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Nevládní organizace a jejich role v bezpečnostním systému České republiky 
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Anotace 
 
Příspěvek se věnuje popisu role nestátních subjektů v rámci bezpečnostního systému České 
republiky. Přitom pokouší ve stručnosti popsat některé regionální a lokální přístupy týkající 
se zapojování nestátních subjektů do bezpečnostní agendy. V tomto bodě sehrávala roli  
i komunikace s veřejnými subjekty a samotnými organizacemi. Jednotlivá zjištění budou 
zohledněna v textu. V rámci studie bude také dán prostor tématu financování nevládních 
organizací. Pozornost je věnována i nejaktuálnějšímu legislativnímu vývoji v České republice. 
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The article is devoted to description of the role of non-state subjects in security system of 
the Czech Republic. In this regard it also attempts to briefly describe some of the regional 
and local approaches regarding the involvement of non-state organisations in the security 
agenda. In this regard, communication with public subjects and organisations themselves 
was of vast importance. Individual findings will be reflected in the text of the work. Certain 
amount of space was also devoted to system of funding of non-government organisations 
and to the most recent legislative developments in the Czech Republic. 
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Úvod 
 

 Zajišťování bezpečnosti je jednou ze základních funkcí státu. Každý člověk se během 
života může dostat do mimořádných situací způsobených živelními pohromami, haváriemi, 
teroristickými útoky nebo požáry. Může se jednat o živelní pohromy, jakými jsou vichřice, 
záplavy, povodně, ale také o úniky nebezpečných látek. Nemusí se ale nicméně jednat jen  
o mimořádné události a krizové situace. Každý se také může stát účastníkem dopravní 
nehody, svědkem požáru či tonutí. Nikomu by ani neměla být lhostejná bezpečnost v místě 
bydliště.  

Nabízí se otázka, zda je nezbytné či žádoucí, aby se v rámci výše uvedených eventualit 
angažovaly jen a pouze státní či veřejné bezpečnostní sbory, složky, instituce či jejich 
součásti. Z praxe je možné vysledovat celou řadu příkladů zapojení subjektů, označovaných 
jako nevládní (neziskové) organizace.  

Již na tomto místě je možné předeslat, že nevládních organizací, aktivních v oblasti 
bezpečnosti (byť někdy velmi široce definované), je v rámci České republiky celá řada. Tento 
dokument se pokouší tuto problematiku zpřehlednit a ve stručnosti popsat některé 
regionální a lokální přístupy k problematice bezpečnosti. 

Cílem studie je na vzorku nevládních organizací zjistit jejich roli v bezpečnostním 
systému a popsat jejich přínos pro něj. Uvedený přehled se týká jen několika z nich, nejen 
typově, ale i svou činností odlišných. Text si přitom v žádném případě neklade ambice na 
úplnost výčtu existujících platforem, nicméně se snaží ze získaných informací vytvořit určitá 
dílčí zobecnění. 

 Konkrétní skutečnosti se bude autor snažit zjistit i na základě komunikace  
s veřejnými subjekty (které deklarují zkušenost se spoluprací s nevládními subjekty)  
a samotnými nevládními organizacemi. Získaná zjištění budou zohledněna v textu. Z tohoto 
důvodu v rámci textu neexistuje ostrá hranice mezi teoretickými a praktickými pasážemi.  
 V rámci studie bude také dán prostor tématu financování nevládních organizací. 
 V neposlední řadě je třeba zmínit tu skutečnost, že celý systém nevládních organizací 
v České republice je nucen reagovat na legislativní změny, ke kterým došlo v souvislosti 
s přijetím nového znění občanského zákoníku (s účinností od 1. ledna 2014). 
 
 V rámci studie jsou stanoveny následující hypotézy: 
 
 Hypotéza č. 1: Katalogy a seznamy občanských sdružení v současnosti zatím nejsou 
připraveny na změny vyplývající z nového znění občanského zákoníku. 
 Hypotéza č. 2: Změny, které přinesl nový občanský zákoník, se jen ve velmi omezené 
míře dotýkají samotných aktivit (náplně činnosti) konkrétních organizací. Změny tohoto typu 
se týkají hlavně administrativní oblasti.  
 Hypotéza č. 3: Sebehodnocení (sebeprezentace) některých nevládních organizací se 
může zásadním způsobem lišit od toho, jakým způsobem jsou tyto organizace vnímány ze 
strany veřejného sektoru. 
 
 Jelikož k dané problematice v současnosti neexistuje žádná ucelená sekundární 
literatura, čerpal autor při zpracování tématu dominantně z článků a studií vytvářených  
v rámci jednotlivých platforem, působících v České republice (zveřejňovaných na internetu). 
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1.   Bezpečnostní systém České republiky s důrazem na roli nevládních subjektů 
 
Pokud hledáme odpověď otázku, co se přesně skrývá pod pojmem „Bezpečnostní 

systém České republiky“, můžeme nahlédnout do Bezpečnostní strategie České republiky, 
kde se dočteme, že bezpečnostní systém je propojením roviny politické (vnitřní a zahraniční), 
vojenské, vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatel, hospodářské, finanční, legislativní, právní  
a sociální. Základ tohoto systému je především v legislativním vyjádření působností 
a vzájemných vazeb jednotlivých složek (zákonodárné, výkonné, soudní moci, územní 
samosprávy a právnických a fyzických osob) a jejich vazeb mimo bezpečnostní systém a ve 
stanovení jejich povinnosti.1 

 
1.1 Proč všechna bezpečnost není zajišťována státem? 
 
 Pojem bezpečnost je velmi široký, neustále se rozšiřuje a poptávka po bezpečnosti 
roste. Dříve některé fenomény, ke kterým by nikdo nevolal policisty, jsou nyní právně 
ošetřeny. Příkladem může být domácí násilí nebo protidrogová výchova ve školách. Ta dříve 
byla v některých městech zajištěna zástupcem z řad policie a v dnešní době jde často již o 
neziskové organizace, které se zaměřují na drogovou prevenci a výchovu dětí.  
 V souvislosti s rozšiřováním pojmu bezpečnosti je v současném světě, členské země 
Evropské unie nevyjímaje, možné vysledovat velmi širokou paletu aktivit, označitelných za 
„privatizaci bezpečnosti“. Tento proces není založen pouze na „tlaku“ ze strany soukromých 
firem na obsazení donedávna neznámých pozic či oblastí, ale souvisí i s „vyklízením pozic“ ze 
strany státu – nejenom s ohledem na úsporná opaření posledních let.2 Privatizace 
bezpečnosti je pojem, se kterým se setkáváme, když výkon některých úkolů „veřejných“ 
bezpečnostních sborů postupně přechází na soukromé aktéry. Zda je tento trend dobrý nebo 
špatný, není možné jednoznačně říci, neboť vždy závisí na celé řadě okolností, včetně 
„politické kultury“ či „demokratické tradice“ v určité zemi.  
 Spolu s pojmem privatizace bezpečnosti souvisí také pojem „comumunity policing3”, 
který můžeme vysvětlit jako policejní práci orientovanou na službu veřejnosti nebo 
společenskou policejní činnost.  
 Jedná se o filosofii, kde cílem je zapojení veřejnosti do policejní práce takovým 
způsobem, aby se zvýšila její efektivita, a naopak zapojení policistů do života občanů 
takovým způsobem a v takové míře, aby se zvýšila jejich prestiž. Jednotlivé postupy, které  
z této teorie vycházejí, jsou založené na spolupráci policie, občanů, samosprávy a místních 
organizací a institucí. Všechny tyto postupy jsou zaměřené na předcházení škodám  
a následkům kriminálního a rizikového chování nebo na předcházení recidivě takového 
chování. 

