýsuje vznik skupiny vysoké 

úrovn ě pro zdravotn ě postižené a EASPD se bude snažit stát 

se její sou částí. 

GŘ zdraví a ochrany spot řebitel ů: zde se plánuje tvorba 

platformy, do které by cht ělo pat řit i EASPD  

GŘ zam ěstnanost : zde EASPD chce pokra čovat v prosazování 

perspektivy poskytovatel ů sociálních služeb a aktivní ú čast 

ve vysoké skupin ě pro otázky zdravotního postižení. Plánuje 

také setkání s odborem pro integraci zdravotn ě postižených 

a antidiskrimina čním odborem.  

GŘ pro hospodá řskou sout ěž : tam bude EASPD lobovat za novou 

regulace o státních subvencích 

GŘ pro vn ější vztahy : pokra čování ve sch ůzce se t řetím 

sektorem organizovanou komisa řem Mandelson  
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Evropský parlament: lobbyistická práce v EP zahrnuje 

především ovliv ňování Meziskupiny pro otázky zdravotního 

postižení, kde má EASPD status pozorovatele a dále 

Meziskupiny pro sociální ekonomii. Krom toho je to také 

udržování kontakt ů s t ěmi europoslanci, kte ří jsou aktivní 

v oblasti zdravotn ě postižených. 183  

4.8  Do kterých struktur je EASPD za člen ěna a s kým 
spolupracuje 
 
 Sdružování v jednotlivé evropské specializované 

struktury nestátních organizací s sebou p řináší i zapojení 

se do širších sítí t ěchto organizací. V teoretické části 

bylo řečeno, že p ři p řipomínkování dokument ů, jakým byla 

například i Úmluva OSN o právech osob se zdravotním 

postižením, se jednotlivé evropské nestátní organiz ace pro 

tu danou chvíli spojují a jednají  jako celek. Tent o zp ůsob 

je zvlášt ě d ůležitý p ři p řipomínkování mezinárodních 

dokument ů, kde lze a je žádoucí najít schodu a jednat 

jedním, tedy i siln ějším, hlasem. Proto je d ůležité se 

v kontextu této p řípadové studie podívat i na sít ě a 

spolupracující organizace EASPD. Všechny níže uvede né 

subjekty navzájem spolupracují, p ředávají si informace a 

v p řípadech, kdy je to žádoucí spojují své síli dohroma dy. 

Jednotlivý člen tak vlastn ě vstupem do EASPD získá kontakty  

a propojení na další evropské NNO činné v sektoru. 

 Všechny evropské sít ě operující v sociální oblasti, 

vycházejí z lidských práv a nejen proto mají hodn ě 

spole čného. Pokud cht ějí n ěčeho docílit, musí dát své síli 

dohromady tak, aby lépe lobbovali u evropských inst itucí. 

EASPD spolupracuje s n ěkolika evropskými asociacemi, které 

hrají d ůležitou roli v sektoru. 184   

                                                           
183 EASPD Action Plan 2007 
184 Příloha č. 1 Rozhovor s  Lukem Zelderloo,, Brusel  20.4.2007 
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4.8.1 EASPD členem sítí 

 

Sociální platforma (Social Platform) 

EASPD je aktivním členem Sociální platformy od roku 2001. 

Platforma evropských nestáních neziskových organiza cí 

v sociální oblasti (Sociální platforma) je aliance zástupc ů 

evropských federací a sítí z tohoto sektoru. Sociál ní 

platforma a její členové prosazují principy rovnosti, 

solidarity, nediskriminace a respektování základníc h 

lidských práv nap ří č Evropou a zvlášt ě pak Evropské unie. 

Sociální platforma prosazuje sociální spravedlnost a 

participativní demokracii tím, že reprezentuje zájm y svých 

člen ů. 185  Skrze svoji politiku umož ňuje Sociální platforma 

svým člen ům shromaž ďovat myšlenky, expertízy aj. 186  EASPD 

svým členstvím získává aktuální informace o d ění v 

sociálním sektoru jako celku a tento zdroj ji slouž í pro 

identifikaci možných partner ů a spole čných témat. 

