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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská komise se rozhodla vyhlásit rok 2011 Evropským rokem dobrovolnictví. Současný 
návrh rozhodnutí Komise navazuje na prohlášení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008
o rozhodnutí ustanovit rok 2011 „Evropským rokem dobrovolnictví“. Všeobecným účelem 
evropského roku bude podněcovat a podporovat výměnu zkušeností a osvědčených postupů
a úsilí, které členské státy, místní a regionální orgány i občanská společnost vyvíjejí, aby
v Evropské unii vytvořily podmínky pro dobrovolnictví.

Komise chce dobrovolnictví vnímat jako aktivní vyjádření občanské účasti, která upevňuje 
naše společné evropské hodnoty: dobrovolnictví má umožnit podporu základních hodnot, jako 
jsou občanství, solidarita, obrana společného prospěchu nebo nediskriminace. Dobrovolnictví 
hraje významnou úlohu v nejrůznějších oblastech, jako je vzdělávání, mládež, kultura, sport, 
životní prostředí, zdraví, sociální péče, ochrana spotřebitelů, humanitární pomoc, rozvojová 
politika, výzkum, rovné příležitosti a vnější vztahy. Dobrovolnictví může také přispět
k harmonickému rozvoji naší společnosti.

Článek 2 návrhu rozhodnutí uvádí čtyři cíle. Konkrétní akce, které je třeba provádět pro 
dosažení těchto cílů, jsou stanoveny v článku 3 a zahrnují iniciativy uplatňované na evropské, 
celostátní, regionální nebo místní úrovni.

Komise mimoto navrhuje zajistit pro Evropský rok dobrovolnictví 2011 rozpočet ve výši 
6 milionů eur a vyčlenit 2 miliony eur na realizaci přípravných prací v rámci předběžného 
návrhu rozpočtu na rok 2010.

Evropský rok dobrovolnictví má být také příležitostí k potvrzení nebo k opětovnému 
potvrzení některých hlavních zásad, které se ve znění navrženém Komisí neobjevují nebo 
nejsou dostatečně upřesněny.

Účelem pozměňovacích návrhů, které předkládáme, je zejména:

 vyjasnit právní status dobrovolnictví;
 zaručit účinnou ochranu dobrovolníků, pokud jde o jejich bezpečnost při práci,

o jejich zdraví a o jejich sociální ochranu;
 usnadnit uznávání získaných zkušeností a rovnocennosti v rámci odborné přípravy

a zaměstnatelnosti;
 umožnit, aby dobrovolnické organizace nepodléhaly dani z přidané hodnoty, což 

by byla maximální pobídka pro neziskové organizace, aby se věnovaly dobrovolnictví;
 usnadnit přístup dobrovolnických organizací k dostatečnému a trvalému 

financování, aniž by byly nuceny k příliš náročným administrativním krokům,
a zároveň zachovat nezbytnou kontrolu výdajů z veřejných financí a zabránit tomu, 
aby dobrovolnictví překročilo určitou dobu trvání. 

 bojovat proti všem formám diskriminace;
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 podporovat dobrovolnictví jako nástroj prosazování míru, spolupráce mezi 
severem a jihem, ochrany životního prostředí nebo rozvoje a uznávání sociální
a solidární ekonomiky;

 pracovat v trvalém partnerství s dobrovolnickými organizacemi a vytvářet stálý 
institucionální rámec pro podíl těchto organizací na veřejné součinnosti. Komise 
musí podniknout nezbytné administrativní a institucionální kroky s cílem zaručit 
dodržování a uplatňování zásady partnerství, která je obsažena ve strategických 
obecných zásadách Společenství týkajících se soudržnosti a rozvoje venkova;

 stanovit dostatečný rozpočet, který umožní zajistit úspěch tohoto Evropského roku 
dobrovolnictví 2011;

 začlenit dobrovolnictví jako zvláštní kategorii do statistických účtů Eurostatu, 
pravidelně vydávat satelitní účty týkající se neziskových institucí a začlenit práci 
dobrovolníků do těchto účtů.