                                                           
1
 Bezpečnostní strategie České republiky. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. s. 20. 

http://www.mzv.cz/file/699914/Bezpecnostni_strategie_CR_2011.pdf 
2
 HARAZIN, L.; KRULÍK, O. „Privatizace bezpečnosti“ v Evropě – nejen optikou soukromých bezpečnostních služeb“. 

In XVII. medzinárodná vedecká konferencia: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí: 30. až 31. V. 2012. 
Ed. Ladislav ŠIMÁK. Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity, 2012, s. 179 až 185. ISBN 978-80-
554-0537-7. 
3
 Community Policing. Ministerstvo vnitra České republiky. http://www.mvcr.cz/clanek/community-

policing.aspx 
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  Partnerská spolupráce je založená na hledání společných cílů a společných cest, jak 
těchto cílů dosáhnout. Opatření, která všechny spolupracující subjekty přijímají, jsou buď 
dlouhodobá, zaměřená na zmírnění setrvalých problémů, anebo krátkodobá, vyžadující 
rychlé a okamžité řešení aktuálně vzniklého ohrožení.4 
 
1.2 Nevládní organizace: Definování pojmu 
 

Vymezení pojmu nevládní organizace skýtá řadu úskalí a je nutno říci, že ani lidé, 
pohybující se v této oblasti často nedocházejí ke shodě. Terminologie v této oblasti není 
ustálená, což může způsobovat problémy při vzájemné komunikaci zainteresovaných aktérů. 
Nestátní nezisková organizace či nevládní nezisková organizace, v angličtině označovaná 
zkratkou NGO (Non-Governmental Organization)5, případně NPO (Non-Profit Organisation), 
je organizace nezřizovaná státem a na státu nezávislá, která je určena k obecně prospěšné 
činnosti nebo k neziskové činnosti pro soukromý prospěch. Jak bylo řečeno, nestátní 
nezisková organizace není v České republice oficiální právní termín ani právní forma či status 
právnické osoby, ale jde o termín již do značné míry ustálený ve společensko-ekonomických 
textech, označení organizací i praxi veřejné správy. V určité míře se o neziskových 
organizacích zmiňuje zákon o daních z příjmů6, aniž by zde byl tento pojem výslovně uveden 
a blíže vysvětlen, vyjmenovává však jejich výčet. 
 Nevládní organizace jsou organizace, které nebyly založeny a zřízeny za účelem zisku. 
To však neznamená, že by tvorba zisku byla právně zakázána. Nevládní organizace mohou  
v určitém období zisku dosáhnout, ale ten musí být zase vložen zpět k dosažení cílu daných 
posláním organizace. Jsou založeny za účelem provozování činnosti ve prospěch toho, kdo 
měl zájem na jejich zřízení. Je kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání, 
přičemž výše příjmů je až na druhém místě.  

V České republice bylo k 1. lednu 2012 registrováno 100 728 občanských sdružení  
a jejich organizačních jednotek; 1 969 obecně prospěšných společností; 435 nadací; 1 195 
nadačních fondů a 4 277 církevních právnických osob.7 

Jak je z výše uvedeného patrné, nestátních neziskových organizací je celá řada. Jelikož 
orientace v nich může být problematická, vznikají na celostátní i lokální úrovni jejich 
katalogy, rejstříky, popř. databáze. Tyto katalogy neziskových platforem nejsou žádnou 
novinkou, bohužel žádný soukromoprávní zákon nestanoví povinné zveřejňování zvláštních 
údajů o občanských sdruženích, proto je někdy obtížné najít organizace, které se angažují  
v bezpečnostním systému. Zveřejňování informací je dobrovolné a závisí na rozhodnutí 
orgánů této právnické osoby. Novější katalogy poskytují možnost vyhledávat organizace dle 
pole působnosti. 
 Ministerstvo vnitra na svých stránkách vedlo Seznam občanských sdružení, ale od 
nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (k 1. lednu 2014) je tato agenda převedena na 
rejstříkové soudy. Existuje také pomocná evidence, kterou si vede ministerstvo vnitra pro 

                                                           
4
 Community Policing v Českém Brodě. Českobroďák. http://ceskobrodak.cz/community-policing 

5
 Involving NGOs in Activities. The Global Development Research Center. 

http://www.gdrc.org/ngo/wb-ngo-directive.htm 
6
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

7
 PROUZOVÁ, Z.; ALMANI TŮMOVÁ, K. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných 

rozpočtů v roce 2012. http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=332 
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vnitřní účely, na kterou se vztahuje režim zákona o ochraně osobních údajů v informačních 
systémech.8 

 
Tabulka: Statistika počtu nestátních neziskových organizací v České republice v letech 1990 až 2011:

9
 

 

