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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá neziskovým sektorem v České republice, popisuje 

současné zdroje financování neziskových organizací a hledá nové možnosti získávání 

finančních prostředků pro jejich efektivní činnost. První teoretická kapitola vysvětluje 

pojem nezisková organizace, popisuje jejich členění a vysvětluje důvod jejich vzniku         

a existence. Druhá kapitola převádí obecné poznatky na případ České republiky, přičemž 

ve třetí kapitole se zaměřuje speciálně na způsoby financování neziskového sektoru v naší 

zemi. Poslední kapitola poukazuje na problémy, které jsou s jejich financováním spojené    

a věnuje se možnostem prezentace neziskových organizací, které by zvýšily jejich 

důvěryhodnost v očích veřejnosti. 

Klí čová slova: Neziskový sektor, nezisková organizace, financování, státní rozpo-

čet, dárcovství, získávání finančních prostředků, vztahy s veřejností, 

marketing, ekonomika a finanční řízení. 

 

Summary 

This bachelor thesis deals with non-profit sector in the Czech Republic, describes 

current fundraising opportunities to finance non-profit organizations and searches for new 

ways of obtaining financial resources for their effective activities. The first theoretical part 

describes meaning of the term non-profit organization, defines its classification and ex-

plains the causes for its establishment. The second part applies general findings to the case 

of the Czech Republic and the third part describes its opportunities of funding in our coun-

try. The last part points to troubles making the financing difficult and presents the options 

of fundraising of non-profit organizations to build up the public relations. 

Keywords: Non-profit sector, non-profit organization, funding, national budget, 

donation, fundraising, public relations, marketing, economy and fi-

nancial management. 
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Úvod 

Má bakalářská práce se zabývá tématem neziskových organizací v České republice    

a je zaměřena především na problematiku spojenou s jejich financováním. Hlavním cílem 

je monitorizace dosavadních dostupných zdrojů příjmů neziskových organizací a analýza 

nejčetnějších problémů, které jsou s jejich financováním spojené. Dále se zamýšlí nad sku-

tečností, zda ještě existují nediskutované možnosti získávání finančních prostředků            

a v návaznosti na to navrhuje zavedení metod, které by financování neziskových organi-

zací zefektivnily.  

Než bude možno přejít k hlavnímu cíli práce, je nutné vysvětlit, co to vlastně 

nezisková organizace je a jaké místo zaujímá v ekonomické teorii. V první kapitole je defi-

nováno, co jsou neziskové organizace, přičemž je využito komplexních a mezinárodně 

uznávaných charakteristik a popsáno jejich místo v komplexu národního hospodářství. 

Jelikož u některých organizací může dojít k váhání, zda je mezi neziskové zařadit, či niko-

liv, je představena jejich typologie a v neposlední řadě je vysvětleno, jaký je důvod 

existence neziskových organizací, který je dokázán na teoriích jejich vzniku. Až poté,      

co se čtenář seznámí s důležitostí existence neziskového sektoru a jeho nezastupitelnou 

úlohou ve společnosti, se práce ve druhé kapitole zaměřuje na případ České republiky.      

Z historického úvodu je jasné, že neziskový sektor neměl tak snadné podmínky pro svůj 

vývoj jako v západních zemích. Slibný start na počátku 20. století, byl utlumen dlouho-

letým vlivem komunistického režimu, takže se dá říci, že pro svůj rozvoj měl prostor        

až v posledních dvaceti letech. Druhá kapitola také zahrnuje zákonné předpoklady, které 

neziskovým organizacím dovolují jejich fungování, přičemž už v této chvíli bych ráda 

upozornila na fakt, že v České republice neexistuje samostatný střešní zákon, který          

by upravoval všechny typy. Zobecněná úloha neziskového sektoru v národním hospo-

dářství z první kapitoly, je aplikována na Českou republiku a podrobněji se věnuje také 

jeho podílu na tvorbě hrubého domácího produktu, zaměstnanosti a poskytování služeb. 

Třetí kapitola práce se zabývá způsoby, kterými neziskové organizace získávají prostředky 

pro svou činnost. Možný výčet všech zdrojů je pro přehlednost dělen na vnitřní a vnější 

podle toho, jakou má organizace volnost při nakládání s nimi. Závěrečná kapitola upozor-

ňuje na problémy, na které jsem při psaní práce v souvislosti s financováním neziskového 

sektoru narazila, přičemž podrobně popisuje tři nejvýznamnější – veřejné rozpočty, firemní 



Kateřina Löscherová: Neziskové organizace v České republice 

2010 

 

2 

a individuální dárce. Dále je v ní poukázáno na nízkou důležitost, která je neziskovými 

organizacemi kladena na nové metody zajišťování finančních zdrojů, které by měly být 

součástí know-how každé moderní neziskové organizace a čtenáři jsou představeny. 

I přes fakt, že vývoj neziskového sektoru v České republice neměl snadné podmínky, 

existuje poměrně dost kvalitních zdrojů, ze kterých lze čerpat. Již po přečtení první 

kapitoly si každý uvědomí, že oblast neziskových organizací není jen tématem ekono-

mickým, ale i politickým, sociologickým, filozofickým a psychologickým. Důkazem jsou 

např. sociologická šetření P. Friče z let 1998 – 1999, použitá ve čtvrté kapitole. Kromě 

odborné literatury jsou využity i výsledky výzkumů provedených Johns Hopkins 

University, při které působí mimojiné ekonomové L. M. Salamon a H. K. Anheier. Dalším 

významným zdrojem byly zprávy, publikace a sborníky vydané Centrem pro výzkum 

neziskového sektoru, Radou vlády pro nestátní neziskové organizace, Fórem dárců, 

Společností pro výzkum neziskového sektoru a samozřejmě údaje zveřejňované Českým 

statistickým úřadem. 
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1 Vymezení pojmu nezisková organizace 

1.1 Definování neziskové organizace 

NO je pojem, který je obecně používán, aniž by byl v České republice definován 

nějakým platným právním předpisem. O zákonu, který by NO, předmět její činnosti, způ-

sob vzniku a popis hospodaření specifikoval, se uvažovalo, ale praxe ukázala, že teoreti-

kové v této oblasti nedocházejí ke shodě a při řešení konkrétních problémů by bylo třeba 

legislativu neustále doplňovat. Objevují se také snahy definovat veřejnou prospěšnost,   

aby neziskovost nebyla založena na právní subjektivitě, nýbrž na činnosti. Ty organizace, 

které jsou neziskové, mají společné, že nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, 

ale stát, společnost nebo skupina lidí má zájem provozovat jejich činnost ve vlastní 

prospěch. Důraz je kladen na důležitost výsledků poslání, přičemž výše příjmů stojí          

až na druhém místě. Tyto organizace nemusí být vždy nutně neziskové, jak předkládá 

jejich název, i když nejsou zřízeny proto, aby ho dosahovaly. Kromě neziskových bývají 

také označovány jako nevýdělečné, nevládní, občanské, nestátní, netržní, organizace 

hospodařící s potřebami, či jako organizace třetího sektoru. Této variabilitě pojmenování 

není na vině ani tak škála specifických vlastností, jako jeho vlastní šíře [12]. 

První kapitola přináší mimojiné charakteristiky mezinárodně uznávaných ekonomů - 

strukturálně-operacionální definici neziskových organizací a Reichardovu definici organi-

zací třetího sektoru a zařazuje neziskový sektor do komplexu národního hospodářství.   

1.1.1 Strukturáln ě-operacionální definice neziskových organizací 

Komplexní a mezinárodně uznávanou charakteristiku, která sleduje problematiku       

z různých úhlů, přinesli L. M. Salamon a H. K. Anheier, kteří chápou NNS jako soubor 

institucí, existujících vně státních struktur, avšak sloužících veřejným zájmům. Za určující 

považují pět základních vlastností, podle nichž jsou NNO [28]: 

1) institucionalizované - mají organizační strukturu, jsou formálně nebo právně 

registrovány; 

2) soukromé - nejsou řízeny státní správou, ale mohou mít státní podporu nebo např. 

státního úředníka ve vedení, rozhodující je fakt, že základní struktura organizace    

je soukromá; 
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3) neziskové - nepřipouští se přerozdělování zisků z činnosti organizace mezi 

vlastníky nebo vedení organizace, mohou  vytvářet zisk, ten musí být ovšem použit 

na cíle dané posláním organizace; 

4) samosprávné a nezávislé - jsou vybaveny vlastními postupy a schopné řídit samy 

sebe bez kontroly státu a dalších institucí; 

5) dobrovolné - při svých činnostech využívají dobrovolnosti (výkon neplacené prá-

ce, dary, čestné účasti ve správních radách apod.). 

Zkrácenou charakteristiku používá i Ch. Badelt, který vynechává „neziskové“ zřejmě 

už pro přítomnost v označení organizací [28]. 

1.1.2 Neziskové organizace v komplexu národního hospodářství 

Nejprve je nutné rozdělit do jednotlivých sektorů komplex nazývaný národní hospo-

dářství. Tento pojem je chápán jako složitá soustava subjektů a vazeb mezi nimi, které     

se vytvořily v procesu vývoje společnosti za účelem produkce statků, jimiž jsou uspoko-

jovány potřeby lidí, žijících na území určitého útvaru. Národní hospodářství je možné 

členit podle různých kritérií.  

 
Obrázek 1: Členění národního hospodářství podle principu financování 

Zdroj: REKTOŘÍK [2001] 

1) Ziskový (tržní) sektor - provoz je realizován z tržeb za prodané statky na principu 

nabídky a poptávky za tržní ceny. Cílem existence je dosahování zisku. 

2) Neziskový (netržní) sektor - subjekty zde fungující produkují většinou smíšené statky 

a prostředky na svou činnost získávají převážně z přerozdělovacích procesů. Cílem 

existence není zisk, ale realizace poslání a z něj vyplývající užitky. Tento sektor je dále 

členěn na: 
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a) neziskový veřejný sektor - financován z veřejných financí, je řízen a spravován 

veřejnou správou, rozhoduje se v něm veřejnou volbou, podléhá veřejné kontrole    

a cílová funkce je dosahována tzv. poskytováním veřejné služby; 

b) neziskový soukromý sektor - cílovou funkcí není přímý užitek, je financován 

soukromými fyzickými a právnickými osobami, které se rozhodly vložit své finan-

ce do konkrétní, předem vymezené produkce nebo distribuce statků, aniž by očeká-

valy, že jim tento vklad přinese finančně vyjádřený zisk; 

c) sektor domácností - v rámci národního hospodářství hraje významnou roli svým 

začleněním do koloběhu finančních toků a vstupem na trh produktů, faktorů            

a kapitálu. 

1.1.3 Sektorové vymezení 

Výše uvedené sektory nelze v národním hospodářství oddělit, naopak se prolínají       

a vzájemně doplňují. Detailněji člení národní hospodářství švédský ekonom V. A. Pestoff,  

který rozděluje národní hospodářství na čtyři sektory podle [28]: 

• kritéria financování provozu a rozvoje na sektor ziskový a neziskový; 

• kritéria vlastnictví na sektor soukromý a veřejný; 

• míry formalizace na sektor formální a neformální. 

Na základě těchto kritérií vytvořil trojúhelníkový model národního hospodářství, 

rozdělený na čtyři sektory: 

1) ziskový soukromý sektor; 

2) neziskový soukromý sektor; 

3) neziskový veřejný sektor; 

4) neziskový sektor domácností. 

Tento model obsahuje kromě sektorů také dělící přímky, které vymezují pole          

pro sektor formální – neformální, ziskový – neziskový a veřejný – nestátní. Jsou vedeny 

tak, že uprostřed trojúhelníku zbývá větší či menší místo, dle velikosti krajních sektorů, 

právě pro kružnicí vymezený neziskový soukromý sektor.  

Mezi jednotlivými sektory existují i tzv. smíšené a hraniční organizace, ve kterých      

se činnosti a poslání organizací překrývají [11].  



Kateřina Löscherová: Neziskové organizace v České republice 

2010 

 

6 

1) Jednoznačným určením hranice mezi formálním a neformálním sektorem je,       

zda se jedná o právnickou osobu či nikoli. Podnikající fyzické osoby patří             

do ziskového sektoru, což je ošetřeno jejich registrací. 

2) Hranici mezi ziskovým a neziskovým sektorem tvoří účel, pro který byla právnická 

osoba založena nebo zřízena1. 

3) Hranice mezi soukromým a veřejným sektorem je nejvíce problematická. Rozho-

dující je vlastník organizace, tedy ten, kdo ji založil a kým je spravována2. 

 

Obrázek 2: Trojúhelníkový model národního hospodářství 

Zdroj: REKTOŘÍK [2001] 

1.1.4 Reichardova definice organizací třetího sektoru 

Při formulování obsáhlé definice organizací třetího sektoru stanovil Ch. Reichard pět 

kritérií [13] analýzy, přičemž očekává, že budou vykazovat jejich převážnou většinu, 

nemusí je splňovat všechny: 

                                                 

1 Výčet těchto organizací v ČR podává zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, v § 18 odst. 8              

a je uvozen slůvkem „zejména“, nejedná se tedy o výčet vyčerpávající. 

2 Zde může docházet k rozporům vzhledem k aktivitám, jež některé konkrétní organizace vykonávají. 

Příkladem může být nadační fond přidružený k organizaci, který byl zřízen soukromými osobami, ale nastává 

otázka, zda by tento fond nadále existoval i v případě zániku organizace. 
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• solidarita a uspokojování potřeb; 

• autonomie; 

• neformálnost; 

• dobrovolnost; 

• vzájemnost. 

Vměstnává tím organizace třetího sektoru, stejně jako jiní autoři, mezi stát, trh          

a rodinu3 a podle následujících kritérií: 

• formalizace organizační struktury; 

• míra tržního charakteru organizace; 

• míra samofinancování 

 rozlišuje čtyři jejich typy – osamostatnělá veřejná zařízení (vysoké školy, veřejné 

nemocnice, rozhlasové stanice a ostatní média), stát doplňující zařízení (odborné komory, 

kulturněpolitické zprostředkovatelské organizace, vědeckovýzkumné organizace4), kon-

venční obecně prospěšná zařízení (dobročinné, církevní či odborové spolky, družstva)    

a alternativní zařízení (alternativní provozy, svépomocné skupiny). 

1.2 Členění neziskových organizací 

Jak již bylo zmíněno na začátku této kapitoly, v odborné literatuře neexistuje jedno-

značná charakteristika, která řádně definuje organizace, které v naší zemi v NS působí. 

Klíčem, zda tu či onu organizaci zařadit, může být následující typologie. 