Je také důležité nespokojit se pouze s jediným rokem. Proto je třeba sledovat společné cíle 
týkající se dobrovolnických aktivit i nad rámec Evropského roku dobrovolnictví 2011. Ve 
svém usnesení ze dne 22. dubna 2008 o úloze dobrovolné činnosti při posilování hospodářské
a sociální soudržnosti již Evropský parlament doporučil opatření, která by Evropská unie, 
členské státy a regionální a místní orgány měly přijmout v souladu se svými příslušnými 
pravomocemi.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Dobrovolnictví představuje neformální 
podobu učení, která umožňuje rozvoj 
profesních dovedností a schopností a je 
zároveň významnou formou aktivní 
občanské účasti. Činnosti vykonávané 
dobrovolníky všech věkových skupin mají 
zásadní význam pro rozvoj demokracie –
jednoho ze základních principů Evropské 

unie –, přispívají k rozvoji lidských zdrojů
a k sociální soudržnosti.

(3) Dobrovolnictví představuje neformální 
podobu učení, která umožňuje rozvoj 
profesních dovedností a schopností a je 
zároveň významnou formou aktivní 
občanské účasti. Činnosti vykonávané 
dobrovolníky všech věkových skupin mají 
zásadní význam pro rozvoj demokracie –
jednoho ze základních principů Evropské 

unie –, přispívají k rozvoji lidských zdrojů
a k sociální soudržnosti. Dobrovolnictví 
však nemůže nahradit výdělečnou činnost, 
ale přesto musí být předmětem náležité 
náhrady;
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Or. fr

Odůvodnění

Dobrovolná činnost v tom smyslu, že se provádí v rámci neziskové organizace, nesmí být 
možností, jak snadno nahradit výdělečnou činnost. Podniky nesmějí mít možnost využívat 
dobrovolnou činnost k tomu, aby za nižší náklady nahradily funkce, které v zásadě přísluší 
jejich zaměstnancům. Dobrovolnické organizace se také musí zavázat, že pokryjí náklady 
dobrovolníků v rámci jejich pracovních cest (stravování, případné ubytování atd.).

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Dobrovolná činnost a dobrovolnické 
služby se od sebe odlišují tím, že na jedné 
straně je dobrovolná činnost ve smyslu 
definovaném OSN a MOP vykonávána 
pro nevýdělečné organizace a plat za ni je 
často nižší vzhledem k trhu a na straně 
druhé za dobrovolnické služby není žádný 
plat, i když mohou být proplaceny náklady 
související s provedením úkolu. Evropský 
rok dobrovolnictví by měl být příležitostí 
podnítit členské státy k tomu, aby 
vyjasnily právní formu obou těchto 
činností s cílem usnadnit situaci zájemců
o ně. V tomto rozhodnutí by měl termín 
„dobrovolnictví“ zahrnovat oba výše 
uvedené pojmy.

Or. fr

Odůvodnění

Dobrovolná činnost ve smyslu definovaném mezinárodními organizacemi, jako jsou MOP
a OSN, je činnost vykonávaná v neziskových organizacích, tj. v dobrovolných sdruženích nebo 
nevládních organizacích humanitárního nebo neziskového charakteru, tzv. dobrovolnými 
pracovníky, již jsou povětšinou placeni jako zaměstnanci.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Přes to všechno není potenciál 
dobrovolnictví stále ještě zcela naplněn. 
Evropský rok dobrovolnictví bude 
příležitostí prokázat v evropském kontextu, 
že dobrovolnictví zesiluje občanskou účast. 
Může pomoci posílit pocit sounáležitosti
a angažovanost občanů vůči své 
společnosti na všech úrovních – na úrovni 
místní, regionální, celostátní i evropské.

(15) Přes to všechno není potenciál 
dobrovolnictví stále ještě zcela naplněn. 
Evropský rok dobrovolnictví bude 
příležitostí prokázat v evropském kontextu, 
že dobrovolnictví zesiluje občanskou účast. 
Může pomoci posílit pocit sounáležitosti
a angažovanost občanů vůči své 
společnosti na všech úrovních – na úrovni 
místní, regionální, celostátní i evropské –
a bojovat proti diskriminaci tak, že
v každém členském státě mohou 
zahraniční rezidenti vykonávat 
dobrovolnou činnost nebo dobrovolnické 
služby.