 
Občanské 
sdružení 

Nadace 
Nadační 

fondy 

Obecně 
prospěšné 

společ-nosti 

Evidované 
právnické 

osoby 

Organi-zační 
jednotky 
sdružení 

1990 3879      

1991 9 366      

1992 15 393 1 551     

1993 21 694 2 768     

1994 24 978 3 800     

1995 26 814 4 253     

1996 27 807 4392  1*   

1997 30 297 5238  52   

1998 36 046 55** 71** 129   

1999 38 072 272 695 560   

2000 42 302 282 735 557   

2001 47 101 299 784 701   

2002 49 108 330 825 762 4 785 30 547 

2003 50 997 350 859 884 4 946 31 509 

2004 53 306 362 898 1038 4 927 32 020 

2005 54 963 368 925 1158 4 605 33 178 

2006 58 347 380 992 1317 4 464 28 868 

2007 61 802 390 1048 1486 4 446 29 378 

2008 65 386 411 1095 1658 4 399 29 752 

2009 68 631 429 1168 1813 4 347 30 640 

2010 72 111 449 1205 1958 4 352 31 166 

2011 75 627 455 1269 2126 4 366 32 104 

 * 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 
 

 Určitý přehled o činnostech organizací nám mohou dát samotné organizace tím, že 
zveřejňují určité povinné a někdy i nepovinné údaje jak při vzniku, tak pak i v průběhu své 
existence. Takovýmto nástrojem jsou například výroční zprávy. Ty fungují jako prezentace 
činností a jejich cílem je poskytnout věrný a poctivý obraz o činnosti a hospodaření za 
uplynulé období s vyhlídkami do budoucna.10 Výroční zprávy jsou mimo jiné také nástrojem 
transparentnosti, pokud je sepsána podle Mezinárodních účetních standardů nebo ověřena 
nezávislým auditem.11 O transparentnosti se v oblasti neziskového sektoru velmi často mluví 
a jsou snahy k jejímu dosažení. To, co dává transparentnosti největší hodnotu, je dobrovolný 
přístup k ní. Transparentnost, která vychází zevnitř, ze své vlastní vůle, získává jiný rozměr 
proti té vynucované. Nese určitou přidanou hodnotu a uvědomění si vlastní odpovědnosti, 
která chybí při povinném poskytování.12 

                                                           
8
 Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech. 

9
 Statistika počtu nestátních neziskových organizací v letech 1990 - 2011. Neziskovky. . 

http://www.neziskovky.cz/data/stat_NNO_tabulka_1990_2012txt12780.pdf 
10

 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.  
11

 Centrum pro výzkum neziskového sektoru. Koncepce zveřejňování výročních zpráv neziskovými 
organizacemi. Brno: CVNS. http://www.e-cvns.cz/soubory/Koncepce_zverejnovani_VZ_NO.pdf 
12

 ADAMEC, J. ROSENMAYER, T. RŮŽIČKOVÁ, R. Rozbor ustanovení týkajících se výročních zpráv neziskových 
organizací v současných právních předpisech. 2006. http://www.e-cvns.cz/soubory/1Rozbor_VZ_NO.pdf 
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2.   Aktuální legislativní vývoj v oblasti nevládních neziskových organizací 
 
V dubnu roku 2012 byl ve Sbírce zákonů České republiky vyhlášen dlouho očekávaný  

a také dlouho diskutovaný zákon: Nový občanský zákoník13. Tento nový zákon nahradil 
(dnem 1. ledna 2014, kdy nabyl účinnosti) stávající občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.)  
a také další zákony (např. zákon o sdružování občanů, zákon o nadacích a nadačních fondech 
a jiné). Účelem vytvoření nového zákona bylo sjednocení většiny právní úpravy soukromého 
práva do jednoho právního předpisu a ten zmodernizovat tak, aby vyhovoval požadavkům 
soudobé společnosti. Spolu s novým občanským zákoníkem vstoupil v platnost také zákon  
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Změny, které tyto zákony přinesly, se dotýkají  
i neziskových organizací14.  
 Nový občanský zákoník zavádí „pořádek“ tam, kde to bylo již nějakou dobu žádoucí 
(například z důvodu, že občanská sdružení se řídila dosud zákonem o sdružování občanů  
z roku 1990, který byl často kritizovaný pro svoji vágnost a nejasnost). Na stranu druhou 
stovky stávajících občanských sdružení čeká větší administrativní zátěž a zvýšená 
odpovědnost řídících a správních orgánů, na kterou některá nejsou dostatečně připravena.15 
V následujícím textu se budou prolínat i zkušenosti některých neziskových organizací, po 
jejich seznámení s novým občanským zákoníkem. 
 Od okamžiku nabytí právní moci se všechny nové právní vztahy (např. nově uzavřené 
smlouvy) řídí novou právní úpravou. Nakolik jsou novým občanským zákoníkem ovlivněny 
právní vztahy, které vznikly před jeho účinností, je upraveno v tzv. přechodných 
ustanoveních zákona. V novém občanském zákoníku má prostor oddíl přechodných 
ustanovení, který se věnuje otázce právnických osob. Tento oddíl obsahuje ustanovení, 
vztahující se na všechny právnické osoby a kromě toho se také věnuje zvláštní pozornost 
jednotlivým právním formám, které byly k nalezení ve staré právní úpravě.16  
 Výše napsané se také samozřejmě týká i neziskového sektoru. Nový občanský zákoník 
obsahuje právní úpravu určitých právních forem organizací, které zpravidla označujeme jako 
neziskové a nespoléhá se tedy již na samostatné zákony. Neziskové organizace se tedy musí 
řídit jak obecnými ustanoveními o právnických osobách (§ 118 a následující), tak také zvláštní 
právní úpravou jednotlivých právních forem (např. § 214 a další), pokud pro ně je taková 
právní úprava vytvořena17. 

                                                           
13

 Aktuální znění nového občanského zákoníku je k nalezení na stránkách: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/ 2012. 
14

 ČIHÁK, J. Unikátní průvodce novým občanským zákoníkem. Praha: Wolters Kluwer, 2012.  
15

 SANEK s.r.o. Občanský zákoník přinese pořádek i zátěž. Bulletin verze NNO. 2013, č. 18.  
16

 Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje. Průvodce novým občanským zákoníkem 
pro NNO. http://www.annojmk.cz/sites/all/files/pravni-poradenstvi/pruvodce-novym-obcanskym-zakonikem-
pro-nno-2014.pdf 
17

 Některé právní formy nevládních neziskových organizací nejsou v novém občanském zákoníku upraveny 
(např. obecně prospěšné společnosti). 
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Co zmiňují přechodná ustanovení nového občanského zákoníku o všech formách 
právnických osob?18 

 

 Bez ohledu na to, zda byla právnická osoba založena před účinností nového 
občanského zákoníku nebo ne, pokud je v tomto předpise uvedena, řídí se pravidly, 
které nový zákon stanovuje. 

 Řízení o zápisu právnické osoby, které bylo zahájeno před 1. lednem 2014, bude 
dokončeno podle staré právní úpravy.  

 Ustanovení společenských smluv, stanov či statutů již existujících právnických osob, 
musí být v souladu s pravidly, které nový občanský zákoník stanovuje. Pokud budou 
po nabytí účinnosti v rozporu s pravidly nového občanského zákoníku, přestanou být 
závaznými. Právnické osoby pak musí do tří let dát své dokumenty do souladu  
s právními předpisy a poté je poslat rejstříkovému soudu, který se bude starat jejich 
evidenci. Pokud tak neučiní, bude vyzvána rejstříkovým soudem k nápravě, a pokud 
neuposlechne ani výzvu, může být rozhodnutím soudu zrušena. 