1.2.1 Neziskové organizace podle charakteru poslání 

Kritérium globálního charakteru poslání klade důraz na hranici mezi vzájemně          

a veřejně5 prospěšnou činností a rozlišuje [10]: 

                                                 

3 Resp. neformální sféru. 

4 Často označovány „quangos“ (quasi – non – govermental organizations). 

5 Synonymem je „obecně prospěšná činnost“. 
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• veřejně prospěšné organizace - založeny za účelem dobročinné činnosti       

a produkování veřejných nebo smíšených statků, jejich cílem je poskytování 

veřejně prospěšných služeb všem, kteří je potřebují (např. nadace pomáhající 

dětem v dětských domovech nebo občanům s postižením); 

• vzájemně prospěšné organizace - založeny za účelem vzájemné podpory 

skupiny občanů se společným zájmem, který musí být korektní ve vztahu 

k veřejnosti a neodporovat zájmu jiných občanů nebo právnických osob 

(např. občanská sdružení zaměřená na sport a rekreaci)6. 

1.2.2 Neziskové organizace podle předmětu činnosti 

Podle předmětu činnosti jsou pro NO dostupné tyto klasifikace7: 

• Mezinárodní klasifikace neziskových organizací (ICNPO)8 

Určena pro sledování činností vykonávaných neziskovými institucemi, vyme-

zenými podle strukturálně-operacionální definice. Její použití je důležité přede-

vším kvůli mezinárodnímu srovnávání. 

• Systém klasifikace netržních činností OSN (CZ-COPNI) 

Jedna ze čtyř funkčních klasifikací (CZ-COICOP, CZ-COFOG a COPP), 

schválených Statistickou komisí Spojených národů, které jsou určeny         

pro využití v systému národních účtů9. 

• Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)10 

Zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny v hospodářství, její 

výhodou je dobrá srovnatelnost s jinými mezinárodními klasifikacemi. 

                                                 

6 Pokud tyto organizace slouží veřejnému prospěchu, není to jejich hlavním cílem. 

7 Srovnání struktury neziskové činnosti v jednotlivých klasifikacích viz příloha 1. 

8 Vytvořena v 90. letech v rámci Mezinárodního srovnávacího projektu NO, který organizovalo 

Center for Civil Society Studies na Johns Hopkins University, rozšířením klasifikace ISIC rev. 3. 

9 The System of National Accounts (SNA) z r. 1993 (Komise Evropského společenství, Mezinárodní 

měnový fond, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Spojené národy, Světová banka).  

10 Od 1.1.2008 nahradila Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ). 
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1.2.3 Neziskové organizace podle zdroje příjmů a způsobu jejich 

kontroly 

Autorem tohoto členění je H. B. Hansmann, který dělí NNO podle [28]: 

• zdroje příjmů 

dárcovské (příjmy především z darů) 

komerční (podstatná část příjmů z prodeje zboží a služeb) 

• způsobu jejich kontroly 

vzájemné (vedení je voleno) 

podnikatelské (vedení je jmenováno) 

Kombinací těchto dvou kritérií vznikají čtyři skupiny NNO - dárcovské vzájemné, 

dárcovké podnikatelské, komerční vzájemné a komerční podnikatelské. 

Tabulka 1: Vymezení typů neziskových organizací dle Henryho B. Hansmanna 

Nestátní neziskové 
organizace 

Vzájemné Podnikatelské 

Dárcovské 
občanská sdružení           

s členskými příspěvky a 
nedefinovanými službami 

nadace 
nadační fondy 

Komerční 
občanská sdružení           

s členskými příspěvky     
a definovanými službami 

obecně prospěšné 
společnosti 

Zdroj: ŠKRABELOVÁ [2002] 

1.2.4 Neziskové organizace podle funkce ve společnosti 

Prominentní místo ve všech koncepcích neziskových funkcí, prezentovaných            

v odborné literatuře, zaujímá poskytování služeb. Podle převládající činnosti organizace    

a jejího působení na společnost rozlišujeme funkce [7]: 

1) Servisní - zaměření na poskytování služeb různého druhu, které často svou 

podstatou nemohou přinášet zisk. Některé služby jsou kolektivně konzumo-

vatelné a nevylučitelné, ale vytváří individuální užitky. K nim patří individu-

ální hmotné statky (např. čisté injekční stříkačky) i nehmotné (např. jazykové 

kurzy pro imigranty). 
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2) Advokační - dělí se do dvou subfunkcí na veřejněpolitickou a občanskou 

advokační činnost. První z nich zahrnuje aktivity směřující ke změně politik  

a zajištění kolektivních statků, které jsou konkrétně adresovány, naproti tomu 

druhá činnost zahrnuje aktivity směřující ke změně politik nebo zajištění 

kolektivních statků, které se obracejí na veřejnost a snaží se u ní zvýšit pově-

domí o určitém problému a mobilizovat ji k dalším individuálním nebo kolek-

tivním aktivitám. 

3) Expresivní - jedná se o širší koncept než prosazování zájmů, neboť nezahr-

nuje jen aktivity směřující k politické změně, ale také ty, které „nabízejí 

prostředky k vyjádření kulturních, duchovních, profesních nebo politických 

hodnot, zájmů a názorů“ [7; s. 6]. 

4) Budování komunity - soustředění na sjednocování, navazování kontaktů      

a budování vazeb, kterého lze využít k občanské či veřejně politické advo-

kační činnosti. Mobilizace občanů však není účelem budování komunity        

a naopak mobilizační činnost automaticky neznamená vytvoření komunity. 

5) Charitativní - „p řesunují zdroje od šťastnějších jedinců k potřebným“       

[7; s. 7], přičemž míra přesunu závisí na příjmech dárců i příjemců. Zahrnuje 

veškeré redistribuční aktivity, především finančních zdrojů, od movitých 

skupin. 

6) Filantropická - aktivity zaměřené na založení, provozování a rozvoj NO. 

7) Inovační - podpora zavádění nových technologií a produkce nových druhů 

zboží a služeb, rozšíření produktu k novým skupinám spotřebitelů, navazo-

vání nových externích vztahů, popř. inovace interní struktury.  

1.3 Teorie vzniku a existence neziskových organizací 

Úkolem této podkapitoly je objasnění otázky, proč bylo, především ve 20. století, 

stejně jako nyní na počátku 21. století, možné pozorovat značný růst NS? Příčinu lze hledat 

v historickém vývoji některých zemí, kdy si obyvatelé, na místech bez státní moci, museli 

vytvářet dobrovolné instituce, aby zvládali řešení konkrétních sociálních problémů. Kromě 

historických faktorů, lze existenci neziskových organizací hledat i v jednotlivých ekono-

mických teoriích jejich vzniku. 
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1.3.1 Teorie tržních selhání 

Tržní selhání není chápáno jako selhání totální, ale jako trh, který nefunguje opti-

málně. Projevuje se neefektivní produkcí statků a služeb, která může pramenit ze špatně 

zvoleného postupu při výrobě. Dochází tak k produkční neefektivnosti, kdy výroba ne-

probíhá při minimálních nákladech a dochází k plýtváni zdroji. Může k němu docházet            

i při alokační neefektivnosti11, kdy se předpokládá, že firmy produkují efektivně, ale chyba 

je ve skladbě produkčního mixu. 

Teoretický koncept trhu, fungujícího v dokonalé konkurenci, je vázán na splnění 

mnoha předpokladů. Veškeré vnější integrace, jako působení NO nebo zásahy státu, jsou 

vnímány jako jeho narušení. V praxi nelze podmínky pro fungování teoretického konceptu 

ideálně zajistit, což velmi omezuje jeho platnost. 

• Teorie veřejných statků 

Tato teorie je pokládána za první obecnou ekonomickou teorii NS. Jejím výchozím 

předpokladem je neschopnost trhu zabezpečit v žádoucí míře produkci veřejných statků, 

což je pro stát významný důvod k intervenci do ekonomiky [10]. 

L. M. Samuelson definoval veřejné statky jako statky nebo služby, pro které jsou 

typické dvě vlastnosti [4]: nerivalita  (spotřeba jednoho jedince nijak neomezuje spotřebo-

vávané množství druhého) a nevylučitelnost (vyloučení konzumenta ze spotřeby je ne-

možné nebo příliš nákladné). Příkladem veřejného statku je dálniční síť, policie nebo 

obrana země, u které je nerivalitní povaha zaručena, protože úmrtí nebo naopak narození 

jednotlivce neovlivní kvalitu poskytování a zároveň by bylo obtížné někoho z užívání 

vyloučit [28]. U prvního z výše uvedených příkladů lze v praxi názorně popsat problém 

„černého pasažéra“ jako jednoho z negativních externích efektů, který vláda řeší pomocí 

regulace [13] - řidič osobního vozidla využívající dálnici bez řádně vylepené odpovídající 

dálniční známky (vláda tento problém částečně řeší silničními kontrolami a následným 

uložením pokut [25]).  

                                                 
11 Situace, kdy cena statku nebo služby neodpovídá užitku spotřebitele, který mu plyne z jejich 

užívání. Způsoby alokační neefektivnosti: nabídka některých statků v nedostatečném množství, omezený 

přístup k některým druhům statků, kvalita statků nebo služeb neodpovídá očekávání spotřebitele. 
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Americký ekonom B. A. Weisbrod [3] poukazuje na skutečnost, že demokratický 

politický systém je nastaven tak, aby vyhovoval většině voličů. V opačném případě          

by bylo pro vládu velmi obtížné získat většinovou podporu své politiky, proto se zaměřuje 

na tzv. „voliče mediána“. K tomuto selhání bude častěji docházet ve společnostech, které 

tvoří jednotlivci z různých náboženských, etnických a sociálních skupin, než ve společ-

nostech homogenních. Spotřebitelé, jejichž potřeby nejsou uspokojovány žádným dostup-

ným mechanismem, se obracejí na NO, vzniklé právě z příčiny společenské heterogenity12. 

• Teorie informační asymetrie 

Další příčinou nedokonalého fungování trhu může být tzv. asymetrická informace, 

kdy je aktér jedné smluvní strany informován lépe než aktér druhý, tím je jedna strana zne-

výhodněna. Výrazná asymetrie se projevuje zvláště v poskytování služeb, proto se v posta-

vení méně informované strany můžeme ocitnout denně, např. jako pacienti u lékaře nebo 

zákazníci v servisu automobilů. Spotřebitelé si toto znevýhodnění uvědomují a snaží se na-

jít takového nabízejícího, který jedná čestně. Díky faktu, že cílem NO není maximalizace 

zisku, bývají za takové považovány. 

Existence asymetrické informace vyvolává problém „negativního výběru“ a „morál-

ního hazardu“ [27]. Negativní výběr nastává v situaci, kdy zákazník není schopen rozpoz-

nat kvalitu statku a primárně se rozhoduje podle ceny. Tento proces vede ke zhoršování 

kvality produkce a schopností zaměstnanců ve firmách. Z trhů jsou vytlačovány kvalitnější 

statky a na základě vlastního rozhodnutí odcházejí schopnější a kvalifikovanější zaměst-

nanci. Morální hazard je pojem, upozorňující na možnost, že lépe informované subjekty 

mohou svého postavení na trhu zneužívat a je zmiňován zejména v kontextu s tzv. pro-

blémem zastupování13 [13]. Jedná se o situace ve vztazích akcionářů a manažerů, politiků  

                                                 

12 Teorie heterogenity, resp. teorie strany poptávky - představuje jeden směr Weisbrodovy teorie 

založený na hypotéze, že ve společnosti s větším rozptylem od většinového voliče existuje více NNO, které 

poskytují chybějící veřejné statky a služby. 

13 Vztah „Principal“ – „Agent“: „P“ pověří „A“, aby provedl zadaný úkol. Dostane se tím do méně 

výhodné pozice, protože není schopen „A“ chování dokonale monitorovat a riskuje, že „A“ bude sledovat 

vlastní zájmy, pokud se budou vyskytovat v protipólu. „A“ může ještě před uzavřením smlouvy s „P“ zamlžit 

podstatné informace nebo později jednat v rozporu se smlouvou, protože si je vědom toho, že „P“ není 

schopen jeho počínání kontrolovat. 
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a voličů aj., kdy lépe informovaný zástupce, který se denně věnuje určité činnosti, může  

ke svému prospěchu zneužít svého postavení na úkor zastupovaného. 

1.3.2 Teorie vládních selhání 

Nejčastějším případem selhání trhu je nedostatečnost v poskytování služeb. Vláda   

se ho snaží řešit samostatnou produkcí veřejných statků nebo jejich zajištěním státní zakáz-

kou - jedná jménem příjemců, aby pomohla zdokonalit trh (budování infrastruktury, rekre-

ačních ploch, zajištění bezpečnosti) [28]. 

Jelikož státní orgány nejsou bezchybné, dochází k jejich nedokonalému rozhodování. 

Efekty přijatého opatření se kvůli zdlouhavému zpracovávání a vyhodnocování údajů pro-

jevují se zpožděním. Podporovány jsou programy s krátkými dobami návratnosti a upřed-

nostňovány před projekty s budoucími přínosy, ale vyššími okamžitými náklady, protože 

by v krátkém volebním období, mohly odradit potenciálního voliče [9]. Neopomenutelným 

podnětem je i lobbystický tlak, jehož vlivem vláda vyhoví zájmu nátlakové skupiny, 

přičemž efekt pro společnost je nulový. 

NO nemají oproti orgánům vlády tendenci k byrokracii, pružně reagují na vzniklé 

problémy a ve chvílích, kdy se občané na vládu, jako na „bezchybný“ mechanismus, spolé-

hají, jsou schopny její úlohu zastoupit.  

1.3.3 Teorie vzájemné závislosti 

Teorie vzájemné závislosti se snaží opodstatnit závislost státu a NNS. Ke spolupráci 

je předurčuje skutečnost, že NO snadněji získávají zájem veřejnosti a veřejnou podporu     

a v mnoha případech dokáží pružněji reagovat na lidské potřeby. Tato skutečnost může být 

pro státní instituce užitečná, jelikož mohou výsledky práce NO využít a plynule na ně na-

vázat. Naopak NO jsou limitovány nedostatkem kapitálu, což znamená, že se musejí při ře-

šení rozsáhlejších problémů obrátit na stát. 

Dle L. M. Salamona nespočívá výše uvedená spolupráce v přednostech NO,           

ale právě v jejich omezených možnostech. „Selhání neziskových organizací“14 charakte-

rizuje následovně [28]: 

                                                 

14 Volně přeložený pojem „voluntary failure“, který používá nejen Salamon, ale i další autoři. 
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• Filantropická nedostatečnost poukazuje na nedostatek lidských i mate-

riálních zdrojů k provádění a rozšiřování aktivit NO, který může částečně 

souviset i s neschopností vypořádat se s problémem černého pasažéra. 