 

ECAS (European Citizen Action Service) 
 
ECAS byl vytvo řen v roce 1990 jako mezinárodní nezisková 

organizace, nezávislá na politických stranách, kome r čních 

zájmech a institucím EU. Jejím cílem je podpo řit národní či 

evropské NNO a jednotlivce takovým zp ůsobem, aby jejich 

hlas byl slyšet. Poskytují rady z oblastí lobbyingu , 

fundraisingu, práv evropských ob čanů apod. ECAS je evropská 

asociace se širokým více sektorovým záb ěrem, nabízejí 

nápomocné, multilingvální zam ěstnance specializované 

v lobbyingu, EU legislativ ě, dále pr ůvodce jak dosáhnout 

k evropským fond ům a jak získat p řístup do institucí EU i 

evropských asociací. ECAS pracuje na vytvá ření politickým 

                                                           
185 Sociální platforma.Dostupné na:  http://www.socialplatform.org/ (12.5.2007) 
186  Policy Action of Social Platform. Dostupní na: http://www.socialplatform.org/PolicyAction.asp 
(10.5.2007) 
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pr ůzkumů v oblasti transparentnosti a komunikace mezi EU a 

jejími ob čany. 187  

 EASPD je p řidruženým členem, což znamená, že má 

omezené pravomoci p ři řízení této organizace, ale hlavním 

smyslem tohoto členství je p řístup k m ěsí čnímu periodiku 

evropského ob čana, informacím o dota čních výzvách, vývoji 

legislativy apod. ECAS i EASPD se pravideln ě scházejí a ve 

shodných bodech jednají v souladu. 

4.8.2 EASPD a spolupracující organizace 
 
Evropské fórum zdravotn ě postižených (European Disability 
Forum)  
Evropské fórum je zast řešující organizace reprezentující 

osoby se zdravotním postižením nap ří č celou Evropou. Jejím 

cílem je zaru čit lidem s handicapem plný p řístup 

k základním lidským práv ům skrze jejich aktivní zapojení do 

vývoje a implementace evropské politiky. Evropské f órum je 

členem Sociální platformy, Evropské ženské lobby a E vropské 

aliance pro zdraví. EDF se soust ředí na politiku EU, 

zakládání a udržování kontakt ů s institucemi EU, 

mezinárodními i evropskými organizacemi. 188  EASPD a EDF se 

spolu scházejí v pravidelných intervalech a hledají  

oblasti, kde by bylo žádoucí spojit své síli. Jední m 

z p říklad ů spolupráce poslední doby byla peti ční akce 189  EDF 

„1milión podpis ů“. Jejím cílem bylo iniciovat vytvo ření 

evropského legislativního nástroje, který by zakazo val 

všechny formy diskriminace na základ ě zdravotního 

znevýhodn ění. 190  

 

                                                           
187About ECAS. Dostupné na: http://www.ecas.org/ABOUT%20ECAS/2356/default.aspx?id=607 
(26.5.2007) 
188 Welcome on EDF website. Dostupné na: http://www.edf-feph.org/en/welcome.htm  (26.5.2007) 
189 Petiční akce je jeden z nástrojů ovlivňování věcí veřejných. V Evropě, podle článku 47 o participativní 
demokracii přepracované Smlouvy o EU, je potřebné sebrat minimálně jeden milión podpisů k tomu, aby 
se EK musela zabývat nějakým konkrétním tématem 
190Evropské komisi bylo předáno 20.11.2007 1 294 997 podpisů z petiční akce “1million4disability” 
Dostupné na  http://www.1million4disability.eu/admin/wysiwyg/assets/pdf/declaration/CZ.pdf 
(26.1.2008) 
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Inclusion Europe 

Evropská inkluze je nezisková organizace, která se zasazuje 

za práva lidí s mentálním postižením. Koordinuje ak tivity v 

mnoha evropských zemích, v četn ě konferencí, pracovních 

skupin a vým ěnných pobyt ů, reaguje na zám ěry evropských 

politik, poskytuje informace o pot řebách lidí s mentálním 

postižením. Evropská inkluze radí Evropské komisi a  člen ům 

Evropského parlamentu v otázkách, které mají co do čin ění 

s oblastí zdravotního postižení. 191  EASPD a Evropská inkluze 

mají vzájemnou dohodu o tom, že se budou alespo ň jednou 

ro čně scházet a pracovat spole čně na relevantních 

projektech a lobbyingu. 192  

 Jak je patrné z tohoto krátkého exkurzu, sv ět 

evropských struktur nestátních organizací je velmi spletitý 

a pro n ěkteré subjekty možná i nep řehledný. Čeští členové 

EASPD mají samoz řejm ě lepší orientaci v evropských 

asociacích, i když i zde je strach z jazykové barié ry a 

špatná orientace ve zm ěti organizací. 193  Čeští ne členové 

EASPD v jednom p řípad ě o konkrétních evropských NNO n ěco 

již zaslechli. Ve druhém p řípad ě dokonce panoval názor, že 

na takovéto iniciativy není české prost ředí kv ůli jazykovým 

bariérám p řipraveno, ale možná je to i ze strachu. 194  Naopak 

ani jeden z ne členských organizací nepovažuje za problém se 

zorientovat v r ůzných evropských asociacích. Oba ale 

uvád ějí, že existence informa čního panelu, databáze nebo 

webových stránek vytvo řených nestranným subjektem by 

situaci velmi usnadnilo. Sta čil by seznam asociací, 

lobbyistických agentur, které jsou aktivní na evrop ské 

úrovni. 