Or. fr

Odůvodnění

Dobrovolnictví má za cíl posílit sociální vazbu v Evropě, musí proto umožnit boj proti všem 
formám diskriminace a tudíž mít právní formu, která bude přístupná všem rezidentům
z každého členského státu, včetně státních příslušníků třetích zemí, které nejsou partnerskými 
zeměmi Evropské unie.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Evropský rok dobrovolnictví by měl 
opět potvrdit základní úlohu 
dobrovolnických činností, zároveň však 
připomenout členským státům, že by tyto 
činnosti neměly pokrývat základní potřeby
v oblasti sociálních služeb ani nahrazovat 
veřejná opatření.

Or. fr
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Odůvodnění

Veřejné orgány nesmějí mít možnost využívat dobrovolnou činnost k tomu, aby za nižší 
náklady nahradily funkce, které v zásadě přísluší jejich útvarům a úřadům.

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Úsilí o vytvoření prostředí příznivého 
pro dobrovolnictví v EU – zakotvit 
dobrovolnictví jakožto součást podpory 
občanské účasti a činností lidí pro lidi
v kontextu EU.

1. Úsilí o vytvoření prostředí příznivého 
pro dobrovolnictví v EU – zakotvit 
dobrovolnictví jakožto součást podpory 
občanské účasti, partnerství a činností lidí 
pro lidi v kontextu EU.

Or. fr

Odůvodnění

Evropský rok dobrovolnictví má opět potvrdit zásadní pojem partnerství z pohledu stálé 
spolupráce všech administrativních úrovní a dobrovolnických organizací.

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Posílit pravomoci dobrovolnických 
organizací a zlepšit kvalitu 
dobrovolnictví – usnadňovat
dobrovolnictví a podněcovat vytváření 
kontaktů (networking), mobilitu, 
spolupráci a součinnost mezi 
dobrovolnickými organizacemi a dalšími 
oblastmi v kontextu EU.

2. Posílit pravomoci dobrovolnických 
organizací a zlepšit kvalitu 
dobrovolnictví – podporovat
dobrovolnictví a jeho přístup
k dostatečnému a trvalému financování
a zároveň podněcovat vytváření kontaktů 
(networking), mobilitu, spolupráci
a součinnost mezi dobrovolnickými 
organizacemi a dalšími neziskovými 
oblastmi v kontextu EU; a umožnit, aby 
dobrovolnická činnost získala trvalý 
charakter;

Or. fr
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Odůvodnění

Pro posílení pravomoci dobrovolnických organizací je třeba jim umožnit přístup
k financování, které by mělo být zaručeno v čase a být udržitelné. Jedná se také o opětovné 
potvrzení neziskového charakteru dobrovolnictví a také o zdůraznění, že dobrovolnictví musí 
mít trvalý charakter, aby se stalo skutečným profesním nebo dokonce životním projektem.

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Oceňovat a uznávat dobrovolnické 
aktivity – podporovat vhodné podněty pro 
jednotlivce, podniky a organizace rozvoje 
dobrovolníků a zajistit větší ocenění 
dobrovolnické činnosti ze strany tvůrců 
politik a organizací občanské společnosti
a docílit systematičtějšího uznávání 
dovedností rozvíjených prostřednictvím 
dobrovolnictví ze se strany zaměstnavatelů.

3. Oceňovat a uznávat dobrovolnické 
aktivity – podporovat vhodné podněty pro 
jednotlivce, podniky a organizace rozvoje 
dobrovolníků a zajistit větší ocenění 
dobrovolnické činnosti ze strany tvůrců 
politik a organizací občanské společnosti 
(mimo jiné účinné krytí dobrovolníků
v oblasti zdraví a bezpečnosti 
prostřednictvím úrazového pojištění
a pojištění odpovědnosti při výkonu jejich 
dobrovolnických funkcí, faktické 
uznávání získaných dovedností 
prostřednictvím uznávání získaných 
zkušeností a rovnocennosti v rámci 
odborné přípravy a zaměstnatelnosti pro 
dobrovolníky, zavedení osvobození od 
DPH pro dobrovolnické organizace 
registrované v členských státech ohledně 
nákupu určeného k uskutečňování jejich 
cílů) a docílit systematičtějšího uznávání 
dovedností rozvíjených prostřednictvím 
dobrovolnictví ze se strany zaměstnavatelů.