• Filantropický paternalismus vzniká v situaci, kdy jednání NO, z důvodu 

pocitu lepší informovanosti, nevychází vstříc potřebě klienta. Toto chování 

nepodporuje samostatnost osob ani jejich sebedůvěru a je připisováno spíše 

státním institucím. 

• Filantropický amatérismus je opět selháním, které se přisuzuje státu i NO. 

Dochází k němu tehdy, pokud organizace nedisponují dostatkem odborně 

fundovaných pracovních sil. Na tento problém upozorňují i jejich samotní 

zástupci. 

• Filantropický partikularismus je také chápán jako vyústění filantropické 

nedostatečnosti. Poukazuje na fakt, že ani NO nejsou schopny pokrýt             

v dostatečné kvalitě či kvantitě všechny existující potřeby. To předurčuje stát 

a NO ke spolupráci, protože oba sektory mají své limity, vzájemně se korek-

torují, kooperují a současně si konkurují. 

1.3.4 Teorie společenských kořenů15 

Tento koncept nehledá příčinu vzniku NO v jakémkoli selhání, ale ve studiu histo-

rického vývoje a sociologických a politických faktorů, které postupem času specifikovaly 

daný region, stát či skupinu států. 

L. M. Salamon a H. K. Anheier formulovali čtyři typy způsobů společné existence 

státu a NO [28]: 

• Liberální model je typický pro společnost se silnou střední vrstvou. Dělnická 

třída a aristokracie nedisponovaly velkou mocí, což vedlo k zamítavému pos-

toji k rozsáhlejším státním výdajům a podporovalo rozvoj soukromých aktivit 

v oblasti veřejných služeb. 

                                                 

15 Teorie společenských kořenů představuje prohloubení a rozpracování teorie sociálního původu 

dánského sociologa a politologa Gøsta Esping-Andersena z roku 1990. 
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• Sociálně-demokratický model se oproti liberálnímu vyznačuje vysokými 

výdaji státu a nevelkým NNS. Stát je poskytovatelem sociálních statků          

a služeb a NO fungují jen jako instituce, které umožňují vyjádření sociálních 

a politických názorů. Je typický pro společnost se silnou třetí třídou. 

• Korporativistický model  předpokládá vzájemnou spolupráci státu a NS.   

NO stát chrání před radikálními požadavky společnosti, ten je ochraňuje               

a podporuje jejich aktivity. 

• „Statist“ model  se vyznačuje nízkou úrovní sociálních výdajů i relativně 

malým NS. Stát sleduje zájmy ekonomických elit a především své vlastní.  

Na financování veřejných statků se zčásti podílejí zaměstnavatelé. 

Tabulka 2: Čtyři typy „neziskových režimů“ a země těmto typům odpovídající 

Rozsah neziskového sektoru 
Úroveň vládních 
sociálních výdajů 

Malý Velký 

Nízká 
„Statist“ 

(Japonsko) 
Liberální 

(USA, Velká Británie) 

Vysoká 
Sociálně-demokratický 

(Švédsko, Itálie) 
Korporativistický 

(Německo, Francie) 

Zdroj: ŠKRABELOVÁ [2002] 

1.3.5 Teorie státu blahobytu 

Podstatou této teorie je myšlenka, že třetí sektor by měl postupně ztrácet své posta-

vení vlivem zdokonalování a růstu tržních vztahů a posilováním odpovědnosti státu. NO   

je přiřazena pouze periferní role a slouží pro doplnění tržního sektoru. 

1.3.6 Teorie kolektivní identity 

Tato teorie představuje spíše sociologický než ekonomický pohled na důvod exis-

tence NNS. Kolektivní identita má pro jednotlivce vysokou hodnotu, pro pocit jejího 

sdílení je ochoten obětovat zájmům celku svůj vlastní prospěch a buduje kvůli ní organi-

zační struktury, které mají zajistit její přetrvání. Vyplývá z ní, že lidé se budou v NNO 

sdružovat i v případech, kdy k žádnému selhání státu nebo trhu nedochází. 
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1.3.7 Shrnutí 

Podkapitola 1.3 prezentuje základní teorie, které odůvodňují místo NO v ekonomické 

teorii. Jejich výčet není úplný, jelikož to není hlavním cílem práce16.  

Za nejvýznamnější je považována teorie vládních a tržních selhání amerického 

ekonoma B. A. Weisbroda, na kterou v podstatě všechny ostatní navazují a dále ji rozpra-

covávají. Zajímavá je v jednotlivých teoriích otázka velikosti NS. Obecně nelze určit, zda 

je dostatečně velký nebo naopak malý a zhodnotit tak jeho prospěšnost pro společnost. 

Standardní velikost, která by vyplývala např. s dosaženého hrubého domácího produktu   

na osobu, neexistuje. V teorii společenských kořenů a vzájemné závislosti je charakteri-

zována jako doplněk k neuspokojené potřebě veřejných statků. S definováním velikosti NS 

se můžeme setkat jen v nezmíněné a v tomto ohledu oceňované teorii minimální úrovně 

soukromé spotřeby, podle které je jeho minimální rozsah dán neuspokojenou částí mini-

mální úrovně soukromé spotřeby. 

                                                 

16 Souhrný přehled dosavadních teorií a jejich kritika viz příloha 2. 
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2 Neziskový sektor v České republice 

2.1 Historický vývoj 17 

Na přelomu 18. a 19. století přineslo národní obrození, období vlasteneckého nasa-

zení a snahy o kulturní a politickou obrodu, velký rozvoj společenských aktivit a nově 

vzniklé spolky a nadace, které podporovaly kulturu, vzdělání, umění i vědu. V období 

První republiky se činnost neziskových organizací rozrostla na sociální a zdravotní oblast, 

na děti a mládež a na problematiku chudoby, zároveň pokračovaly i aktivity v oblasti 

kultury, umění a osvěty ve městech i na venkově. 

V období druhé světové války byla většina spolků zrušena a ostatní podléhaly státní 

moci. Komunistický režim o pár let později většině zkonfiskoval majetek a sdružovací 

aktivity omezil na centrálně řízené masové organizace, které fungovaly jako součást Ná-

rodní fronty. Oblast vzdělávání, zdravotnicví a sociální péče zajišťoval pouze stát prostřed-

nictvím rozpočtových a příspěvkových organizací. 

Ve druhé polovině 60. let se v důsledku politického uvolňování zvýšil zájem o veřej-

né dění, byla obnovena sbírková činnost, činnost dříve existujících spolků (Sokol) a vzni-

kaly organizace nové (Klub 231). Vpád vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a následná 

normalizace vrátila poměry NO zpět do období 50. let. Situace se začala uvolňovat až v 80. 

letech a zásadní změnu v této oblasti znamenal rok 1989. 

Idealismus po pádu komunistického režimu se promítl i do legislativy. V roce 1990 

byl přijat zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů18 [16], založen Nadační investiční 

fond19 a vznikla Rada pro nadace, jako poradní orgán vlády ve věcech týkajících se otázek 

                                                 

17 [3]; [29] 

18 Následně byl přijat zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických 

hnutích; zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností 

(zrušen zákonem č. 3/2002 Sb.) a zákon č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských společností 

(zrušen zákonem č. 3/2002 Sb). 

19 Stát v něm vydělil 1% akcií z privatizace, kterým chtěl podpořit finanční nezávislost nadací,        

aby se  poté mohly samy podílet na rozvoji neziskového sektoru. 
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NNO. Podmínky vytvořené státem umožnily vstup zahraničních dárců do země a vedly 

k celkovému rozvoji NS. 

Situace se po volbách v roce 1992 změnila. Vláda Václava Klause začala k NO při-

stupovat rezervovaně a ty si začaly stěžovat na financování v podobě státem přidělovaných 

dotací, větší finanční nezávislost na státu20, nekoncepčnost v přidělování prostředků, nepři-

měřené daňové zvýhodnění dárců, negativní morální podporu ze strany sdělovacích 

prostředků a nedostatek jasných právních předpisů21. Státní politika v tomto období v ob-

lasti NS zaostala, přesto podpora ze strany státu zůstala stabilní na úrovni 2 až 3 mld. Kč.  

Nastupující vláda Miloše Zemana z roku 1998 začala usilovat o vícezdrojové fi-

nancování a celkově zrovnoprávněný přístup k financím pro NO, dále o rozvoj dárcovství  

a zasadila se o vznik Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (RNNO)22. 

V roce 2002 došlo k reformě veřejné správy, jež decentralizovala moc ve státě 

vznikem krajů, které začaly ovlivňovat situaci NO v regionu. Dalším velkým krokem byl 

v roce 2004 vstup České republiky do Evropské unie, což nás jako stát začalo opravňovat 

využívat její fondy. Tento fakt sebou přinesl výzvu a jak se ukázalo, situace v NS se oprav-

du změnila. Část organizací posílila svůj význam, některé naopak čekalo oslabení a do-

konce zánik. 

V současné době se dá říci, že chování a postavení NO na trhu je sebevědomé, 

jelikož řada z nich má za sebou téměř dvacet let fungování a má jasnou představu o svém 

postavení ve společnosti. Jsou pevně spjaty s místem svého působení, znají preference 

spotřebitelů a rychleji reagují na změnu poptávky. 

                                                 

20 Z výzkumu Johns Hopkins University vyplynulo, že situace ČR nebyla v porovnání s např. Ně-

meckem či Francií, kde převládají veřejné zdroje, vůbec špatná. NO v ČR nebyly na státu úplně závislé, 

neboť 47% příjmů plynulo z vlastní činnosti a státní dotace kryli jen 39% příjmů. 

21 Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a dlouze odkládaný zákon č. 227/1997 

Sb., o nadacích a nadačních fondech. 

22 Dříve Rada vlády pro nadace, kde se setkávají jako členové zástupci NO, zástupci orgánů státní 

správy s kompetencí výkonu státní politiky vůči NO a zástupci spolupracujících krajů. RNNO se podílí       

na každoročním vyhodnocení dotační politiky státu vůči NO. 
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2.2 Typologie a zákonné předpoklady 

NO jsou právnické osoby, které mají svého zřizovatele, zakládají se podle různých 

právních předpisů a podléhají registraci na místech jim určených zákonem, podle kterého 

jsou zřízeny. Zda se datum založení a vzniku odvíjí od data registrace nebo zda má re-

gistrace jen administrativní charakter a nepodléhá žádnému procesu schvalování, je třeba  

zkontrolovat v příslušném zákoně, jelikož nesplnění této povinnosti je sankciováno. 

Z daňového hlediska je dále povinná registrace u příslušného finančního úřadu a jsou 

vedeny v seznamu ekonomických subjektů Českého statistického úřadu, který jim přiděluje 

identifikační číslo [12]. 

Základní rozdělení právnických osob uvádí občanský zákoník v § 18 [15]: 

1) sdružení fyzických nebo právnických osob – např. občanská sdružení23; 

2) účelová sdružení majetku – např. nadace; 

3) jednotky územní samosprávy – obce, kraje, stát; 

4) jiné subjekty, o kterých tak stanoví zákon – Česká televize, Český rozhlas, 

profesní komory. 

Zákon o daních z příjmů zavádí termín poplatník, který není založen nebo zřízen     

za účelem podnikání. Výčet těchto subjektů je uveden v § 18 odst. 8 stejného zákona         

a je uvozen slůvkem „zejména“, nejedná se tedy o výčet vyčerpávající [20]: 

• zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní 

subjektivitu a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti; 

• občanská sdružení včetně odborových organizací; 

• politické strany a politická hnutí; 

• registrované církve a náboženské společnosti; 

• nadace a nadační fondy; 

• obecně prospěšné společnosti; 

                                                 

23 Výstižnější by byl název „spolky“, jelikož nemají nic společného se sdružením právnických osob 

bez právní subjektivity. 
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• veřejné vysoké školy; 

• veřejné výzkumné instituce; 

• školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu; 

• obce; 

• organizační složky státu; 

• kraje; 

• příspěvkové organizace; 

• státní fondy; 

• subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon. 

V České republice, stejně jako ve většině zemí, neexistuje jediný samostatný zákon, 

který by upravoval všechny typy NO, i když se objevují názory, že by bylo účelné           

ho přijmout. Nadále tedy zůstává právní úprava této oblasti poměrně roztříštěná a je nutno 

připomenout, že výčet výše uvedených subjektů není konečný. 

Příkladem může být odkaz na obchodní zákoník, který v § 56 dovoluje, aby spo-

lečnosti s ručením omezeným a akciové společnosti byly založeny i za jiným účelem,     

než je podnikání, pokud to zvláštní zákon nezakazuje [19]. Z toho vyplývá, že mohou být 

založeny k výkonu činností, které jsou svým charakterem považovány za neziskové, avšak 

současně zákon o daních z příjmů takto založené obchodní společnosti za neziskové ne-

považuje. Nemohou tedy využít výhody odpočtu z daňového základu, na druhou stranu 

jsou zbaveny povinnosti sledovat hlavní činnosti podle jednotlivých druhů. Zákon o daních 

z příjmů také definuje subjekty, které nebyly zřízeny za účelem podnikání, z čehož ale ne-

vyplývá zákaz podnikání jako takového. Výjimku tvoří jen politické strany a nadace, 

kterým podnikání zákon nedovoluje. Za zmínku dále stojí omezení stanovené v zákoně      

o sdružování občanů, které spočívá v přímém zákazu založení sdružení k výdělečné čin-

nosti [16]. Otázkou zůstává, jak je v praxi skutečně dodržováno. 

Celou oblast týkající se právní úpravy NS nelze považovat za zcela systémově 

uzavřenou především z důvodu nevyjasněnosti hranic mezi činnostmi charakterizovanými 

v příslušných zákonech jako hlavní, doplňkové a hospodářské. Nepřesnosti z velké části 
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řeší účetní předpisy, které vše, kromě hlavní činnosti (co je definováno ve zřizovacích 

listinách, statutech nebo stanovách), řadí mezi činnost hospodářskou24 [12]. 

