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MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 

K rukám pana ministra Ing. Roberta Plagy, Ph.D. 

Elektronicky – e-mailem na adresu posta@msmt.cz  

 

V Praze dne 20. 10. 2020 

 

Vážený pane ministře, 

 

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti se současnou situací přidělování finanční podpory nestátním 

neziskovým organizacím pracujícím s dětmi a mládeží ze strany MŠMT, kterou za organizaci Kverulant.org 

aktivně řešíme.  

Kolegium NKÚ na svém I. jednání, které se konalo dne 22. ledna 2018, schválilo zprávu NKÚ o dotacích na 

podporu práce s dětmi a mládeží a konstatuje hned v 1. bodě, že: „Koncepce 2020 ani Programy státní 

podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO nemají nastaveny žádné měřitelné cíle, indikátory nebo jakékoliv 

jiné ukazatele, které by umožnily vyhodnocení dopadů poskytovaných dotací či naplňování strategických cílů 

státní politiky v oblasti podpory volného času dětí a mládeže.“ V bodě 2. pak NKÚ konstatuje, že „Výběr 

projektů k podpoře byl netransparentní a MŠMT při poskytování dotací porušovalo nastavená pravidla.“ 

A v bodě 3. NKÚ shrnuje svá zjištění takto: „Následná kontrola podpořených projektů nefungovala.“ 

I podle našich vlastních zjištění je celý systém Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní 

neziskové organizace (NNO), tak jak je nyní nastaven, vysoce netransparentní, nesystémový, nereflektující 

moderní trendy práce s mladými lidmi a zejména neumožňující rovné podmínky všem subjektům, které 

pracují v České republice s dětmi či mladými lidmi. Systém udržuje dlouholeté status quo v poskytování 

dotací pro organizace pracující s mládeží a výrazně dotačně preferuje pouze některé vybrané organizace 

(NNO uznaná MŠMT pro práci s mládeží), ačkoliv u některých z nich je celospolečenský dopad v kontextu 

jejich aktivit více než diskutabilní.  

Zarážejícím faktem je také skutečnost, že MŠMT odmítlo na základě zákonné žádosti naší obecně prospěšné 

společnosti poskytnout informace, kdo o dotacích v rámci MŠMT v konečném důsledku rozhoduje, ačkoliv 

se jedná o prostředky daňových poplatníků. Členové komisí nejsou známi a nikde nejsou oficiálně zveřejněna 

jejich složení. Jedním z důvodů je fakt, že v dotačních komisích jsou zastoupeny, ač v roli tzv. poradní, 

subjekty, které se samotné ucházejí a v konečném důsledku čerpají státní finanční podporu. Není snad nutné 
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zdůrazňovat, že podobné jednání je nejen vysoce netransparentní a neetické, ale také odporuje rovným 

podmínkám pro všechny zúčastněné subjekty.  

Celý systém, zdá se, ať záměrně, či pouze ze setrvačnosti, vykazuje vysoké známky netransparentnosti, 

konzervativnosti a cíleného rozdělování prostředků „vyvolené“ skupině subjektů. (Podle dostupných dat 

výročních zpráv se některé NNO uznané MŠMT pro práci s mládeží dají přímo považovat za příspěvkové 

organizace MŠMT, protože finanční zdroje na jejich činnost plynoucí z MŠMT pokrývají více jak 85 % jejich 

provozních nákladů). Zvláštní je také systém kontroly využívaných prostředků ze strany MŠMT, v jehož rámci 

jsou subjekty vybírány ke kontrole namátkou, bez systému i bez zohlednění výše dotací.  

Vážený pane ministře, naléhavě Vás žádáme o nápravu a vyzýváme Vás k zásadnímu přeformulování 

dotačních pravidel tak, aby zohlednila maximální transparentnost a efektivitu v nakládání s financemi 

určenými pro tak důležitý segment, jako jsou mládežnické neziskové organizace a organizace neformálního 

vzdělávání. 

 

S pozdravem 

     Ing. Vojtěch Razima, ředitel společnosti Kveulant.org, o.p.s. 
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