 Stejné pravidlo platí i pro název právnické osoby, pouze lhůta je zde kratší – dva roky.  
 

Následující text je koncipován jako kladení některých stěžejních otázek a snaha  
o odpovědi na ně. 

 
2.1 Co za změny čeká jednotlivé právní formy nevládních neziskových organizací? 
 
 Novinkou od 1. ledna 2014 je zapisování všech právnických osob do veřejných 
rejstříků. Pro obchodní korporace nebo obecně prospěšné společnosti to není novinka, 
nicméně zpozornět musí například občanská sdružení, která se doposud pouze registrovala  
u Ministerstva vnitra. Podrobnosti o zápisu do veřejných rejstříků stanoví tzv. rejstříkový 
zákon.19 Tento zákon v § 1 stanovuje pravidla pro vedení rejstříku: 

 

 spolkového – zde se zapisují spolky a také zájmová sdružení právnických osob;  

 nadačního – zde se zapisují nadace a nadační fondy;  

 ústavů; 

 obecně prospěšných společností; 

 společenství vlastníků jednotek; 

 obchodního.  
 

 Tyto rejstříky budou vedeny rejstříkovými soudy20 a budou veřejně přístupné,  
i dálkovým přístupem. Návrhy na zápis skutečností se podávají rejstříkovému soudu na 
formulářích dostupných na webových stránkách. Zapisované údaje je třeba doložit zejména 
stanovami, volbu zapisovaných členů orgánů pak dokladem o této volbě. Rejstříkový soud 
provede zápis nejpozději do 5 pracovních dnů.21 Bude tak možné snadno ověřit, zda osoba, 

                                                           
18

 § 3041 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
19

 Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob je v aktuálním znění dostupný z: 
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/13-304.htm 
20

 Místně příslušný je v této věci krajský soud, v jehož obvodu se nachází sídlo právnické osoby. 
21

 Změny v legislativě. Spiralis. http://www.spiralis-os.cz/index.php/zmeny-v-legislative-pro-nno 
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se kterou se jedná, skutečně existuje a je způsobilá k právnímu jednání, její sídlo nebo také 
kdo je oprávněn ji zastupovat. Platí zde tzv. princip materiální publicity, který chrání osoby, 
které jednají s důvěrou v údaje zapsané v rejstříku. Proti těmto osobám totiž nelze uplatnit 
námitku, že zápis neodpovídá skutečnosti. To jde jen v případě, že by se prokázalo, že tyto 
osoby musely být s rozporem mezi zápisem a skutečností obeznámeny. To má význam 
zejména při posuzování platnosti právního jednání statutárních orgánů právnických osob.22  
 
2.2  Jakých dalších změn se dočkaly jednotlivé právní formy nevládních neziskových 

organizací? 
 

V následujícím textu jsou popsány změny, které se dotýkají starých právních forem 
nevládních neziskových organizací, kterými jsou: 

 

 Občanská sdružení. 

 Obecně prospěšné společnosti. 

 Nadace a nadační fondy. 

 Církevní právnické osoby. 

 Zájmová sdružení právnických osob. 
 
2.2.1 Občanské sdružení 
 

Občanská sdružení byla do 1. ledna 2014 upravená zákonem o sdružování občanů, 
který byl jedním z řady zákonů, které nový občanský zákoník zrušil a nahradil vlastní právní 
úpravou. Znamená to, že již nemohou podle zákona o sdružování občanů vznikat nová 
sdružení. Pokud se osoby chtěly sdružovat za účelem naplňování společného zájmu a vytvořit 
za tímto účelem právnickou osobu, musejí si zvolit některou z nových právních forem 
upravených v novém občanském zákoníku. 

Co se stalo s občanskými sdruženími, které vznikly do 31. prosince 2013?  
 

 Začalo se na ně automaticky pohlížet jako na spolky. To však neovlivňuje jejich 
existenci jako právnické osoby – nezanikly, pouze se mění označení jejich právní 
formy.  

 Zůstává jim název, identifikační číslo, sídlo, historie i všechna práva a povinnosti z již 
uzavřených smluv. 

 Od 1. ledna 2014 začnou řídit právní úpravou spolků v novém občanském zákoníku  
(§ 214 a následující). 
 

 Změna v nové právní úpravě od starého, dnes již zrušeného zákona o sdružování 
občanů spočívá v tom, že nový občanský zákoník upravuje fungování spolků mnohem 
podrobněji, než zákon o sdružování občanů (ten v této oblasti v podstatě mlčel)23. Základní 

                                                           
22

 Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje. Průvodce novým občanským zákoníkem 
pro NNO. http://www.annojmk.cz/sites/all/files/pravni-poradenstvi/pruvodce-novym-obcanskym-zakonikem-
pro-nno-2014.pdf 
23

 Jak se z občanského sdružení stane spolek? Ekologický právní servis. 
http://www.eps.cz/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni/rada/jak-se-z-obcanskeho-sdruzeni-stane-spolek 
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myšlenka se ale nezměnila. Spolky jsou stejně jako dříve občanská sdružení právnické osoby 
založené za naplňováním určitého cíle, kterým však není primárně získávání zisku.  
 
2.2.2 Obecně prospěšná společnost  
 
 Dalším ze zrušených zákonů je i zákon o obecně prospěšné společnosti24. Nové tedy 
od 1. ledna 2014 nebudou moci být zakládány. Velmi podobnou právní formou jsou nově 
upravené ústavy (§ 402 a následující), které jsou založeny na stejném principu jako obecně 
prospěšné společnosti (majetková i osobní složka), jejich úprava je však o něco volnější 
(např. mohou zakládat obchodní společnosti). Nabízelo se, aby se obecně prospěšné 
společnosti automaticky přeměnily v ústavy (tak jako v případě občanských sdružení  
– spolků), zákonodárci se ale nakonec rozhodli nezasahovat do právního režimu již vzniklých 
obecně prospěšných společností. 
 
2.2.3 Nadace a nadační fond25 
 
 Podobný osud jako občanská sdružení potkal i nadace a nadační fondy. Zákon  
o nadacích a nadačních fondech26 se účinností nového občanského zákoníku také zrušil 
a nově pro tyto právnické osoby platí úprava obsažená v rámci nového občanského zákoníku. 
Na již existující nadace a nadační fondy se pohlíží, jako kdyby vznikly na základě ustanovení 
nového občanského zákoníku (§ 306 a následující). Ty proto musí věnovat pozornost nové 
právní úpravě a upravit svoji zakládací listinu, statut a popř. i název. Byla značně posílena 
práva zakladatele nadace, ten může upravit nadační listinu ve smyslu nového občanského 
zákoníku nejdéle ve lhůtě dvou let.  
 