Další text se nadále nebude zabývat vládními NO, které zabezpečují především 

výkon veřejné správy a bude použito užší pojetí tohoto sektoru z definice L. M. Salamona 

[3]. Následující právní formy zahrnuje pod pojmem NNO i RNNO [29]: 

• občanská sdružení a jejich organizační jednotky (spolky, svazy, kluby), která      

se řídí zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů 

(např. Armáda spásy, Bílý kruh bezpečí, Arnika, Český červený kříž); 

• nadace a nadační fondy zřizované na základě zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích 

a nadačních fondech (např. Kapka naděje, Nadace Terezy Maxové, Nadace rozvoje 

občanské společnosti, Nadace Charty 77, Naše dítě); 

• obecně prospěšné společnosti, které jsou zřizovány podle zákona č. 248/1995 Sb., 

o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (např. 

Člověk v tísni, Finále Plzeň, Kühnův dětský sbor); 

• evidované právnické osoby, které jsou zřizovány církvemi a náboženskými 

společnostmi podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, 

v platném znění, a které jsou evidovány v Rejstříku evidovaných právnických osob, 

vedeném Ministerstvem kultury (např. Česká katolická charita). 

Tyto NNO působí v následujících oblastech: 

• kultura, ochrana památek, umění; 

• výzkum a vzdělávání; 

• zdravotní péče a sociální služby; 

• ochrana životního prostředí, ekologická výchova; 

• ochrana lidských práv; 

• rovné příležitosti; 

                                                 

24 Komplexní přehled všech zákonů, vyhlášek a nařízení, jimiž se řídí registrace, organizační 

struktura, finanční řízení, hospodaření a zánik organizace vydává CVNS. Přehled NO včetně zákonů, které  

je upravují viz příloha 3. 
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• komunitní rozvoj; 

• práce s dětmi a mládeží; 

• rekreace, sport, tělovýchova; 

• ostatní (např. podpora neziskového sektoru, jeho PR, informační služby, 

podpora dárcovství a dobrovolnictví). 

2.3 Členové nestátních neziskových organizací25 

NNO, vytvořené na základě sdružování a členské bázi, jsou občanská sdružení. Mezi 

jejich členy patří téměř polovina české dospělé populace, přičemž před pěti lety uvedla 

členství v nich asi jen třetina obyvatel. V průběhu let se zvýšila informovanost o prospěš-

nosti NNO, lidé začali vyhledávat spolky jako součást kulturního života a způsob trávení 

volného času. 

Čeští občané jsou nejčastěji členy sportovních (16%) a zájmových organizací, jako 

jsou zahrádkáři a pěstitelé (6%), dobrovolní hasiči (6%) nebo organizace rybářů (5%)        

a převládají v nich muži (53%) nad ženami (42%). Do jejich aktivit se zapojují nejčastěji 

lidé s průměrnými a vyššími měsíčními příjmy a vyšším vzděláním.  

Z politického hlediska je nejvyšší podíl členů ve sdruženích mezi přívrženci Občans-

ké demokratické strany a Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové 

a obecně je mezi nimi méně nevoličů než v běžné populaci, jsou tedy převážně aktivními 

voliči. 

2.4 Vývoj počtu nestátních neziskových organizací 

Zásadní změnu do sledované oblasti vnesl rok 1989, kdy se počet NNO začal rapidně 

zvyšovat. Vyvětlení se nabízí hned několik. Prvním z nich je teorie heterogenity, která 

vysvětluje vznik NO jako reakci na servisní deficit, který začali občané postkomu-

nistického státu v liberalizovaných podmínkách pociťovat. Trh, ani oslabený stát, nebyl 

schopen nově vzniklé potřeby lidí zajistit. S liberalizací došlo i k rozpadu většiny velkých 

organizací bývalého NS. Některé zanikly úplně, ale většina se osamostatnila a „nově“ 

                                                 

25 [30] 
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vzniklé organizace tak získaly právní subjektivitu. Jako další se nabízí teorie kolektivní 

identity, podle které je jedinec ochoten v zájmu celku obětovat svůj vlastní prospěch.       

Po rozpadu komunistické strany chyběl ve společnosti pocit integrity a možnost sdílet 

s ostatními společné názory. Proto byly zakládány NO, jako místa osvobozená od zatra-

cených praktik trhu a byrokratických manýrů státního aparátu. Další skupinou, která se po-

dílela na zvýšení počtu NO, byli spekulanti, kteří se snažili zabránit odlivu již vydělaných 

peněz a snadnou cestou získat nové finanční zdroje. Ve velkém začali zakládat nadace, aby 

mohli čerpat dotace z nově vzniklého Nadačního investičního fondu, tomu  ale od 1.1.1998 

zamezil zákon o nadacích a nadačních fondech a jejich počet u nás výrazně klesl26. 

V současné době prožívá NS v České republice období rozmachu, ačkoli je pozoro-

vatelné, že tempo růstu počtu NO se začíná zpomalovat. Nabízí se předpoklad,  že se český 

NS nasytil, všechny oblasti, kde je třeba působení NO, jsou zabezpečeny a bude probíhat 

fáze zdokonalování, profesionalizace a zlepšování technického a finančního zázemí. 

Přehled statistických údajů o počtu NNO v České republice přináší tabulka č. 3. 

Vedle občanských sdružení, nadací, nadačních fondů, obecně prospěšných společností       

a evidovaných právnických osob, uvádí ještě organizační jednotky sdružení, které existují 

v rámci občanských sdružení a lze je zřídit třemi způsoby [26]: 

1) Organizační jednotka s vlastní právní subjektivitou je uvedena ve stanovách 

základní organizace a po požádání o přidělení identifikačního čísla od ČSÚ           

je oprávněna jednat vlastním jménem. 

2) Organizační jednotka bez vlastní právní subjektivity nemůže, ani omezeně, jednat 

svým jménem. 

3) Oddíl/klub je samostatnou právnickou osobou - občanským sdružením, jeho 

status je dán vlastními stanovami, registrovanými u Ministerstva vnitra. Stanovy 

„dceřinného“ sdružení nesmí být v rozporu se stanovami „mateřského“ sdružení. 

 

 

                                                 

26 Přesné údaje viz tabulka 3. 
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Tabulka 3: Statistika počtu NNO v ČR (1990 – 2009) 

NNO Občanská 
sdružení Nadace Nadační 

fondy 

Obecně 
prospěšné 
společnosti 

Evidované 
právnické 

osoby 
 

Organizační 
jednotky 
sdružení 

1990   3879       
1991   9366       
1992 15393 1551      
1993 21694 2768      
1994 24978 3800      
1995 26814 4253      
1996 27807 4392     *1    
1997 30927 5238     52    
1998 36046 **55 **71   129    
1999 38072   272   695   560    
2000 42302   282   735   557    
2001 47101   299   784   701    
2002 49108   330   825   762 4785  30547 
2003 50997   350   859   884 4946  31509 
2004 53306   362   898 1038 4927  32020 
2005 54963   368   925 1158 4605  33178 
2006 58347   380   992 1317 4464  28868 
2007 61802   390 1048 1486 4446  29378 
2008 65386   411 1095 1658 4399  29752 
2009 68631   429 1168 1813 4347  30640 

  * Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech vstoupil v platnost 1. ledna 1996. 
** Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech vstoupil v platnost 1. ledna 1998. 

Zdroj: WWW.NEZISKOVKY.CZ [2010] 

Následující graf přehledně prezentuje právní formy, podle kterých je NO možné 

založit, přičemž rozhodující je účel, k jakému je organizace předurčena.  
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Obrázek 3: Právní formy NNO v roce 2009 

Zdroj: WWW.NEZISKOVKY.CZ [2010] 
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Jak lze vypočítat z údajů v tabulce 3, téměř 93% všech NO dnes tvoří občanská 

sdružení se svými organizačními složkami. Po roce 1989 byla totiž nejliberálnější právní 

formou, která umožňovala dobrovolné sdružování občanů v této oblasti a druhým důvodem 

je jejich nadsazený počet, tedy zkreslení údajů, které je způsobeno chybějící odhlašovací 

povinností v současných registrech. Zbylých 7,3% připadá na nadace, nadační fondy, 

obecně prospěšné společnosti a evidované právnické osoby. 

2.5 Hospodářství České republiky a neziskový sektor27 

V této části práce budeme sledovat chování NS v národním hospodářství České 

republiky. I přes skutečnost, že sociální a politický význam NO pro společnost je proka-

zatelně důležitý, v ekonomickém měřítku je relativně malý. Naše země není tímto jevem 

zdaleka jedinečná, NS je u nás i světě spíše spotřebitelem a o jeho podílu na ekonomice  

tak vypovídá více strana užití důchodu než strana produkce. 

NNO jsou v systému národních účtů Českého statistického úřadu vedeny v sektoru 

„neziskových institucí sloužících domácnostem“. Tato definice je širší, než jakou používá 

RNNO, zahrnuje tedy i zájmová sdružení právnických osob, politické strany a hnutí, 

profesní a ostatní komory a společenství vlastníků jednotek. V současné době nejsou 

průzkumy dle definice RNNO k dispozici, použité údaje tedy nejsou zcela přesné,           

ale nejvíce se jim blíží. 

2.5.1 Neziskový sektor a hrubý domácí produkt 

NNO poskytují své služby osobám a veřejnosti převážně bezplatně, nebo za ceny, 

které jsou z ekonomického hlediska nevýznamné. Podíl NS na konečné spotřebě celé eko-

nomiky je takřka zanedbatelný, převážná část mezi vyprodukovanou hodnotou a konečnou 

spotřebou NNO je hrazena transfery z ostatních sektorů hospodářství. 

NISD netvoří v hrubém domácím produktu nijak výraznou položku (viz tabulka 4). 

Některé mezinárodní projekty nabádají k rozšíření stávající definice NS, z důvodu zviditel-

nění jeho činnosti a podílu na HDP, zahrnovala by tak např. i činnost dobrovolníků. 

                                                 

27 [29], [33], [34] 
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Tabulka 4: Podíl NISD na tvorbě HDP (2000 – 2008) 

HDP (b.c.) HDP v mil. Kč NISD v mil. Kč NISD v % 
2000 2 189 169   8 008 0,366 
2001 2 352 214   8 059 0,343 
2002 2 464 432   9 711 0,394 
2003 2 577 110 11 061 0,430 
2004 2 814 762 10 116 0,359 
2005 2 983 862 14 774 0,495 
2006 3 222 369 16 499 0,512 
2007 3 535 460 19 269 0,545 
2008 3 688 994 19 513 0,529 

Zdroj: ČSÚ [2010] 

2.5.2 Podíl neziskového sektoru na zaměstnanosti 

Podle nejnovějších statistických údajů, poskytovaných Českým statistickým úřadem, 

pracovalo v roce 2007 v sektoru NISD celkem 47 081 pracovníků, přičemž ekonomicky 

aktivních obyvatel bylo ve stejném období 5 431 616. Pro NS to znamená podíl 0,87%     

na ekonomicky aktivním obyvatelstvu. Počet pracovníků tohoto sektoru se v průběhu let 

neustále zvyšuje. 

Tabulka 5: Počet pracovníků NISD a neziskového sektoru celkem (2002 - 2007) 

Počet 
zaměstnanců 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

NISD 33 477 34 797 35 849 37 088 40 031 47 081 
NS celkem* 67 392 69 666 72 709 74 601 80 789 97 069 

* Pracovníci NI nefinančních podniků, NI finančních institucí, NI vládních institucí a NISD. 

Zdroj: ČSÚ [2010] 

Pro šíře definovaný NS by ve stejném roce ukazatel podílu na zaměstnanosti vzrostl 

až na 1,79%. Česká republika v tomto směru prozatím za ostatními evropskými státy 

zaostává, aby se jim přiblížila, bylo by třeba započítat i činnost dobrovolníků. Velkým 

přínosem je, že jsou ochotni pro druhé nebo v zájmu cizí věci pracovat zadarmo. V roce 

2007 se dobrovolnické činnosti u nás věnovalo 1 212 501 pracovníků, přičemž většina 

z nich pracovala dokonce pro dvě a více různých organizací. Jak lze vypozorovat z tabulky 

6, počet dobrovolníků roste, enormní skok o více než polovinu mezi roky 2001 a 2002 

způsobila mobilizace při povodních a jejich počet se již udržel. 
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Tabulka 6: Počet dobrovolných pracovníků v NISD (2001 – 2007) 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Počet 208 416 531 239 686 339 568 243 838 947 871 020 1 212 501 

Zdroj: ČSÚ [2010] 

Nejvíce pracovníků NISD, téměř polovinu (23 500), najdeme v různých oblastech 

činností členských NNO. Druhý nejvyšší počet pracuje v sociálních činnostech (9 221), 

zatímco NNO v této oblasti zaměstnávájí 19,6% všech pracovníků NNO. Poměr mezi 

počtem organizací a zaměstnanců je výrazně odlišný než v dalších oblastech. Oblast soci-

ální péče a zdravotnictví dohromady zaměstnávají více než pětinu všech pracovníků NNO 

(19,6% a 3,1%), přičemž podíl NNO v těchto oblastech je jen 1,4% [38], to v praxi 

znamená, že relativně nízký počet NNO z této oblasti zaměstnává relativně velký počet 

pracovníků. Třetí místo zaujímají pracovníci v oblasti sportovních činností, což odpovídá 

tvrzení v kapitole 2.4, že Češi jsou především členy sportovních organizací a v této oblasti 

jsou i nejvíce činní. 

Tabulka 7: Počet pracovníků NISD podle činnosti v roce 2007 

Typ činnosti v klasifikaci CZ-NACE Počet pracovníků % z celku (47 081) 
801 základní školství   1 602   3,4% 
802 střední školství   1 925   4,1% 
803 vysoké školství      499   1,1% 
804 ostatní vzdělávání   1 534   3,3% 
851 zdravotnictví   1 461   3,1% 
853 sociální činnosti   9 221 19,6% 
910 činnosti členských organizací j.n. 23 500 49,9% 
923 jiné kulturní činnosti      856   1,8% 
926 sportovní činnosti   4 494   9,6% 
ostatní   1 989   4,2% 

Zdroj: ČSÚ [2010] 

2.5.3 Podíl neziskového sektoru na poskytování služeb 

Jak lze předpokládat, z důvodu odlišného historického vývoje a působení politických 

vlivů na společnost v jednotlivých zemích, není struktura neziskového sektoru všude 

stejná. Tuto teorii potvrdil i výzkum Johns Hopkins University z poloviny 90. let 20. století 

a rozčlenil státy podle převládající činnosti NNO: 

• sociální služby (Francie, Německo, Rakousko, Španělsko); 

• vzdělávání (Belgie, Irsko, Velká Británie); 
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• sport, kultura a volný čas (Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, 

Slovensko); 

• zdravotnictví (Japonsko, Nizozemí, Spojené státy americké); 

• „vyvážený model“ (Austrálie, Finsko). 

