
 

 

 

Program 11. Všeoborové konference ANNO ČR s názvem Selhávání 

státu s přímými dopady na život občanů, spolkovou činnost 

a veřejné služby. 

 

1. den – středa 6. listopadu 2019: 

Blok 1: Hodnocení a stav neziskového sektoru 

10:10 – Zahájení. Témata všeoborové konference, Martina Berdychová, ANNO ČR 

10:20 –  Stav občanské společnosti, David Smoljak, senátor z hnutí STAN 

10:40 – Obraz neziskového sektoru ve společnosti, Markéta Pekarová Adamová, poslankyně 

a 1. místopředsedkyně TOP 09 

11:00 – Neziskový sektor a sociální služby, Olga Richterová, poslankyně a 1. místopředsedkyně 

České pirátské strany 

11:20 – Pohled na neziskový sektor ze strany opozice, Věra Kovářová, poslankyně hnutí STAN 

11:40 – Role občanské společnosti v etapě 4.0, Florian Margan, odborný poradce ze Slovinska 

+ následná diskuze 

 12:00 – 13:00 – oběd 

 

Blok 2: Veřejné služby – přínos a stav 

13:00 – Nákladovost NNO: efektivní služby pro stát, Vladimír Hyánek, Centrum pro výzkum 

neziskového sektoru MU Brno 

13:15 – Současný stav veřejných služeb podle AVPO, Aleš Mrázek, Asociace veřejně prospěšných 

organizací ČR 

13:30 – Dárcovství, Klára Šplíchalová, Fórum dárců 

14:00 – Selhávání státu v oblasti podpory neziskového sektoru, Vít Skála, PTL, s.r.o. 



 

 

 

14:15 – Uměle udržované dotační systémy = cesta k likvidaci NNO (byrokracie = nízká 

efektivita), Martina Berdychová, ANNO ČR 

+ následná diskuze 

14:30 – 15:00 – přestávka na menší občerstvení 

 

Blok 3: Další překážky fungování veřejných služeb 

15:00 – Korupce a předražování veřejných zakázek, což postihuje i NNO, v jednání 

 15:15 – Problematika pečujících osob o rodinné příslušníky s handicapem, Martina Chmelová, Alfa 

Human Service 

15:30 – Situace krajských všeoborových asociací NNO, Jaromír Hron, ANNO JMK 

15:45 – Omezování služeb v menších obcích, vylidňování venkova, Jindra Tužilová , Svaz měst a obcí 

ČR 

+ následná diskuze 

  

2. den – čtvrtek 7. listopadu 2019: 

Blok 4: Konkrétní příběhy dopadu politiky státu na spolkovou činnost 

9:30 – Administrativní zátěž spolků – Jiří Vencl, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 

9:50 – Diskriminace při získávání potřebných zdravotnických pomůcek, Eva  Liberdová, zdravotně 

postižená občanka 

10:10 – Omezování spolků s dlouholetou tradicí v zájmové činnosti, Eva Kráčmarová, ECCE HOMO 

Šternberk 

10:50 – Dopad církevních restitucí. Nerovnost mezi nevládními a příspěvkovými organizacemi, Jiří 

Stejskal, Charita ČR 

11:10 – Malorolníci a jejich nerovné postavení v dotačních systémech, František Janda, Spolek 

malorolníků, ochránců půdy a krajiny v ČR 



 

 

 

11:30 – Závěrečná vystoupení a shrnutí konference 

+ následná diskuze 

12:00 – Ukončení konference 

  

Účast na akci je zdarma. Změna programu konference vyhrazena. 

Přihlašovací formulář: https://forms.gle/ASpMYQu3XQ7XRnKt7 

Záštitu nad konferencí převzala místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Miluše 

Horská. Konference je plně podpořena grantem Hlavního města Prahy a záštitou primátora Zdeňka 

Hřiba. Částečně také dotací Rady vlády NNO. 

 

https://forms.gle/ASpMYQu3XQ7XRnKt7