                                                           
191Home page -  Inclusion Europe. Dostupné na:  http://www.inclusion-
europe.org/main.php?lang=EN&level=1&s=81&mode=section (26.5.2007) 
192 EASPD Annual report of 2006 
193  Rozhovor s Romanou Bélovou, Slezská diakonie – příloha č. 3 
194 Rozhovor s Jiřím Kučerou, Pohoda -  příloha č.5 
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4.9.  Financování 

 
 Jak bylo uvedeno v teoretické části, pro to, aby bylo 

sdružování p řinášelo svým člen ům prosp ěch, jedno 

z kritérií, krom ě vnit řní struktury, je nezávislost, tedy i 

finan ční. Jako v ětšina nevládních neziskových organizací na 

evropské úrovni, EASPD získává nejvíce dotací práv ě 

z institucí EU. Získávají peníze, jako koordináto ři velkých 

přeshrani čních projekt ů, za rok 2007 tato částka byla 

zhruba 460 000€. Jak bylo řečeno na za čátku, EAPSD má 

systém p římého členství, od svých člen ů vybere p řes 

200 000€ ro čně. Vzhledem k neustálému rozši řování členské 

základny, je tento zdroj stále d ůležit ější, i p řesto že 

mnoho člen ů není schopných platit. V t ěchto p řípadech se 

uzavírá mezi EASPD a členem smlouva, ve které je definována 

činnost, kterou členská organizace bezplatn ě vykoná ve 

prosp ěch EASPD, nap ř. šet ření ve své zemi, organizaci 

konference apod. 

 B ěhem rozhovoru s ředitelkou Odboru pro integraci 

zdravotn ě postižených lidí, p ři Evropské komisi, paní 

Wallis Goelen, jí byla položena otázka, zda m ůže mít zdroj 

financování evropských NNO vliv na jejich činnost, i p řes 

to, že smyslem jejich činnosti je být kritikem  EU. Dle 

jejích slov neexistuje souvislost mezi t ěmito dv ěma faktory 

a všechny evropské NNO jsou zcela nezávislé ve své kritické 

roli. 

 Nicmén ě tento problém by mohl být p řípadným st řetem 

zájm ů. Zejména belgi čtí auto ři se vyjad řují kriticky 

k tomuto typu financování nevládních organizací. Hl avní 

otázkou je: Zda jsou NNO, které jsou závislé na vlá dních 

penězích, stále ješt ě nestátními? 195  V této souvislosti 

všichni respondenti odpov ěděli, že finan ční závislost podle 

jejich názoru nemá vliv na jejich jednání evropskýc h 

                                                           
195HOUTART, F.: Les ONG: Instruments du néo-liberalisme ou alternatives populaires?, 
Harmattan:Louvain-la-Neuve, 1998.  
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struktur nestátních organizací, i když se musí pod řizovat 

normám EU na n ěž je vázané poskytování pen ěz. 196  

                                                           
196 Rozhovor s L.Kohoutovou; R.Bélovou; F.Budákem a J.Kučerou – přílohy č.2.3.4 a 5 
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Závěr 
 

 Role nevládních struktur na pomoc zdravotn ě postiženým 

lze zjednodušen ě rozd ělit na roli servisní a na roli 

participativní. Cílem této práce, stanoveným na jej ím 

samotném za čátku, bylo zmapovat zejména roli participativní 

a její politický obsah. Ve chvíli, kdy NNO napl ňují 

politický obsah této role, sdružování v zájmové sku piny se 

stává jeho nezbytnou sou částí. Nejv ětší pozornost,  v rámci 

této diplomové práci, byla pak v ěnována ovliv ňování ve řejné 

politiky v jejím užším smyslu, lobbyingu a to jak 

v teoretické, tak i praktické úrovni. 

 V úvodu práce byla stanovena pracovní hypotéza, kt erá 

měla odpov ědět na otázku, zda české nestátní struktury na 

pomoc zdravotn ě postiženým mají prosp ěch, jsou-li sou částí 

evropských specializovaných struktur nevládních org anizací. 

 V teoretické části je uvedeno, že národní legislativa 

je stále více ovlivn ěna evropskou legislativou, která je 

navíc objemn ější a složit ější. České NNO si sice již zvykly 

provád ět monitoring legislativy v ČR, za ú čelem jejího 

ovliv ňování, ale ne již v EU. To dokládá fakt, že žádná 

česká NNO není aktivní p římo na evropské úrovni. Pokud je 

aktivní, dochází k tomu prost řednictví evropských NNO, 

sítí, ale t ěchto p říklad ů je v tuto chvíli jen n ěkolik. 

Přitom na teoretické úrovni se jeví jako ú činný prost ředek, 

pro ovliv ňování legislativy, zapojovat se do dlouhodobých i 

krátkodobých informa čních sítí NNO a sdružovat se pod 

evropské specializované struktury nestátních organi zací.  