Zatímco podle výzkumu v zemích západní Evropy pracovala v oblasti sociálních 

služeb téměř třetina pracovníků NS, v postkomunistických zemích střední Evropy byla 

situace odlišná. V sociálních službách zde pracovala v průměru jen desetina pracovníků 

NS, kdežto v oblasti kultury, sportu a volného času to byla více než třetina. Hlavním 

důvodem tohoto rozdílu bylo začlenění NO z těchto oblastí do centralizované struktury 

komunistického režimu a následně do centrálně řízených organizací. V jejich čele stáli 

členové komunistické strany, což sice zajišťovalo ideologickou kontrolu, ale organizace 

tím ztratily status neziskovosti a svoji autonomii získlaly zpět až po jeho svržení [3]. 

Ve srovnání se zahraničními státy je NS v České republice relativně malý a na fun-

gování sociálního státu se podílí jen v malé míře. Na místě teoretického působení NNO 

existuje množství rozpočtových a příspěvkových organizací na úrovni státu, krajů i obcí, 

což znamená, že stát sice právně dal prostor soukromému podnikání v této oblasti, ale fi-

nanční podporou, především státem založeným organizacím, vytváří jejich monopolní 

postavení. 
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3 Financování neziskového sektoru 

Financování NS v České republice má vícezdrojový charakter. Hlavním cílem vlády 

ČR je podpora tohoto způsobu financování a zároveň rozvoj jeho dalších forem, vedoucích 

ke snížení závislosti NS na státu. Zdroje financování NO se dělí do tří skupin – příjmy 

z vlastní činnosti, příjmy z veřejných rozpočtů a dobrovolné příspěvky. Ne se všemi může 

NO nakládat libovolně, proto se používá dělení zdrojů financování NO na vnitřní (vlastní) 

a vnější (nevlastní).  

3.1 Vnit řní zdroje financování 

3.1.1 Dárcovství 

Darem obecně se rozumí bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá 

věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch) od kterékoliv osoby, který je realizován    

na základě darovací smlouvy dle občanského zákoníku28 a určen k přesnému účelu. 

V souvislosti s NO se často používá termín filantropie, jelikož dárcovství (altruismus)       

je chápáno spíše jako pomoc nejblížším, zatímco o filantropii se hovoří ve smyslu pomoci 

celým problémovým skupinám. NO plní funkci prostředníka dobročinnosti mezi dárcem    

a příjemcem, čímž je vyloučen možný nežádoucí pocit vzájemnosti. Konkrétní podoba 

organizovaného dárcovství závisí na adresnosti a účelu výzvy NO směrem k potenciálním 

dárcům29. 

Tabulka 8: Typy organizovaného dárcovství 

Adresnost výzvy k dárcovství Účel výzvy             
k dárcovství jasná nejasná 

jasný smluvní dárcovství sbírkové dárcovství 
nejasný pravidelné dárcovství příležitostné dárcovství 

Zdroj: FRIČ [2001] 

 

 

                                                 

28 Viz občanský zákoník §628. 

29 Více viz [2] 
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• Firemní dárcovství 

Firemní filantropie není pro firmy, působící v Čechách, věcí neznámou. Je charakte-

rizována přímou a dlouhodou spoluprácí mezi firmou a jednou či více NO, pro něž předsta-

vuje poměrně stabilní zdroj financí. Rozdíl je v nástrojích, které jednotlivé firmy používají, 

v oblastech, kam podporu směřují a také v důležitosti firemní filantropie v celkové činnosti 

firmy. V praxi firmy nejvíce přispívají na vzdělávání a do oblasti sociální a zdravotní30,  

ale často se potýkají s nízkou profesionalitou NO v PR, marketingu a fundraisingu, což  

pro ně může být demotivující, na druhou stranu firmám přispívání na veřejně prospěšné 

účely přináší společenskou pozici, zlepšuje image v očích klientů a přináší daňové úlevy. 

Od roku 2005 je v České republice realizován projekt „Standard odpovědná osoba 

(SOF)“31, který ve spolupráci s britskou společností Corporate Citizenship Company za-

vádí systém měření a benchmarku filantropických aktivit firem. V roce 2008 uživatelé 

metodiky SOF reportovali téměř 510 mil. Kč investovaných do veřejně prospěšných aktivit 

a dalších 63 mil. Kč přinesli do NS metodou leverage32. Celkový počet reportovaných 

projektů byl 1 671 a počet zaměstnanců, kteří se angažovali ve filantropických projektech, 

výrazně vzrostl na 1 200. 
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Obrázek 4: Srovnání forem podpory dle SOF v roce 2008 

Zdroj: WWW.DONORSFORUM.CZ [2009] 

                                                 

30 Z výzkumu firemního dárcovství občanského sdružení Fórum dárců a sdružení Agnes za podpory 

nadace NROS (program PHARE EU). 

31 Metodika London Benchmarking Group (LBG). 

32 Nebo-li „finanční páka“ umožňuje vlastnit za minimum vlastních peněz mnohonásobně větší kapitál 

a vstoupit s ním do obchodu. Je-li finanční páka např. 1:100 a hodnota kontraktu je 100 000 USD, je potřeba 

pouze 100 USD k ovládnutí kontraktu. 
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Jako další zahájilo Fórum dárců v roce 2004 Projekt firemního dobrovolnictví. 

V roce 2008 bylo realizováno celkem 2 119 dobrovolnických dní, což oproti předchozímu 

roku představovalo nárůst o 74%. Dobrovolníci poskytli pomoc celkem 191 veřejně 

prospěšným subjektům, přičemž největší oblibě se tešily organizace zaměřené na životní 

prostředí, ekologii a zvířata (44%), sociální a zdravotní oblast (25%) a děti a mládež 

(17%). 
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Obrázek 5: Oblasti podpořené dobrovolnickou činností zaměstnaců firem v roce 2008 

Zdroj: WWW.DONORSFORUM.CZ [2009] 

• Zahraniční dárci33 

Do NS v České republice směřovaly od počátku 90. let prostředky z programů 

vládních institucí evropských států a ze soukromých zdrojů z USA, ale vstup do EU v roce 

2004 znamenal formální posun mezi relativně bohaté a konsolidované země a zahraniční 

dárci přesunuly své finance do potřebnějších oblastí světa. Zahraniční zdroje měly svá spe-

cifika, která Strukturání fondy EU ani program EU Phare, ukončený v roce 2006, nena-

hradily. Zahraniční dárci spojovali poskytování prostředků s jednoduchými a nezdlouha-

vými procedurami výběru a kontroly, poskytovali značnou míru volnosti při dosahování 

deklarovaných zdrojů a často směřovali do oblastí podpory demokracie, obhajoby veřej-

ného zájmu a lidských práv, na které nejsou strukturální fondy EU zaměřené. Poslední 

aktivita amerických zahraničních dárců Trust pro občanskou společnost (CEE Trust) pro-

                                                 

33 [29] 



Kateřina Löscherová: Neziskové organizace v České republice 

2010 

 

32 

běhla v ČR v letech 2002 – 2005 a měla k dispozici 3,3 mil. dolarů. Jejím cílem bylo stabi-

lizovat NS posílením profesionality a schopnosti nakládat se zdroji financování34. 

• Individuální dárcovství35 

Činnost NO není bez dárců, mecenášů a dobrovolníků možná. Soukromé dárcovství 

dovoluje NO postupné vymaňování ze silné závislosti na veřejných zdrojích, která omezuje 

jejich finanční stabilitu a flexibilitu, k jejich škodě však stále tvoří nejméně významný 

zdroj příjmů. Přestože např. v Německu či Francii darují jednotlivci každoročně více      

než 2 mld. EUR, u nás je situace odlišná. Jak vyplývá z údajů Ministerstva financí, pouze 

malé skupiny NNO si dokázaly získat své příznivce, a tím pravidelnou finanční podporu 

formou darů. 

Tabulka 9: Objemy darů v daňových přiznáních fyzických osob 

Rok Počet dárců Dary (v mld. Kč) Průměrný dar 
2000   71 496 0,67   9 371 
2001   78 191 0,76   9 720 
2002 102 811 1,00   9 678 
2003   89 274 0,91 10 205 
2004   92 885 0,98 10 561 
2005 121 469 1,19   9 797 
2006 132 236 1,34 10 118 

Zdroj: WWW.VLADA.CZ [2010] 

Jak lze vyčíst z tabulky 9, od roku 2000 se objem daňových odpočtů téměř zdvoj-

násobil. Údaj z roku 2002 potvrzuje, že českému národu nebyl osud spoluobčanů, posti-

žených povodněmi, lhostejný a oproti předchozímu a následujícímu roku „vyčnívá“. Tyto 

údaje ale pokrývají jen část skutečně věnovaných darů. O daňový odpočet totiž může podle 

zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, požádat jen ten, u něhož je celková hodnota darů 

v daném roce větší než 2% základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč [27] a ne 

každý si toho je vědom. Většinu darů  tvoří spíše menší částky směřující na pomoc dětem, 

tělesně postiženým a obětem humanitárních katastrof. Objevují se ale i první významní 

dárci, kteří věnují dary v řádech tisíců až milionů Kč či v závěti NO odkazují část majetku. 

                                                 

34 Údaje z hodnotícího průzkumu  programu Matra/KAP v ČR v letech 1995 – 2003, které provedlo 

Velvyslanectví Nizozemského království v Praze. 

35 [43] 
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Metody individuálního dárcovství se dělí na dvě hlavní skupiny - anonymní              

a neanonymní. V ČR zatím převažují ty anonymní (veřejné sbírky36, DMS37, benefiční 

akce). NO tak sice získávají potřebné prostředky, ale neví od koho, což brání vybudování 

dlouhodobého vztahu a pravidelné podpoře. Veřejné sbírky a DMS jsou nejúčinější 

formou, jak v relativně krátkém čase shromáždit velké množství prostředků (např. lednové 

zemětřesení na Haiti), ale praxe ukazuje, že je efektivní zejména pro známé organizace, 

které jsou svým sbírkám schopny zajistit dostatečnou mediální podporu (Pomozte dětem, 

Tříkrálová sbírka, Květinový den, Bílá pastelka atd.). Výrazně méně jsou u nás rozvíjeny 

metody neanonymního dárcovství – direct mail (oslovení dárce prostřednictvím pošty/ 

dopisu), direct dialogue (přímé oslovování dárců v ulicích měst se žádostí o pravidelnou 

podporu) a další způsoby jako internetové dárcovství, odkazy v závěti apod. Jedná se při-

tom o výrazně účinnější metody fundraisingu a zkušenosti u nás i v zahraničí ukazují,      

že naučí-li se NO získávat neanonymní dárce, zajistí si tím nejstabilnější zdroj podpory. 

3.1.2 Sponzorství 

Od darování je nutné odlišit sponzorování a to zase od reklamy. Sponzoring je zalo-

žený na poskytnutí propagační a reklamní služby NO firmě nebo podnikateli, podmínkou 

je tedy vztah mezi nimi a vylučuje anonymitu. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba 

za poskytnutí služby a smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, ale smlouvou      

o reklamě, případně o spolupráci podle obchodního zákoníku [19]. Reklama se od spon-

zorství nemusí lišit obsahem, ale liší se účelem, protože cílem reklamy je jen zvýšit pro-

dejnost značky, výrobku či služby, zatímco sponzorství podporuje konkrétní veřejně 

prospěšný účel. Náklady na propagaci i reklamu si může sponzor v plné výši zahrnout     

do základu daně, na rozdíl od odčitatelné položky „dary“, sponzorský příspěvek tak snižuje 

základ daně v plné výši. Příjmy ze sponzorského vztahu jsou v NO považovány za příjmy 

z reklamy, tudíž pro ně neplatí žádné osvobození. 

                                                 

36 Techniky viz [2]: sběrací listiny, zajištěné sběrací pokladničky, prodej předmětů, prodej vstupenek 

na kulturní podniky a jiná představení, pořádaná k dosažení příspěvků, zřízení a vyhlášení účtů u peněžních 

ústavů, zřízení a vyhlášení míst určených k přijímání příspěvků. 

37 Služba dárcovské SMS - příspěvek je zasílán prostřednictvím mobilního telefonu formou SMS 

zprávy. Od 1.1.2006 zcela osvobozena od platby DPH. 
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3.1.3 Vlastní příjmy 

• Podnikatelská činnost 

NO mohou v současné době provádět hospodářskou činnost, čímž získávají 

prostředky vlastním přičiněním a mají možnost odstranit absolutní finanční závislost         

na ostatních zdrojích, především veřejných. Ve stanovách musí být uveden předmět hlavní 

činnosti organizace, ze které může získávat finanční prostředky jen v případě,                    

že z ní vykazuje zisk. Zároveň musí být uveden předmět činnosti doplňkové, pokud           

ji organizace provozuje, jejíž zdroje poté používá na financování činnosti hlavní. Obě musí 

mít odděleně vedené účetnictví a platí pro ně odlišné daňové sazby. Předmět vedlejší 

činnosti nemusí nijak souviset s činností hlavní, nejčastěji jde o pronájem pozemků, budov, 

prodej suvenýrů apod. a podmínkou její existence jsou nevyužité pracovní a majetkové 

kapacity. Zápornou stránkou provozování vedlejší činnosti může být částečný odklon       

od původního poslání organizace a tím snížení kvality nebo rozsahu poskytovaných služeb 

v rámci hlavní činnosti. 

• Členské příspěvky 

Další příjmy NO pochází přímo od jejich členů. Jedná se především o případ ob-

čanských sdružení, která fungují na členském principu a kde členské příspěvky představují 

dominantní položku v rozpočtu. Ty jsou zpravidla placeny pravidelně  a v konkrétní výši. 

3.1.4 Loterie a jiné hry38 

Provozovatel loterie je podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 

hrách, povinen odvést na veřejně prospěšné účely stanovené procento z výtěžku [24]. 

V současnosti je absolutní většina takto získaných odvodů směřována do oblasti sportu.     

I přes skutečnost, že pro některé domácnosti je sázkařství pohromou, pro NO do budoucna  

představuje perspektivní odvětví zdroje příjmů. 