2.2.4 Církevní právnická osoba 
 

Na rozdíl od ostatních předpisů upravujících jednotlivé právní formy nevládních 
neziskových organizací, zůstává zákon o církvích27 v platnosti a účinnosti. Právnické osoby 
tudíž mohou nadále vznikat podle tohoto zákona a jejich rejstřík nadále vede Ministerstvo 
kultury. Neznamená to však, že se jich nový občanský zákoník nijak nedotkl. Nový občanský 
zákoník platí pro církevní právnické osoby v částech upravující obecné otázky právnických 
osob (§ 118 a následující.) a samozřejmě se také musí řídit i v dalších částech nového zákona, 
které se jich jako účastníků soukromoprávních vztahů dotýkají.28  
 

                                                           
24

 Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. 
25

 FRIŠTENSKÁ, H. a kol. Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy.Fórum dárců. 2013. 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/informacni_brozury/Pruvodce-obcanskym-
zakonikem-pro-nadace-a-nadacni-fondy_fd-_5_.pdf 
26

 Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.  
27

 Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. 
28

 Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje. Průvodce novým občanským zákoníkem 
pro NNO. http://www.annojmk.cz/sites/all/files/pravni-poradenstvi/pruvodce-novym-obcanskym-zakonikem-
pro-nno-2014.pdf 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Karel Palacký, Nevládní organizace a jejich role v bezpečnostním systému České republiky (2014-2015_C_01) 

 

 
10 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

2.2.5 Zájmová sdružení právnických osob 
 

Zájmová sdružení právnických osob byla zakládána podle ustanovení § 20f – § 20k 
zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Nicméně nový občanský zákoník úpravu této 
zvláštní právní formy právnické osoby nepřinesl, proto nebudou již od ledna 2014 nová 
zájmová sdružení právnických osob zakládána.  
 
2.3 Nové právní formy nevládních neziskových organizací po rekodifikaci soukromého 

práva  
 

Toto jsou právní formy nevládních neziskových organizací, které zavádí nový 
občanský zákoník: 

 

 Spolky. 

 Ústavy. 

 Nadace. 

 Nadační fondy. 

 Sociální družstva. 
 
2.3.1 Spolek29 
 
 Spolek je druh právnické osoby založený za účelem naplňování určitého zájmu jeho 
zakladatelů. Jelikož zákonná úprava umožňuje dvě podoby (popř. jejich kombinaci), tak 
lhostejné, zda účel založení spolku je zcela soukromý (skupinka osob sdružujících se za 
účelem věnovat se společně svému zájmu) nebo naopak veřejný (spolek založený za účelem 
pomoci ohroženým skupinám obyvatel). Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku  
a jeho stanovy musí být uloženy v úplném znění v místě sídla spolku. I když může členům 
vyplývat povinnost přispívat na jeho činnost formou členského příspěvku, za případné dluhy 
neručí a jejich účast ve spolku je zcela dobrovolná.  
 Spolu se svojí hlavní činností, kterou je dosahování stanoveného účelu, může spolek 
vyvíjet i vedlejší činnost, v rámci které je možnost i podnikat. Na rozdíl od obchodních 
korporací je však veškerý dosažený zisk použit pro podporu činnosti spolku a dosahování 
účelu, za kterým byl založen. Zisk tudíž není možno rozdělovat mezi členy spolku. Podnikání 
nebo jiná výdělečná činnost nikdy nesmí být činností hlavní.  
 
2.3.2 Ústav30 
 

Další z nových forem právnické osoby je podle nového občanského zákoníku ústav. 
Ústavy jsou zakládány za účelem provozovat činnosti užitečné pro veřejnost s tím, že 
výsledky jejich činnosti jsou každému rovnocenně dostupné za předem stanovených 
podmínek. Ústav, stejně jako spolek, vzniká zápisem do veřejného rejstříku. Podrobnosti 

                                                           
29

 Změna právní formy. Moravskoslezský kraj. http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/zmena-pravni-
formy-obcanskeho-sdruzeni-na-obecne-prospesnou-spolecnost-31058/ 
30

 Vybrané aspekty nového občanského zákoníku. epravo.cz.  
http://www.epravo.cz/top/clanky/vybrane-aspekty-noveho-obcanskeho-zakoniku-a-jejich-dopad-na-neziskovy-
sektor-cast-i-obecne-prospesne-spolecnosti-od-roku-2014-91487.html 
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fungování ústavu upravuje statut, který vydává správní rada a který se zakládá do rejstříku. 
Pro ústav je tedy typické využití nejen osobní, ale také majetkové složky organizace (na rozdíl 
např. od spolku, který je založený pouze na osobní složce, se v případě ústavu počítá  
s majetkovými vklady).  
 Ústavy mohou také jako vedlejší činnost provozovat podnikatelskou činnost, zisk však 
může být stejně tak použit jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na 
vlastní správu.  

Na rozdíl od spolků je u ústavů zákonem daná struktura orgánů: 
 

 Ředitel (statutární orgán ústavu) 

 Správní rada (dohlíží na ředitele, rozhoduje o hlavních finančních otázkách apod.) 
 
 Když porovnáme právní formy ústavu se stávajícími právními formami lze nalézt 
podobné znaky s obecně prospěšnými společnostmi (zrušenými novým občanským 
zákoníkem), úprava je však o něco volnější. Ústav zejména nemusí mít povinně dozorčí radu 
a může se účastnit na podnikání třetích osob (může např. založit společnost s ručením 
omezeným).  
 
2.3.3 Nadace31 
 

Nadace představují účelová sdružení majetku (chybí jim osobní složka, kterou mají 
spolky). Zakládají se za určitým účelem, který může být obecně prospěšný (např. ochrana 
lidských práv apod.), nebo také dobročinný (např. podpora určitých potřebných osob). Nová 
právní úprava nadací je oproti té staré o něco volnější a posiluje práva zakladatele.  
 Nic se nemění v oblasti podpory politických stran nebo hnutí, nadace nesmějí ani 
podporovat členy svých orgánů, své zaměstnance či jejich osoby blízké ani nesmějí být 
zakládány výhradně za účelem dosahování zisku. Stejně jako spolky a ústavy mohou nadace  
v rámci své vedlejší činnosti podnikat, zisk z podnikání však musí také použít výlučně na 
podporu své hlavní činnosti. Nadace vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. 
 Podle právní úpravy je možné, aby se nadace transformovala na nadační fond. 
Podmínkou však mj. je, aby to bylo připuštěno v zakladatelské listině nadace.  
 