Or. fr

Odůvodnění

Pro prosazování a podporu dobrovolnictví v Evropské unii je však třeba zaručit 
dobrovolníkům účelnou ochranu v oblasti zdraví a bezpečnosti. Je třeba jim také umožnit, aby 
mohli své dobrovolnictví zhodnotit tím, že budou uznané za platné jejich dovednosti, které 
získali během svého působení. Osvobození od DPH pro dobrovolnické organizace podpoří 
rozvoj dobrovolnické praxe.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. zintenzívnit evropskou a mezinárodní 
solidaritu tím, že bude podpořeno 
prosazování míru, spolupráce severu
a jihu, ochrana životního prostředí
a rozvoje a uznávání sociální a solidární 
ekonomiky prostřednictvím 
dobrovolnictví;

Or. fr

Odůvodnění

Podpora dobrovolnictví je součástí snahy o posílení sociální vazby jak na místní, tak na 
evropské či dokonce mezinárodní úrovni, má zintenzívnit solidaritu mezi národy i jednotlivci.

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rozpočet na provádění tohoto 
rozhodnutí v období od 1. ledna 2011 do 
31. prosince 2011 činí 6 000 000 EUR.

1. Rozpočet na provádění tohoto 
rozhodnutí v období od 1. ledna 2011 do 
31. prosince 2011 činí 13 500 000 EUR.

Or. fr

Odůvodnění

Rozpočtové prostředky na provádění rozhodnutí Evropské unie týkajících se posledních pěti 
let v Evropě dosahovaly výše od 10 milionů eur do 17 milionů eur. Vzhledem k rovnocennému 
významu dobrovolnictví ve srovnání s tématy posledních let v Evropě se proto navrhuje 
rozpočet ve výši 13,5 milionů eur, což je průměr obou výše uvedených částek.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Příloha – písm. A – bod 1 – odrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 posílení viditelnosti přínosu 
dobrovolnických činností k národnímu 
důchodu a jejich dopadu na společnost 
tím, že dobrovolnictví bude začleněno 
jako zvláštní kategorie do statistických 
účtů Eurostatu, že budou vytvářeny 
satelitní účty týkající se neziskových 
institucí a že dobrovolná činnost bude 
zahrnuta do těchto účtů, a také 
prostřednictvím každoroční připomínky 
dne 5. prosince jako mezinárodního 
dne dobrovolníků, který Organizace 
spojených národů uznala již v roce 
1985.

Or. fr

Odůvodnění

Ve svém usnesení o úloze dobrovolné činnosti při posilování hospodářské a sociální 
soudržnosti již Parlament doporučil začlenit dobrovolnictví jako zvláštní kategorii do 
statistických účtů Eurostatu, pravidelně předkládat satelitní účty týkající se neziskových 
institucí a zahrnovat do nich činnost dobrovolníků. Mezinárodní den dobrovolníků, který 
vyhlásila OSN, musí převzít evropské orgány a instituce.

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Příloha – písm. C – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý vnitrostátní koordinátor předloží 
pouze jedinou žádost o financování ze 
strany Společenství. Tato žádost o dotace 
popíše pracovní program koordinátora 
nebo akci, která má být financována a která 
má podpořit evropský rok. K žádosti
o dotace se přikládá podrobný rozpočet 
stanovující celkové náklady na navrhované 

Každý vnitrostátní koordinátor předloží 
pouze jedinou žádost o financování ze 
strany Společenství. Tato žádost o dotace 
popíše pracovní program koordinátora 
nebo akci, která má být financována a která 
má podpořit evropský rok a je vytvářena
v trvalé součinnosti s dobrovolnickými 
organizacemi. K žádosti o dotace se 
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iniciativy / pracovní program a výši
a zdroje spolufinancování. Finanční 
příspěvek Společenství může pokrývat až 
80 % celkových nákladů.

přikládá podrobný rozpočet stanovující 
celkové náklady na navrhované 
iniciativy / pracovní program a výši
a zdroje spolufinancování. Finanční 
příspěvek Společenství může pokrývat až 
80 % celkových nákladů.

Or. fr

Odůvodnění

Dobrovolnické organizace musí být nedílnou součástí přípravy každého programu v duchu
partnerství.