V roce 2008 bylo v České republice vsazeno celkem 128 514,6 mil. Kč (meziroční 

nárůst 18,6%). Do státního rozpočtu a rozpočtů obcí bylo formou správních poplatků, po-

platků na státní dozor a místních poplatků odvedeno provozovateli loterií a jiných po-

                                                 

38 [39] 
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dobných her celkem 4 224,8 mil. Kč (meziroční nárůst 9,5%) a vykázaný odvod části 

výtěžku provozovatelů na veřejně prospěšné účely za rok 2008 činil 3 455,9 mil. Kč (me-

ziroční nárůst 44,2%). Největší podíl mezi provozovanými sázkovými hrami a loteriemi 

zaujímali výherní hrací přístroje. V roce 2008 jich bylo v České republice provozováno   

74 330. Celkový podíl VHP na vsazených částkách však mezi roky 2007 a 2008 klesl        

o 3,5% a obdobný pokles podílu na trhu dlouhodobě vykazují i ostatní loterie a jiné 

podobné hry a to ve prospěch technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícími, 

zejména interaktivních videoloterních terminálů. U technických zařízení vzrostl podíl      

na trhu mezi roky 2007 a 2008 z 20,5% na 27,9%, oproti roku 2006 vrostl na téměř 

dvojnásobek a jeho růst lze očekávat i v dalších letech. V absolutních částkách tvořily 

sázky u VHP 63 346 mil. Kč a u technických zařízení 35 905 mil. Kč. Stabilní zájem        

je i o loterie, kasina a kursové sázky. Loterie vykazují nárůst sázek o 2,8%, kasina o 1,5% 

a jen kursové sázky mírný pokles o 0,2%. 

Tabulka 10: Výsledky z provozování loterií a jiných podobných her za rok 2008 (v mil. Kč) 

Druh Vzazeno Vyplaceno Příjmy         
ze hry 

Správní poplatky 
a státní dozor VPÚ 

Loterie    7456,8   3606,3   3850,5     68,2   752,3 
Kursové sázky  11944,4   9482,3   2462,1    102,4   314,5 
Bingo        92,3       64,6      27,7       2,8       1,9 
Kasina    9770,5   7948,9   1821,5   200,4   145,5 
VHP  63346,0 49742,9 13603,0 3292,3 1326,5 
Technické hry  35904,6 27710,9   8193,8   558,7   915,2 
CELKEM 128514,6 98555,9 29958,6 4224,8 3455,9 

Zdroj: WWW.MFCR.CZ [2010] 

3.2 Vnější zdroje financování 

3.2.1 Dotace z veřejných rozpočtů 

Finanční zdroje z veřejných rozpočtů jsou klíčovou položkou na straně příjmů NNO 

a je možné je získat jednak ve formě státní dotační politiky, vázané na Hlavní oblasti státní 

dotační politiky vůči NNO na příslušný rok39, dotací přidělených mimo Hlavní oblasti 

                                                 

39 Státní politika vůči NNO je v ČR ukotvena v zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 

NNO podle usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, v návaznosti na zákon č. 218/2000 Sb.,                       

o rozpočtových pravidlech. 
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dotací ze zdrojů EU a Evropského hospodářského prostoru a dotací přidělených mimo 

státní dotační politiku (veřejné zakázky, smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku, 

podpora výzkumu a vývoje).  

• Strukturální zdroje EU 40 

Několikaleté zkušenosti s čerpáním finančních prostředků z fondů EU získaly NO 

v ČR především díky Evropskému sociálnímu fondu. Přesto je oblast financování 

z evropských zdrojů považována za problematickou. NO přibyla složitá administrativa       

a nové povinnosti jako znalost cizích jazyků či poskytování různých informací. NO jsou, 

oproti jiným příjemcům finančních prostředků z operačních programů, např. podni-

katelským subjektům, krajům apod., kteří jsou celkově stabilnější a mají finanční 

prostředky na předfinancování projektů, stavěny do nevýhodné pozice. Přitom by právě 

ony byly významným realizátorem projektů v oblastech zaměstnávání, vzdělávání              

a sociální integrace, podporovaných Evropským sociálním fondem, jelikož jsou jejich 

doménou. Mezi přínosy [6], které strukturální fondy přinesly, patří rozvoj aktivit některých 

NO a s ním spojená finanční stabilita, personální rozvoj, zvýšení kvalifikace pracovníků, 

změny v oblasti řízení, organizační struktury, strategického plánování, projektového 

vedení, v koordinaci aktivit, vnitřní komunikaci, koncepčních činnostech a delegaci 

kompetencí. Také došlo ke vzniku nových organizačních článků, přechodu od výlučně 

dobrovolnické činnosti k profesionálně vedeným aktivitám, profesionalizaci vedení NO     

a zlepšení jejich image a organizace PR. Velkým přínosem je možnost spolupráce 

s různými subjekty nejen u nás, ale i v zahraničí. 

• Státní dotační politika 41 

Podíl reálně poskytnutých prostředků NNO nelze v současné době odhadnout, 

následující údaje se týkají prostředků poskytnutých státní dotační politikou, rozpočty krajů, 

rozpočty obcí a státními fondy. V roce 2008 od nich NNO získaly celkem 11,7 mld. Kč, 

z toho 6,3 mld. Kč ze státního rozpočtu, 1,5 mld. Kč z rozpočtů krajů, 3,7 mld. Kč 

z rozpočtů obcí a 179 mil. Kč ze státních fondů. 

                                                 

40 [29], [42] 

41 [43] 
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Tabulka 11: Financování z vybraných veřejných rozpočtů 2002 – 2008 (v mld. Kč) 

Rok Státní rozpočet Kraje Obce* 
2002 3,22 0,36 0,85 
2003 3.82 0,64 0,96 
2004 4,35 1,00     x 
2005 3,51 1,41     x 
2006 5,57 1,93     x 
2007 6,05 1,09 3,17 
2008 6,31 1,48 3,73 

*Údaje za roky 2002 a 2003 podalo 171 z 205 pověřených obcí III. 
stupně, v letech 2004 – 2006 nebyly sledovány z důvodu nedostatečné 
kvality, v roce 2007 a 2008 za všechny obce v ČR. 

Zdroj: WWW.SLIDESHARE.CZ [2009] 
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Obrázek 6: Srovnání výše dotací NNO z  jednotlivých veřejných rozpočtů v roce 2008 

Zdroj: WWW.VLADA.CZ [2010] 

Dotace ze státního i krajských rozpočtů42 získalo ve stejném roce 1 548 NNO, při-

čemž nejvíce byly podporovány oblasti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (4,3 mld. 

Kč – 37%), tělovýchovy (2,9 mld. Kč – 25%) a kultury a ochrany památek (1,4 mld. Kč – 

12%). Z toho se státní rozpočet dominantně podílel na financování oblasti zahraniční 

pomoci a mezinárodní spolupráce (98,3%), právní ochrany (97,8%), výzkumu a vývoje 

(96,8%), průmyslových a ostatních odvětví hospodářství (83,4%), zemědělství, lesního 

hospodářství a rybářství (81,2%) a sociálních věci a politiky zaměstnanosti (74,6%). Oproti 

tomu oblasti vzdělávání a školské služby (50,6%), kultury a ochrany památek (57,9%)       

a tělovýchovy (49,8%) byly dominantně financovány z obecních rozpočtů. 

                                                 

42 Údaje za rozpočty obcí a státní fondy nelze uvést vzhledem k omezeným možnostem zdroje dat. 
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3.2.2 Nadace a nadační fondy 

Nadace a nadační fondy jsou účelová sdružení majetku, která představují zdroje 

finančních prostředků pro veřejně prospěšné aktivity. Liší se pouze tím, že nadace mají 

registrované nezcizitelné nadační jmění a hospodaří s jeho výnosy, zatímco nadační fond 

nemá za povinnost vytvářet trvalé zdroje a jen získává a přerozděluje prostředky. Kromě 

poskytování nadačních příspěvků – grantů, se zabývají pořádáním sbírek, benefičních akcí 

apod. Jejich hlavními příjmy jsou dary od právnických a fyzických osob, výnosy z vlast-

ního majetku, závěti fyzických osob a vlastní činnost. 

Na konci roku 2009 fungovalo v České republice 429 nadací a 1 168 nadačních 

fondů43, což je oproti roku 2002, ze kterého existuje poslední komplexně zpracovaná 

zpráva o ekonomických výsledcích nadačních subjektů [5], nárůst o přibližně třetinu. 

Grantující, firemní a operující nadace a nadační fondy sídlily v témže roce převážně 

v Praze a ostatních velkých městech, v malých to byly nadační fondy při institucích           

a zřízené veřejnou správou. Velikost registrovaného nadačního jmění dosáhla 3,4 mld. Kč, 

přičemž více než polovinu vlastnilo dvanáct největších nadací. Celkový majetek nadací 

dosáhl 4,5 mld. Kč a nadačních fondů 200 mil. Kč. Nejvýznamnějšími příjmy nadačních 

subjektů, které u nadací dosáhly 1,1 mld. Kč a u nadačních fondů 250 mil. Kč, byly dary, 

jen u grantujících nadací a vládních nadačních fondů dotace a granty. Sledované nadační 

subjekty poskytly nadační příspěvky ve výši 880 mil. Kč, z toho 80% nadace44. 

Vláda svým usnesením č. 1351 ze dne 2. listopadu 2009 schválila RNNO zpracova-

ný Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech 

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,        

což by mělo pomoci nadacím a nadačním fondům překlenout hospodářskou krizi. Vládní 

předloha nově upravuje možnost realizace vlastních programů nadace a nadačních fondů, 

snazší způsob zrušení nadačního fondu rozhodnutím správní rady, pokud majetek 

nadačního fondu nepostačuje k naplňování jeho účelu a také jeho transformaci do podoby 

nadace, pokud získá majetek vyšší než 1 mil. Kč (§ 7, odst. 5). 

                                                 

43 Vývoj počtu nadací a nadačních fondů v ČR viz tabulka 3. 

44 Žebříček nadací a nadačních fondů za rok 2008 (zapojeno 50 nadací a 20 nadačních fondů)           

viz příloha 4. Hlavní sledovanou kategorií byl objem prostředků rozdělených formou nadačních příspěvků. 
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4 Návrhy na změny ve financování neziskových organizací 

Tato část práce reaguje na předchozí kapitolu, ve které bylo popsáno, jaké má NO 

možnosti při získávání finančních prostředků pro svoje fungování a popisuje problémy, 

které jsou s jejich financováním spojené. Řešení těchto problémů nejsou nijak jednoduchá, 

každopádně je třeba na ně upozornit a v případě, že by se podařila nalézt, byla by  zároveň 

jednou z cest, jak částečně změnit způsob financování NS. Zároveň je třeba poukázat        

na nízkou důležitost, která je NO kladena na nové metody zajišťování finančních zdrojů, 

které by měly být součástí know-how každé moderní NO. 

4.1 Problémy financování neziskových organizací 

V oblasti financování NS se vyskytuje řada problémů, které se nedaří ani postupem 

času zcela odstranit. Toto vyplývá z poznatků z předchozí kapitoly a především 

z rozsáhlého výzkumu NS v České republice, který probíhal v letech 1998 – 1999 a jehož 

cílem bylo získat kvalifikované poznatky o tom, co NO dělají nebo by chtěly dělat, jaké 

mají problémy a co potřebují k tomu, aby mohly fungovat efektivněji. Pro dosažení 

výzkumných cílů byla použita dotazníková metoda kvantitativního sociologického 

výzkumu a zúčastnilo se jí 1 052 NO [1].  

Tabulka 12:  Žebříček problémů neziskových organizací v ČR 

Pořadí Problém 
1. Nedostatek příspěvků od soukromých osob 
2. Nedostatečné daňové zvýhodnění přispěvatelů 
3. Nedostatek státní finanční podpory 
4. Nedostatek morální podpory ze strany vlády 
5. Slabé veřejné povědomí o neziskových organizacích 
6. Nekoncepčnost vládní politiky 
7. Nedostatek jasných vládních předpisů 
8. Nedostatek kontaktu na potenciální finanční zdroje 
9. Nedostatek zkušenosti se získáváním finančních prostředků 
10. Potíže se získáváním dobrovolníků 

Zdroj: FRIČ [1998] 

I když se o financování NS v České republice mluví jako o vícezdrojovém, převážná 

část získaných prostředků pochází ze tří zdrojů - z veřejných rozpočtů a od firemních         
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a soukromých dárců. Dalším významným zdrojem jsou členské příspěvky, ale to se týká 

prakticky jen občanských sdružení a záleží na jejich velikosti a členské základně. 

4.1.1 Financování z veřejných rozpočtů 

Všeobecně platí pravidlo, že NO by měly dbát na to, aby získávaly prostředky           

z co nejvíce zdrojů a nebyly tak na jednom, popř. dvou závislé, protože by to v případě 

jejich selhání vedlo k zániku organizace. Přesto existují oblasti, které jsou přímo závislé   

na jednom zdroji financování. Jsou to především organizace působící v sociálních služ-

bách, zdravotnictví, vzdělávání a vědě, u kterých převážnou většinu rozpočtu tvoří dotace    

ze státního rozpočtu. S těmito oblastmi však stát „počítá“ a díky tomu se tyto organizace 

udržují při životě. Se stejnou podporou však počítají i organizace zaměřené na problémy 

spojené s péčí o bezdomovce, narkomany, týrané a opuštěné děti, uprchlíky apod.,           

ale té se jim nedostává, protože stát na ně sice předal tíhu péče o tyto nově vzniklé oblasti, 

na které nebyl připravený, ale z důvodu limitního objemu státního rozpočtu,                    

pro ně nezbývají finanční prostředky. Řešením tohoto problému může být buď větší snaha 

organizací, na které ze státního rozpočtu „nezbývá“, o získání prostředků jinde, případně   

ty šťastnější organizace se mohou vzdát části sobě přidělených dotací v jejich prospěch      

a snažit se o získání prostředků jinde. Hlavní problém tedy spočívá v zastaralosti součas-

ného systému přidělování dotací, které jsou přidělovány podle preferencí, protože nelze 

určit víceletý program způsobu financování, ale jen dle ročního rozpočtu, který schvaluje 

Parlament ČR. Veškeré projekty, které vyžadují dlouholetou podporu, proto musejí být 

zamítnuty nebo se je NO ani neodvažují předložit, protože v případě zamítnutí dotace 

v příštím roce a nesehnání finančních prostředků z jiného zdroje, by to pro ně mohlo zna-

menat dokonce zánik. 

4.1.2 Financování firemními dárci 

Dalším významným zdrojem jsou dary od firem, které fungují na principu obou-

stranné podpory, jelikož firmám přispívání na veřejně prospěšné účely přináší společens-

kou pozici, zlepšuje image v očích klientů a přináší daňové úlevy. Právě zajímavější 

daňové úlevy by mohly být pro firmy motivací k vyšším příspěvkům. Podle zákona            

č. 586/1992 Sb., mohou právnické osoby uplatňovat odpočet 5% ze základu daně, pokud 

má dar hodnotu alespoň 2000,- Kč, v případě poskytnutí darů vysokým školám a veřejným 
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výzkumným institucím lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5% [27]. NO tak nezíská 

prostředky jen od příslušné firmy, ale i od státu, který se tím ale vzdává části daně, proto 

by i pro něj byla nejvýhodnější třetí nejčastější varianta získávání finančních zdrojů           

a to od individuálních dárců, kteří, mnohdy z nevědomosti, možnosti odpočtu nevyužívají. 