2.3.4 Nadační fond32 
 
 Nadační fondy jsou další z takzvaných účelových sdružení majetku a podobně jako 
nadace jsou založeny k účelu užitečnému společensky nebo hospodářsky. Mají vlastní úpravu 
v ustanovení § 394 a násl. a na vše, co v této speciální části nového občanského zákoníku 
není, se použijí obecná ustanovení o právnických osobách (§ 118 a následující).  
 Nadační fond nemá stanovenou minimální hodnotu vkladu, nemá nadační jistinu ani 
nadační kapitál, protože na rozdíl od nadací se u něj nepočítá s dlouhodobou existencí. Je 
totiž časté, že se finanční prostředky fondu časem použijí pro daný účel a nadační fond pak 
zanikne.  

                                                           
31

 FRIŠTENSKÁ, H. a kol. Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy. Fórum dárců. 2013. 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/informacni_brozury/Pruvodce-obcanskym-
zakonikem-pro-nadace-a-nadacni-fondy_fd-_5_.pdf 
32

 Tamtéž. 
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 Nadace a nadační fondy se staly podmnožinou tzv. fundací, což jsou sdružení majetku 
sloužící ke konkrétně vymezenému účelu. Změny ocení zvláště nadační fondy, kterým nová 
legislativa otevírá možnosti širších aktivit. Podobně jako v případě nadací je i v případě 
nadačních fondů možná transformace. Pokud to výslovně připouští zakladatelská listina 
nadačního fondu, je možno nadační fond transformovat na nadaci.  
 
2.3.5 Sociální družstvo33 
 
 Občanská sdružení, která se s účinností nového občanského zákoníku automaticky 
stávala spolky, se měla podle přechodných ustanovení možnost transformovat se buď na 
ústav, nebo na sociální družstvo. Sociální družstva nejsou upravena v novém občanském 
zákoníku, ale v zákoně o obchodních korporacích a jedná se o zcela novou právní formu 
právnické osoby. 
 Družstvo obecně je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za 
účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. 
Definici sociálního družstva obsahuje ustanovení § 758.34 Oproti naprosto volnému přístupu 
zákonodárce k členství ve spolku, jsou podmínky členství v sociálním družstvu upraveny 
striktně. Členem sociálního družstva se totiž může stát právnická osoba a z fyzických osob 
pak pouze osoba, která vykonává pro sociální družstvo práci na základě pracovního poměru, 
nebo která vykonává pro sociální družstvo práci bez nároku na odměnu mimo rámec 
pracovního poměru na základě dobrovolnosti, nebo která je příjemcem služby poskytované  
v rámci obecně prospěšné činnosti sociálního družstva. Zákon neumožňuje převod nebo 
přechod družstevního podílu v sociálním družstvu. 
 Jak bylo napsáno dříve, nové uvedené nové právní formy nevládních neziskových 
organizací mohou v rámci své vedlejší činnosti prakticky libovolně podnikat, pro sociální 
družstva to neplatí – nemohou mít jako předmět činnosti nic jiného, než uvádí § 758, jinak 
jim hrozí zrušení. Jedná se o právní formu určenou pro tzv. „sociální podnikání“. 
 I přesto to, že činnost sociálních družstev je veřejně prospěšná, nelze je automaticky 
označit za „neziskové“ organizace. Pro ně je totiž typické, že nedochází k přerozdělování 
zisku mezi společníky nebo zakladatele. Zákon o obchodních korporacích však naopak počítá 
s tím, že zisk z činností sociálních družstev může být přerozdělován mezi jejich členy.  
 

                                                           
33

 Sociální družstva. Transformace občanského sektoru.  
http://transformace-obcanskeho-sektoru.cz/category/soc-druzstva/ 
34

 „Družstvo, které soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za 
účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním 
místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v 
oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale 
udržitelného rozvoje.“ 
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2.4 Veřejná prospěšnost35 
 
 Nový občanský zákoník nově zavádí do českého práva pojem veřejná prospěšnost. 
Tento pojem je často k nalezení v zahraničních právních úpravách. V České republice se 
používá v praxi neziskového sektoru, ale až nyní má tento pojem zákonnou definici. Pokud 
nebudeme používat citaci ze zákona, potom se dá na otázku „co je vlastně cílem veřejné 
prospěšnosti?“ odpovědět následovně: Podle návrhu je cílem právní úpravy veřejné 
prospěšnosti efektivnější a transparentnější čerpání a využívání veřejných prostředků  
a daňových výhod právnickými osobami, které se budou moci vykazovat označením 
„právnická osoba se statusem veřejné prospěšnosti.“36 Podrobnosti měl upravit zvláštní 
zákon o statusu veřejné prospěšnosti, který však byl zamítnut.37  
 
2.5 Sumarizace legislativních změn v oblasti nevládních neziskových organizací 
 
 S příchodem nového občanského zákoníku organizacím spíše přibyla administra-
tivní práce a v pozadí také několik technických záležitostí. Jedná se například o úpravy ve 
smlouvách s rektory, dodržování lhůt při svolávání jednání apod. V současné době běží 
dvouleté přechodné období pro přejmenování sdružení. Nově jsou (budou) v naprosté 
většině případů spolky. Toto se netýká organizací s tzv. zažitým názvem, jako jsou Sdružení 
dobrovolných hasičů nebo Sokol atd.38 
 Jelikož jde stále o čerstvé téma, bude se očekávaná praxe utvářet i nadále. Značná 
část organizací vyčkává, jak se k tomu postaví ostatní a přejmenování budou následně také 
realizovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah do stanov a toto bylo zřejmé už před  
1. lednem 2014, byla možnost se na nastalou situaci připravit. Některé organizace toto  
v maximální možné míře udělaly ještě na konci roku 2013, takže následně nás budou čekat 
asi už jen drobné změny.39 Platí, že není-li ve stanovách spolku řečeno jinak, platí úprava  
v novém občanském zákoníku – je tedy potřeba upravit stanovy tak, aby vyhovovaly nové 
právní úpravě. Některé organizace vyčkávají také z důvodu, že v momentě, kdy budou 
upravovat stanovy, spojí tuto činnost i s aktualizací některých podrobností, které nejsou ani  
v novém zákoně (například volba a odvolání orgánů sdružení, především členů v těchto 
orgánech).40 
 Z provedených rozhovorů a e-mailových konverzací také vyplynulo, že organizace  
v novém občanském zákoníku nespatřují žádný přínos, který by podpořil jejich fungování  
a pomohl k dosahování jejich cílů.41  