Dále co možná nejvíce spolupracovat s ostatními NNO , sdílet 

s nimi aktuální informace, zkušenosti a úsp ěšné 

lobbyistické strategie. Z analýzy významu sdružován í 

vyplynuly t ři hlavní oblasti výhod, které jsou vzájemn ě 

propojené. Nejprve je to vliv, tedy možnost ovliv ňovat v ěci 

veřejné s ohledem na pot řeby a názory specifické skupiny 
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obyvatel, v tomto p řípad ě od skupiny zdravotn ě postižených 

osob. Dále je to inovace, zde evropské NNO 

zprost ředkovávají informace o inovativních trendech a 

zárove ň i iniciují jejich vznik. Nakonec jsou to již 

zmín ěné informace. V tomto p řípad ě evropské NNO 

zprost ředkovávají informace o d ění v EU členským stát ům, 

národním NNO a naopak. Jedná se nejen o informace o  vývoji 

legislativy EU, ale také o rozpo čtových výzvách, nových 

výzkumných po činech apod. 

 Z rozhovor ů s českými členy EASPD vyplynulo, že 

důvodem pro jejich vstup do takovéto struktury bylo z ískání 

přístupu k informacím, zkušenostem, ale také i posíle ní 

jejich vlastní pozice v národním stát ě, jako to bylo 

uvedeno na p říkladu Belgie. V neposlední řadě bylo motivací 

pro sdružování i získání siln ější pozice pro lobbování, 

protože instituce Evropské unie budou spíše komunik ovat se 

zástupci silné evropské organizace, než s lokální n árodní 

NNO.  

 Spornou otázkou však z ůstává kvalita praktického 

napln ění sdružování. Pro to, aby české nestátní struktury 

na pomoc zdravotn ě postiženým m ěly prosp ěch ze svého 

členství v n ěkteré ze specializovaných evropských 

nevládních struktur, musí mít ta konkrétní evropská  NNO 

takovou vnit řní strukturu, která dovolí všem svým člen ům se 

rovným zp ůsobem podílet na řízení organizace. P říkladem 

dobré praxe sdružování, v souvislosti s lobbyingem i 

s demokratickým výkonem reprezentace zájm ů svých člen ů, je 

evropská asociace poskytovatel ů služeb, EASPD. 

 V p řípadové studii byly uvedeny konkrétní p říklady 

spolupráce EASPD s institucemi EU. Na tomto míst ě je 

důležité si uv ědomit, jaká je motivace EU pro zapojení NNO 

do pracovních skupin, výbor ů, p řipomínkování legislativy 

apod. D ůvodem je, že evropské specializované NNO posilují 

participativní demokracii, zvyšují d ůvěru ob čanů 
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v instituce EU. Další výhodou, ze strany EU, je 

zprost ředkování informací od specifické skupiny ob čanů, 

přispívání k realizaci svých politik, program ů, a to i 

skrze projekty. D ůležitým hlediskem je také role NNO jako 

zdroje pro nezbytné informace, statistiky a studie,  které 

slouží p ředevším Evropské komisi k tvorb ě v ěcných zám ěr ů 

zákon ů, program ů apod. M ůžeme tedy mluvit o oboustranné 

výhodnosti spolupráce, jak ze strany evropských NNO , tak i 

ze strany institucí EU.  

 Dá se p ředpokládat, že s vývojem evropské integrace, 

ve smyslu její hloubky a rozsahu, a se vzr ůstající agendou, 

která je v pravomoci institucí Evropské unie, se bu de po čet 

zájmových skupin, tedy i specializovaných evropskýc h 

nevládních struktur, zvyšovat. Taktéž se dá p ředpokládat, 

že i jejich vliv tím logicky poroste. Zapojení českých NNO 

na pomoc zdravotn ě postiženým do t ěchto struktur bude tedy 

stále významn ějším nástrojem jejich participa ční role. 

Zejména za p ředpokladu, že budou chtít hrát aktivní roli 

při spoluvytvá ření evropských politik, sdružování 

v evropské specializované struktury bude nezbytnou sou částí 

jejich činností. 

 Pro hlubší rozpracování této tématiky by bylo jist ě 

nutné se podívat podrobn ěji na to, jakým zp ůsobem české 

nestátní struktury obecn ě zareagovaly na m ěnící se vnit řní 

stavbu celého sektoru a zjistit d ůvody, pro které se více 

nesdružují v evropské specializované nevládní struk tury, 

které by jim poskytly pot řebné informace, zkušenosti a vliv 

na evropském poli. To jsou otázky nad rámec této pr áce, ale 

zcela ur čit ě by byly vhodným nám ětem pro podrobný empirický 

výzkum. 
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