Další důvod, který může firmy od případného daru odradit, je mnohdy neprofesionální 

přístup organizací, který je způsoben jednak nedostatečným legislativním zázemím, upra-

vující NS, ale také chybějící „podnikatelský“ přístup, o kterém pojednává podkapitola 4.2. 

4.1.3 Financování individuálními dárci 

Jak vyplývá z výzkumu, jehož výsledky prezentuje tabulka 12, jako nejdůležitější     

se jeví problém nedostatku příspěvků od soukromých osob. Jak už bylo několikrát řečeno, 

tento jev není v západním světě obvyklý (viz 3.1.1) a je způsoben relativně nedávným sil-

ným vlivem komunistického režimu, který zajišťoval všechny sociální potřeby obyvatel. 

Zatímco v USA představují dary jednotlivců 84% příjmů NS a ve Velké Británii podporuje 

54% dospělé populace „svou“ NNO každý měsíc prostřednictvím trvalého příkazu, 

v České republice není dárcovství v povaze většiny lidí zakotveno. Na obhajobu českého 

národa lze vyzdvihnout rok 2002. Tehdy byl ochoten přispět na skupinu spoluobčanů, 

zasaženou povodněmi a v celkové sumě přijaté od individuálních dárců se tento fakt pro-

mítl nárůstem finančních prostředků o 24% oproti předchozímu roku, v následujícím roce 

opět klesl o 13%. Částce přijaté od individuálních dárců, která v roce 2002 dosáhla            

1 mld. Kč, se podařilo opět přiblížit až  na přelomu let 2004/2005. Postoj českého národa 

není až tak zamítavý k dárcovství jako takovému, ale menší ochota poskytovat dary 

vyplývá z nedůvěry, že darované peníze skutečně obdrží potřebný subjekt. NO by si tedy 

měly vybudovat důvěryhodnou image a veřejnost přesvědčit, že bez jejich přízně nemohou 

být realizovány „dobré věci“. Pokud by NO více spolupracovaly s médii a vkusně           

tak masivně upozorňovaly na problémy, které podnítily jejich vznik a stát není schopen         

je v dostatečné míře zajistit (např. problematika domácího násilí, národních menšin nebo    

i zahraničních jako ženská obřízka v Africe), lidé by byli více ochotni přispět, na rozdíl   

od problémů, o kterých nejsou informováni a nijak se jich osobně nedotýkají. Po shlédnutí 

vkusně podaného televizního spotu, nebo billboardu, na kterém přijde dítě po autonehodě   

o oba rodiče, si kdekdo sáhne do svědomí a přispěje na nejbližší dětský domov. Další 
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motivací pro individuální dárce, stejně tak jako pro firmy, by mohly být daňové úlevy,    

ale jak už bylo zmíněno výše, mnoho z nich si svou možnost odpočtu vůbec neuvědomuje. 

4.2 Metody zajišťování finančních zdrojů45 

Pokud chtějí NO v České republice získat více prostředků, které by zabezpečily 

jejich řádný chod a dovolily jim uskutečnit všechny plánované aktivity a projekty, neměly 

by spoléhat na to, že jim finanční prostředky „spadnou do klína“ především z veřejných 

rozpočtů, ale měly by se snažit přičinit vlastní aktivitou. Jelikož státní pokladna není 

bezedná, musejí se více snažit přilákat soukromé dárce, nejlépe pro dlouhodobou podporu, 

a proto by neměly podceňovat poměrné nové metody, které podporují „neziskové 

podnikání“ [8]. Je třeba, aby si každá „úspěšná nezisková organizace“46 uvědomila,          

že silná značka, známost a dobrá pověst jsou jedinou cestou, jak naplnit stanovené poslání, 

ať už na celostátní, krajské nebo obecní úrovni. 

4.2.1 Public relations 

V PR jde o všechny činnosti a aktivity v neziskové organizaci, které podporují její 

dobrou pověst. Konkrétními cíli PR jsou budování značky47 organizace a posilování její 

důvěryhodnosti a transparentnosti. Aktivity v této oblasti se dají shrnout do šesti oblastí: 

1) posilování firemní kultury a image organizace (poslání a vize, design loga, 

komunikace, interní vztahy, zvyklosti, image); 

2) provoz webových stránek (snadný přístup, srozumitelnost, aktualizace, gra-

fická korespondence s tištěnými materiály); 

3) vydávání tištěných materiálů (hlavičkové papíry, vizitky, smlouvy, faktury, 

výroční zprávy, časopisy, newslettery, publikace apod.); 

4) komunikace s médii (stručnost, jednoduchost, srozumitelnost); 

                                                 

45 [8] 

46 Grafické schéma viz příloha 5. 

47 V NS ve většině případů platí: značka = název organizace, výjimkou je např. úspěšná značka 

„Pomozte dětem“, kdy jde o produkt – veřejnou sbírku Nadace rozvoje občanské společnosti.  
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5) pořádání akcí (výstavy, aukce, veřejné sbírky, tomboly, direct mail, benefiční 

akce – plesy, sportovní akce, večeře, trhy apod.); 

6) komunikace s důležitými partnery a subjekty (pracovníci úřadů, zastupitelé, 

dodavatelé, zástupci partnerských nadací apod.). 

Výsledkem těchto aktivit je chvála veřejnosti, doporučení od účastníků akcí, kontakt 

iniciovaný médii, konzultace s úředníky, dlouhodobá spolupráce s dodavateli, zvýšení 

počtu individuálních dárců, pořádání tradičních akcí, kontakt zájemců o dobrovolnickou 

činnost apod. 

4.2.2 Fundraising 

Fundraising, v doslovném překladu „navyšování fondů či zdrojů“, je proces, který 

vede k získávání nejen finančních prostředků, ale i další podpory ve formě darovaných 

služeb a výrobků, případně příznivců a dobrovolníků. Klíčovým úkolem fundraisingu       

je zajistit vícezdrojové financování a nejde jen o počet jednotlivých typů zdrojů,              

ale i o jejich poměrné zastoupení. Jak již upozorňovala podkapitola 4.1, v praxi existuje 

mnoho případů, kdy NO sice čerpají z více zdrojů, ale jeden z nich je dominantní, 

organizace je na něm závislá, a tudíž nestabilní. 

Fundraiser hledá peníze, služby, dobrovolníky a příznivce pro svou organizaci        

ve veřejných institucích, v nadacích, u jednotlivců, u firem a jiných soukromých organizací 

a u klientů, kteří nakupují produkty organizace. Nestačí ale jen vědět, kde prostředky 

hledat, nýbrž jak. Teorie fundraisingu definují různé metody, jak z určitého zdroje získat 

podporu: 

• veřejná sbírka; 

• benefiční akce; 

• vytvoření projektu a sepsání žádosti o grant nebo dotaci; 

• telefonické oslovení dárce; 

• osobní setkání; 

• dárcovské sms – DMS; 

• sdílený marketing; 
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• odkaz ze závěti; 

• prodej vlastních výrobků a služeb; 

• členské příspěvky (u občanských sdružení); 

• direct mail – poštovní kampaň. 

Úkolem úspěšného fundraisera je namíchat vhodný mix metod pro daný zdroj, který 

musí dokonale znát, jelikož individuální a firemní fundraising je založen na osobních 

kontaktech a vztazích. Výčet úkolů, které má na starosti je velmi obsáhlý a kombinují      

se v něm manažerské a výkonné role, např. příprava plánu fundraisingu, podíl na tvorbě 

zdrojového rozpočtu a rozpočtu nákladů na samotný fundraising, tipování zdrojů, vy-

mýšlení přístupů k oslovení dárců a vedení jejich databáze, schvalování smluv, podíl        

na tvorbě projektů, zajištění propagace, spolupodíl na tvorbě ceny produktů atd. 

K tomu, aby byl proces fundraisingu v organizaci efektivní, je potřeba určit jeho 

plán, který vychází z finančního rozpočtu celé organizace a cíle, které by měly být 

v určitém časovém horizontu dosaženy. Podle toho může během roku zkontrolovat,        

zda ve sledovaných etapách dokázala splnit svá předsevzetí nebo je naopak pozadu. 

4.2.3 Marketing 

Marketing v NO pracuje na podobných principech jako fundraising, se kterým         

je velmi úzce provázán. Zaměřuje se na produkt a jeho prodej. Přesněji v něm jde o to,     

jak produkt dostat za správnou cenu ve správný čas na správné místo ke správnému 

klientovi/zákazníkovi, kterého je výhodné dobře znát, obdobně jako dárce ve fundraisingu. 

Taktikou marketingu je vytipovat dle demografických (pohlaví, věk, vzdělání), 

psychografických (motivace, hodnoty, životní styl) a geografických (lokace, komunita, 

region) ukazatelů cílovou skupinu klientů a opět správně „namixovat“ tentokrát: 

• produkt (hmotná podoba nebo služba); 

• cenu (cenotvorba dle fixních a variabilních nákladů); 

• místo (odběratel dochází do provozovny, služba či výrobek přichází             

za odběratelem nebo neosobní kontakt např. přes internet); 

• propagaci (inzerce, telefonáty, osobní schůzky, mediální partnerství). 
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Ke správnému plánování a řízení marketingu je třeba znát informace o cílových 

skupinách a podporovatelích, které lze získat alespoň základním marketingovým 

výzkumem, který nemusí stát velké peníze a vytvořit si marketingový plán48. Každá 

úspěšná NO by měla mít zaměstnance, kteří marketingově myslí a neměla by jeho úlohu 

v organizaci podceňovat, jelikož je součástí řízení, výchovy a vedení lidí v každé z nich. 

4.2.4 Ekonomika a finanční řízení 

Oblast ekonomiky a finančního řízení bývá NO podceňována, naopak veřejností, 

veřejnou správou a podnikatelským sektorem často bedlivě sledována. Důležitá                 

je výkonnost organizace, tedy investice zdrojů do činností, které naplňují její poslání,       

na jejíž úroveň mají velký vliv, kromě zaměstnanců, i dobrovolníci, a proto by měl být 

každý manažer schopen pracovat se základními účetními daty. Podléhat kontrole by měly 

především ukazatelé vývoje zisku, ztráty, výnosů, nákladů včetně jejich struktury               

a velikosti rezervního fondu, případně výše ztráty z minulých let. Nevýhodou NO             

je na rozdíl od podniků, které jsou schopny podle statistik z předchozích let, módních 

trendů a výsledků běžného prodeje, odhadnout příjmy z prodeje výrobků a služeb, téměř 

nemožná predikace těchto příjmů. Další nevýhodou je velká závislost na dotacích, grantech 

a darech, jejichž získávání je navíc ovlivněno externími vlivy, jako jsou změny v myšlení 

dárců, nařízení úřadů, politika, působení konkurence se silnou značkou apod. 

Nutností pro každou NO je celkový rozpočet skládající se z nákladového (mzdy, 

pojištění, pronájem kanceláře, náklady na nové projekty) a zdrojového rozpočtu (zdroje     

a částky, ze kterých jsou hrazeny náklady), přičemž celkový finanční plán, běžně 

zpracovaný na období jednoho roku, musí reflektovat strategické plány v organizaci           

a být schválen statutárními orgány.  

4.2.5 Vedení a řízení lidí 

Základem každé úspěšné firmy, NO nejsou výjimkou, je spolehlivá zaměstnanecká 

základna a promyšlená personální strategie, jelikož mzdy tvoří podstatnou část 

nákladového rozpočtu a zaměstananci jsou zároveň jejími reprezentanty. 

                                                 

48 Příklad struktury marketingového plánu viz příloha 6. 
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V NS by mělo být vedení ideálně v rukou správní rady, která předává řízení do rukou 

manažera, který pracuje tzv. PRO OK - Plánuje, Rozhoduje, Organizuje, Oceňuje               

a Kontroluje. V praxi to ale bývá tak, že ředitel organizace často slučuje vedení i řízení      

a určuje výše zmíněnou personální strategii, která vychází z jejího poslání a musí zvažovat 

mnoho skutečností: 

• plánování počtu zaměstnanců; 

• nábor a výběr zaměstnanců do organizace; 

• způsob příjímání zaměstnanců; 

• adaptační proces, kterým zaměstnanci procházejí; 

• systém hodnocení zaměstnanců; 

• způsob odměňování, nástroje stabilizace a motivace pracovníků; 

• rozvoj a vzdělávání zaměstnanců; 

• změny organizační struktury, zařazení lidí na pozicích, plánování pracovní 

kariéry; 

• způsob ukončování pracovního poměru; 

• administrativa související s evidencí pracovníků. 
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Závěr 

Název mé práce „Neziskové organizace v České republice“ zní velmi obecně, přesto 

je zaměřena převážně na problematiku financování neziskového sektoru. Nejprve bylo 

nutné vysvětlit, co se pod pojmem nezisková organizace skrývá. První část zahrnuje jejich 

teoretické vymezení, postavení v národním hospodářství, členění z různých úhlů pohledu    

a v neposlední řadě teorie jejich vzniku. Až poté, co bylo zřejmé, že existence neziskového 

sektoru je pro efektivní poskytování služeb společnosti nepostradatelná, se práce zaměřila 

na případ České republiky, konkrétně na způsoby získávání finančních prostředků, které 

jsou pro jejich činnost stěžejní, stejně jako pro všechny ostatní ekonomické subjekty. 

Hlavním cílem práce, po rozboru dostupných zdrojů financování neziskového 

sektoru, byla analýza nejčetnějších problémů, které jsou s jeho financováním spojené         

a nalezení dalších možností, jak pro něj získat více finančních prostředků. Ukázalo se,      

že i přes množství potenciálních zdrojů, tedy vícezdrojový charakter financování 

neziskového sektoru v České republice, je jich v něm stále nedostatek. Ze zkoumaných 

údajů vyplynulo, že nejvýznamnějšími dárci neziskového sektoru jsou stát, firemní dárci   

a individuální dárci. Největší potenciál vidím v posledních jmenovaných. Právě z tohoto 

důvodu se práce zaměřila na moderní metody zeefektivnění financování neziskových 

organizací, které působí na veřejnost, jako je public relations, fundraising, marketing, 

ekonomika a finanční řízení podniku a vedení a řízení lidí. 