                                                           
35

 § 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, charakterizuje veřejnou prospěšnost následovné: „Veřejně 
prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním 
vlastní činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen 
bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá své jmění k veřejně 
prospěšnému účelu.“ 
36

 JIRKALOVÁ, M., CSR Forum. Novela občanského zákoníku vrazila klín mezi neziskovky. 
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/byznys-a-spolecnost/clanek.phtml?id=701491  
37

 Dne 12. září 2013 byl Senátem návrh zamítnut. http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=989&O=6 
38

 MÁLEK, M. Českobroďák. e-mailová komunikace ze dne 19. 2. 2014. 
39

 POSPÍŠILOVÁ, K. Společně k bezpečí. telefonický rozhovor uskutečněný 6. 2. 2014. 
40

 MÁLEK, M. Českobroďák. e-mailová komunikace ze dne 19. 2. 2014. 
41

 VINAŘOVÁ, H. Ztracené děti. e-mailová komunikace ze dne 21. 2. 2014. 
 VALÍČEK, D. Help in Danger. e-mailová komunikace ze dne 26. 2. 2014. 
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3. Konkrétní organizace ve sledované oblasti 
 
 V následujícím textu bude dán prostor organizacím aktivních v oblasti bezpečnosti 
(byť někdy velmi široce definované) v rámci České republiky. Nicméně, takových organizací 
existuje celá řada, proto se uvedený přehled týká jen několika z nich, pokud možno typově, 
ale i svou činností odlišných. Některé se zabývají bezpečností v nejširším smyslu slova  
a začínají u našich menších spoluobčanů, pro které mají připravené preventivně výchovné  
a vzdělávací programy v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva (Hasík) nebo je školí, 
jak poskytnout první pomoc (projekt Buď připraven) a podobně. Další z uvedených organizací 
se zabývají bezpečností jako primárním tématem. Některé organizace je zase možné chápat 
jako ostatní složku integrovaného záchranného systému. 
 Z důvodu, že občanský zákoník dává na změnu názvu a stanov organizacím dva 
případně tři roky, budou v této části studie použity názvy organizací před nabytím účinnosti 
nového občanského zákoníku. 
 
3.1  Rescueinfo 
 

  
 

Na úvod budou vyzdvihnuty dva portály, které se zabývají bezpečností, bezpochyby 
mají vliv na bezpečnostní systém České republiky a jsou zpracovány na skvělé úrovni. Těmi 
jsou „Rady v nouzi“ a „Varujeme Vás.“ Za oběma portály stojí občanské sdružení 
Rescueinfo.42 To vzniklo začátkem roku 2005 z podnětu několika uživatelů občanských 
radiostanic. Původní myšlenka založit toto sdružení sahá ale až do období katastrofálních 
povodní v roce 2002. Od svého vzniku působí v Pardubickém kraji a od roku 2011 také na 
území obce Chrudim. 
 Hlavním úkolem sdružení v době jeho vzniku bylo zajišťování radiového spojení při 
mimořádných událostech a to především mezi krizovým štábem města Pardubice  
a prostorem, v němž došlo k mimořádné události (evakuační prostor, místo nouzového 
ubytování, hlásný profil). Postupem času se členové stále více setkávali s tím, že naprostá 
většina obyvatel neví, jak reagovat v případě ohrožení, ať už jde o povodně, únik nebezpečné 
látky nebo dopravní nehodu. Vznikl proto projekt Rady v nouzi a v současné době 
tvoří vzdělávací a preventivní činnost v oblasti ochrany obyvatel hlavní činnost sdružení43. 

                                                           
42

 Rescueinfo o. s. O nás. http://rescueinfo.org/o-nas 
43

 BAREŠ, M. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Praktická cvičení na školách.  
http://rescueinfo.org/wp-content/uploads/ocmu.pdf 
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Z krizové činnosti se sdružení zabývá hlavně: 
 
 zajišťováním radiového spojení pro krizový štáb a organizace účastnící se likvidace 

mimořádné události; 
 pomocí při informování a evakuaci obyvatel; 
 monitorováním problémových míst v průběhu mimořádné události; 
 pátráním po pohřešovaných osobách. 
 

 Při své činnosti dlouhodobě spolupracují s oddělením krizového řízení Magistrátu 
města Pardubic a oddělením ochrany obyvatelstva Hasičského záchranného sboru 
Pardubického kraje. Spolupráce s tímto sdružením je hodnocena velmi kladně, podle zpětné 
vazby jde o velmi kvalifikovaný a zapálený tým v oblasti ochrany obyvatelstva, na který je 
spolehnutí a je schopen plnit úkoly ochrany obyvatelstva ve ztížených podmínkách.44  
 Sdružení v nynější době sdružuje 11 členů a několik dalších podporovatelů. Po 
zkušenostech z minulých let se není snaha počet členů příliš rozšiřovat a to z důvodu, že  
v minulosti se vyskytlo několik lidí, kteří se vydávali za členy sdružení a zneužívali toho pro 
získání sponzorských darů. Členové sdružení jsou většinou radioamatéři a jeden bývalý 
městský policista. Někteří externí spolupracovníci, kteří nejsou členy sdružení, jsou 
příslušníky jednotek sdružení dobrovolných hasičů. 45 
 Občanského sdružení je aktivní také on-line. Využívá web, Facebookovou stránku46  
a portál Youtube47. Kromě toho prezentuje svoji činnost na blogu na zpravodajském portálu 
iDNES a konkrétní aktivity také v regionálních médiích. Pravidelně se účastní akcí pro 
veřejnost, jako den prevence apod. Zájemci také mohou požádat o odbornou přednášku ve 
škole nebo na pracovišti, součástí řady akcí v regionu je i informační stánek. 
 

 
                                                           
44

 NOVÝ, L. vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení hasičského záchranného sboru 
Pardubického kraje. e-mailová komunikace ze dne 10. 2. 2014 „Jedná se o velmi kvalifikovaný a zapálený tým  
v oblasti ochrany obyvatelstva který již v minulosti dokázal, že je na něj spolehnutí a je schopen samostatně 
plnit některé úkoly ochrany obyvatelstva a to i ve ztížených podmínkách, např. podpora náhradního 
spojení. Jejich připravenost i vybavenost je též na dobré úrovni.“ 
45

 BAREŠ, M. Rescueinfo o.s. e-mailová komunikace ze dne 19. 2. 2014. 
46

 Rescueinfo o. s. Facebook. https://www.facebook.com/Rescueinfo?fref=ts 
47

 Rady v nouzi. Youtube. http://www.youtube.com/radyvnouzi. 
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3.2 Českobroďák  
 

 
 

Dalším z velmi aktivních uskupení je občanské sdružení Českobroďák. Důvodem 
vzniku byla vysoká míra kriminality v městě, kde sdružení působí (Středočeský kraj, okres 
Kolín, asi 6 900 obyvatel) a také postup města v této oblasti (nedostatečný počet zájmových 
organizací vyplňujících volný čas dětí a mládeže, zanedbaná prevence a ochrana před 
nežádoucími společenskými jevy moderní doby). Cílem sdružení jsou48: 

 

 Pořádání volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé, pedagogická a sportovní 
činnost. 