Přestože rozvoj neziskového sektoru neměl v naší zemi jednoduchou cestu, nemůže 

se na pozůstatky komunismu odvolávat donekonečna. Stát by se měl svým přístupem,      

ať už přímo dotacemi nebo nepřímo změnou některých zákonů, více snažit o jeho rozkvět, 

neboť mu na bedra předává část starostí o sociální sféru. Neziskové organizace by na oplát-

ku neměly „usínat na vavřínech“ a nespoléhat jen na státní pokladnu, ale vlastními silami 

se právě navrhnutými metodami přičinit o fungování se zabezpečeným financováním         

a pracovat na důvěryhodné image. 

Důvodem, který mě vedl k napsání práce na toto téma, je skrytý potenciál, který 

v sobě tato poměrně neobjevená oblast nepochybně skrývá a kontrastní obecná 

neinformovanost, někdy i lhostejnost veřejnosti, která ve mně vyvolává smíšené pocity. 
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Přílohy 

Příloha 1: Struktura neziskové činnosti v ICNPO, CZ-COPNI a CZ-NACE 

ICNPO CZ-COPNI CZ-NACE 
1. Kultura, sport a volný čas  1. Rekreační, kulturní služby 90. Tvůrčí, umělecké a zábavní 

činnosti 
91. Činnosti knihoven, archivů, 
muzeí a jiných kulturních 
zařízení 
92. Činnosti heren, kasin 
a sázkových kanceláří 
93. Sportovní, zábavní 
a rekreační činnosti 

2. Vzdělávání a výzkum  2. Vzdělávací služby, výzkum 85. Vzdělávání 
3. Zdravotnictví 3. Služby zdravotnické 86. Zdravotní péče 
4. Sociální služby 4. Sociální služby 87. Pobytové služby sociální 

péče 
88. Ambulantní nebo terénní 
sociální služby 

5. Přírodní a životní prostředí   
6. Komunitní rozvoj a bydlení   
7. Občanskoprávní osvěta           
a politické organizace 

  

8. Dobročinnost   
9. Mezinárodní nadační aktivity   
10. Náboženství a církve 5. Náboženství a církve  
11. Odbory a profesní spolky 6. Organizace profesní, 

odborářské a občanská sdružení 
69. Právní a účetnické činnosti 
70. Činnosti vedení podniků; 
poradenství v oblasti řízení 
71. Architektonické a inženýrské 
činnosti; technické zkoušky 
a analýzy 
72. Výzkum a vývoj 
73. Reklama a průzkum trhu 
74. Ostatní profesní, vědecké 
a technické činnosti 
75. Veterinární činnosti 

12. Nespecifikované, ostatní  7. Ostatní služby, smíšené          
a nespecifikované 

94. Činnosti organizací 
sdružujících osoby za účelem 
prosazování společných zájmů 
95. Opravy počítačů a výrobků 
pro osobní potřebu a převážně 
pro domácnost 
96. Poskytování ostatních 
osobních služeb 

Zdroj: ŠKRABELOVÁ [2005], ČSÚ [2008], upraveno. 

 



 

 

 

Příloha 2: Přehled dosavadních teorií neziskového sektoru a jejich kritika 

Teorie… Základní charakteristika Základní kritika 

vládních a tržních 
selhání 

NS vzniká pro řešení důsledků 
tržního i vládního selhání 

neřeší „komerční“ NO, ani 
otázku poptávky po službách NO       

v soutěži se státem a trhem 

heterogenity, resp. 
strany poptávky 

různorodost občanské společnosti 
od rozhodujícího voliče              
je důvodem rozvoje NS 

ale musí být také osoby, které 
jsou na těchto službách 

zainteresovány a osoby, které     
je mohou financovat 

strany nabídky 
existence NS je podmíněna 

efektem manažera nebo přímou 
či nepřímou podporou státu 

i v chování manažerů                   
a zaměstnanců lze nalézt 

altruistický motiv 

informační asymetrie 

při nedostatku informací může 
spotřebitel preferovat NO 
vzhledem k důvěře v její 

altruismus a neziskovou orientaci 

empirické průzkumy 
neprokázaly, že by tato 

preference spotřebitelů byla vždy 
postavena na reálném základě 

státu blahobytu 
NS nemá zdůvodnění (max. jako 

zbytková kategorie) 

snad při uplatňování politiky 
státu blahobytu a nadprůměrném 

HDP na obyvatele 
sociálního původu     
a společenských 
kořenů moderní 

společnosti 

rozsah NS je dán historicko-
sociálním vývojem daného státu 

v zásadě ano, ale nikoliv             
v interpretaci tzv. „statist“ 

modelu 

vzájemných vztahů 
při spolupráci může stát           

pro zabezpečení sociální oblasti 
využít synergie dobrovolníků 

stát může, ale nemusí této 
synergie využít 

kolektivní identity 

vznik NS je zapříčiněn existencí 
hodnoty kolektivní identity, která 

vede jedince k obětování 
vlastního prospěchu zájmu celku 

v krajní rovině zavrhuje instituce 
státu a trhu 

minimální úrovn ě 
soukromé spotřeby 

minimální velikost NS je dána 
neuspokojenou částí minimální 

úrovně osobní spotřeby 
popírá standardní velikost NS 

Zdroj: ŠKRABELOVÁ [2002] 



 

 

 

Příloha 3: Přehled zákonných norem neziskových organizací 

Zákonný předpis 
Druh neziskové organizace 

Číslo Zákon… 

Povinnost 

registrace 

Zájmová sdružení právnických 

osob s právní subjektivitou 

40/1964 Sb. občanský zákoník Ministerstvo 

vnitra 

Občanská sdružení včetně 

odborových organizací 

83/1990 Sb. o sdružování občanů Ministerstvo 

vnitra 

Politické strany a politická hnutí 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách  

a v politických hnutích 

Ministerstvo 

vnitra 

Registrované církve a náboženské 

společnosti 

3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání      

a postavení církví a náboženských 

společností a o změně některých 

zákonů (zákon o církvích                   

a náboženských společnostech) 

Ministerstvo 

kultury 

Nadace a nadační fondy 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech        

a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů (zákon              

o nadacích a nadačních fondech ) 

krajský 

rejstříkový 

soud 

Obecně prospěšné společnosti 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech 

a o změně a doplnění některých 

zákonů 

krajský 

rejstříkový 

soud 

Veřejné vysoké školy 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně          

a doplnění dalších zákonů (zákon     

o vysokých školách) 

Ministerstvo 

školství 

Veřejné výzkumné instituce 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích Ministerstvo 

školství 

218/2000 Sb.  

 

o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla) 

Organizační složky státu 

219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích 

kraje, obce 

Organizační složky 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů 

zřizovatel       

– org. složka 



 

 

 

Zákonný předpis 
Druh neziskové organizace 

Číslo Zákon… 

Povinnost 

registrace 

218/2000 Sb.  

 

o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla) 

Příspěvkové organizace 

219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích 

zřizovatel       

– org. složka 

státu 

Příspěvkové organizace 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů 

krajský 

rejstříkový 

soud 

Školská právnická osoba 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) 

Ministerstvo 

školství 

nebo krajský 

úřad podle 

zřizovatele 

347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních 

samosprávných celků a o změně 

ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., 

Ústava ČR 

Ministerstvo 

vnitra 

Vyšší územní samosprávné celky 

129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) krajský 

rejstříkový 

soud 

Státní fondy: 

• Státní fond životního 

prostředí 

388/1991 Sb. o Státním fondu životního prostředí  

ČR 

• Státní fond kultury 239/1992 Sb. o Státním fondu kultury ČR 

• Státní fond na podporu 

kinematografie 

241/1992 Sb. o Státním fondu ČR pro podporu      

a rozvoj české kinematografie 

• Státní zemědělský 

intervenční fond 

256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervenčním 

fondu a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o Státním 

zemědělském intervenčním fondu) 

• Pozemkový fond ČR 569/1991 Sb. o Pozemkovém fondu ČR 

 



 

 

 

Zákonný předpis 
Druh neziskové organizace 

Číslo Zákon… 

Povinnost 

registrace 

• Státní fond dopravní 

infrastruktury 

104/2000 Sb. o Státním fondu dopravní 

infrastruktury a o změně zákona       

č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů 

ČR ve věcech převodů majetku státu 

na jiné osoby a o FNM ČR, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Státní fond rozvoje bydlení 211/2000 Sb. o Státním fondu rozvoje bydlení       

a o změně zákona č. 171/1991 Sb.,   

o působnosti orgánů ČR ve věcech 

převodů majetku státu na jiné osoby 

a o FNM ČR, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon 

• Obce 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) Ministerstvo 

vnitra 

• Komora daňových poradců 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a KDP ČR 

• Česká lékařská komora 

• Česká stomatologická 

komora 

• Česká lékárnická komora 

220/1991 Sb. 

o České lékařské komoře, České 

stomatologické komoře a České 

lékárnické komoře 

• Komora auditorů 93/2009 Sb. o auditorech a o změně zákona         

č. 165/1998 Sb. 

• Česká advokátní komora 85/1996 Sb. o advokacii 

• Česká komora architektů, 

Česká komora 

autorizovaných inženýrů    

a techniků činných ve 

výstavbě 

360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě 

• Notářské komory               

a Notářská komora ČR 

358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský 

řád) 

nezapisuje 

se 



 

 

 

Zákonný předpis 
Druh neziskové organizace 

Číslo Zákon… 

Povinnost 

registrace 

• Česká televize a Český 

rozhlas 

231/2001 Sb. o provozování rozhlasového              

a televizního vysílání a o změně 

dalších zákonů 

licence Rady 

pro 

rozhlasové   

a televizní 

vysílání 

• Česká televize 483/1991 Sb. o České televizi 

• Český rozhlas 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu 

nezapisuje 

se 

• Společenství vlastníků 

bytových jednotek 

72/1994 Sb. kterým se upravují některé 

spoluvlastnické vztahy k budovám    

a některé vlastnické vztahy k bytům  

a nebytovým prostorům a doplňují 

některé zákony (zákon o vlastnictví 

bytů) 

krajský 

rejstříkový 

soud 

• Honební společenstvo 449/2001 Sb. o myslivosti Ministerstvo 

životního 

prostředí 

Veřejné neziskové ústavní 

zdravotnické zařízení 

245/2006 Sb. o veřejných neziskových ústavních 

zdravotnických zařízeních a o změně 

některých  zákonů 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

Regionální rada regionů 

soudržnosti 

248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje nezapisuje 

se 

Zdroj: RŮŽIČKOVÁ [2009] 



 

 

 

Příloha 4: Žebříček nadací a nadačních fondů 2008 

Nadační příspěvky – nadace 
Nadace Působnost Příspěvky 

1. Nadace ČEZ celostátní 126 685 281 
2. Nadace rozvoje občanské společnosti celostátní 122 871 801 
3. Nadace OKD celostátní   62 114 515 
4. Nadace Charty 77 celostátní   33 943 852 
5. Nadace Partnerství celostátní   21 621 000 

Nadační příspěvky – nadační fondy 
Nadační fond Působnost Příspěvky 

1. Nadační fond J&T zahraniční 32 739 058 
2. Nadační fond obětem holokaustu celostátní 15 000 000 
3. Nadační fond Kapka naděje celostátní 10 931 000 
4. Nadační fond Českého rozhlasu celostátní   9 504 707 
5. Nadační fond Homolka regionální   8 235 712 

Výše registrovaného nadačního jmění – nadace 
Nadace Působnost Nadační jmění 

1. Nadace České spořitelny celostátní 501 000 000 
2. Nadace pro transplantaci kostní dřeně celostátní 105 900 782 
3. Nadace Open Society Fund Praha celostátní 101 743 649 
4. Nadace Preciosa regionální 100 754 000 
5. Nadace Partnerství celostátní   99 220 000 

Nadační příspěvky – firemní zřizovatel nadace 
Nadace Působnost Nadační jmění 

1. Nadace ČEZ celostátní 126 685 281 
2. Nadace OKD celostátní   62 114 515 
3. Nadace Vodafone*  celostátní   19 426 000 
4. Nadace České spořitelny celostátní   18 567 250 
5. Nadace O2 celostátní   18 301 000 

Poznámka: Údaje do žebříčku vychází z dotazníků nadací, výročních zpráv a nadačního rejstříku.             
* Údaje jsou uvedeny z výroční zprávy a nadačního rejstříku. 

Zdroj: WWW.DONORSFORUM.CZ [2009] 



 

 

 

 

Příloha 5: Know-how úspěšné neziskové organizace 

Zdroj: MEDLÍKOVÁ, ŠEDIVÝ [2009] 

ÚSPĚŠNÁ 
NEZISKOVÁ 

ORGANIZACE 

MÁ FUNK ČNÍ 
STATUTÁRNÍ 

ORGÁNY MÁ 
SROZUMITELNÉ 

POSLÁNÍ 
STRATEGICKY 

PLÁNUJE 

JE VIDĚT A SLYŠET 

JE VIDĚT A 

ZAJÍMÁ  SE              
O BUDOUCNOST,      

JE SCHOPNA 
ODHADNOUT 

ZMĚNY 

ROZVÍJÍ FIREMNÍ 
KULTURU 

MÁ JASNÉ VNIT ŘNÍ 
PROCESY                 

A PRAVIDLA 

MÁ 
VÍCEZDROJOVÉ 
FINANCOVÁNÍ        

A FUNDRAISERA 



 

 

 

 

Příloha 6: Příklad struktury ročního marketingového plánu 

Marketingový plán 
1. SHRNUTÍ, CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

2. ANALÝZA PROSTŘEDÍ 

  A. Analýza organizace 

   Poslání 

   Vize 

   Hodnoty 

   Kultura a historie organizace 

   Strategický plán 

   Cíle a strategie 

   Hlavní programy, služby, produkce výrobků 

    A. Cílové skupiny 

    B. Cílové skupiny 

    C. Cílové skupiny 

   Současný počet klientů jednotlivých programů a služeb 

   Hlavní silné stránky 

   Současné slabé stránky 

  B. Externí analýza 

   Hlavní cílové skupiny 

   Konkurence 

   Spolupracující organizace 

   Faktory prostředí 

3. MARKETINGOVÉ STRATEGIE 

  Marketingové cíle 

   Cíl 1 Úkol 

    Strategie 

    Akční kroky 

   Cíl 2 Úkol 

    Strategie 

    Akční kroky 

Zdroj: MEDLÍKOVÁ, ŠEDIVÝ [2009]  