 Prevence a ochrana před sociálně patologickými jevy se zaměřením na protidrogovou 
prevenci pro obyvatele Českého Brodu a okolí.  

 Prevence kriminality na Českobrodsku, spolupráce s obdobnými organizacemi  
a s veřejnými institucemi.  

 Poskytování služeb občanům spočívajících v osvětě, poradenství a vzdělávání. 
 
 Jak je z cílů sdružení jasné, Českobroďák se nezabývá pouze volnočasovými aktivitami 
a prevencí, ale i děním v Českém Brodě na poli bezpečnosti. Důležitým postupem v této práci 
bylo navázání spolupráce se samosprávou v Českém Brodě, potažmo městskou policií Český 
Brod a Radou města Český Brod.49 V neposlední řadě se velmi aktivně zapojili 
policisté obvodního oddělení Českého Brodu prostřednictvím svého vedoucího oddělení. 
Všechny aktivity jsou zastřešeny pod názvem community policing. Jednotlivé postupy, které  
z konceptu community policing vycházejí, jsou založené na spolupráci policie, veřejnosti, 
samosprávy a místních organizací a institucí. Všechny tyto postupy jsou zaměřené na 
předcházení škodám a následkům kriminálního a rizikového chování nebo na předcházení 
recidivě takového chování. Tato spolupráce byla specifikována v Dohodě o spolupráci50, 
která byla podepsána 24. listopadu 2011. Občanské sdružení v této dohodě zastupuje 
především zájmy veřejnosti, která může přispět v boji proti kriminalitě hlavně důležitými 
informacemi získanými díky místní a osobní znalosti. Dále bylo velmi důležité navázání 
spolupráce s ostatními nevládními organizacemi v Českém Brodě, které pomáhají realizovat 
podpůrné akce nejenom v rámci bezpečnosti.  

                                                           
48

 Stanovy. Českobroďák. http://ceskobrodak.cz/sdruzeni/stanovy 
49

 MÁLEK, M. Českobroďák. e-mailová komunikace ze dne 3. 2. 2014. 
50

 Koordinační dohoda. Českobroďák. http://ceskobrodak.cz/community-policing/cp-koordinacni-dohoda 
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Několik projektů zaměřených na bezpečnost ve městě jsou například:51 
 

 Pošli poznatek – Formou anonymního formuláře na webových stránkách mohou 
občané oznámit jakýkoliv problém, s kterým se neví rady a sdružení jim ho pomůže 
vyřešit. 

 Děti na přechodech – Odborně proškolené osoby dohlížejí na bezpečnost na 
konkrétním přechodu.  

 Sebeobrany ženy – Formou semináře sdružení informuje o možnostech sebeobrany 
(předcházení konfliktu, rizikové situace, řešení atd.) 

 Kurz první pomoci – Kurzy pro děti z místních škol a jiných organizací, dále pro 
odborné pedagogické pracovníky z místních škol a v neposlední řadě jsou tyto kurzy 
určeny pro širokou laickou veřejnost.  

 Přednášky senioři – Několik přednášek pro seniory, protože v poslední době je 
zvýšená trestná činnost právě na této skupině obyvatel.  

 
 V neposlední řadě pořádá sdružení volnočasové aktivity pro děti a dospělé jako 
například oddíl Sebeobrany pro děti a dospělé. Dále se jedná o kulturně společenské akce, 
jakými jsou rodinné výlety, turnaje, společenské zábavy, karneval pro děti a mnoho dalšího.  
 V současné době má sdružení 15 registrovaných členů. Členskou základnu tvoří 
několik aktivních a bývalých policistů, dále i záchranářů. Ti ostatní jsou osoby, kterým není 
život (dění i bezpečnost) ve městě lhostejný. V druhém případě se potom jedná  
o zaměstnance městského úřadu, podnikatele ve městě a v neposlední řadě také jednotlivce 
z řad občanů. Vzhledem k specifickému zaměření sdružení (a to především na bezpečnost ve 
městě) si v podstatě členové vypomáhají mezi sebou tak, jak je potřeba. V České republice 
není mnoho obdobných organizací, které by byly striktně vymezeny na bezpečnost ve městě. 
Sdružení Českobroďák tím pádem můžeme řadit mezi unikáty v této oblasti.52  
 Sebeprezentace je pro sdružení velmi diskutované téma. Vzhledem k primárnímu 
zaměření, což je bezpečnost, je to problém. Není možné prezentovat všechny úspěchy, 
kterých se podařilo dosáhnout. Většinou se jedná o opatření, která mají zlepšit bezpečnost. 
Veřejnosti se snaží prezentovat formou veřejných setkání nebo výročních zpráv sdružení, kde 
ale není komplexně možno obsáhnout bezpečnost ve městě. Dále je to prezentace na 
jednotlivých akcích sdružení, kde se snaží diskutovat s občany města. Trpělivost je v tomto 
případě nutná, protože v případě prezentace některých opatření by byl tento postup 
neúčinný a kontraproduktivní. Lepších forem prezentace se snaží dosáhnout v odborných, či 
spíše odpovědných kruzích tzn. psaním hodnotící zprávy pro Radu města Český Brod  
a zastupitele.53 
 Spolupráce s ostatními subjekty v teritoriu města Český Brod je pro sdružení velmi 
důležitá. Pomáhají realizovat a prosazovat vytyčené cíle organizace. Jedná se především  
o prezentaci sdružení v dalších sociálních kruzích. Není třeba zmiňovat levnější pronájem, 
vypůjčeni materiálu a mnoho dalšího, tolik potřebného, pro aktivity sdružení. 
 

                                                           
51

 Projekty. Českobroďák. http://ceskobrodak.cz/community-policing/cp-projekty 
52

 MÁLEK, M. Českobroďák. e-mailová komunikace ze dne 19. 2. 2014. 
53

 MÁLEK, M. Českobroďák. e-mailová komunikace ze dne 3. 2. 2014. 
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3.3 Společně k bezpečí 
 

 
 

Další z organizací, kterou je vhodné v kontextu práce zmínit, je občanské sdružení 
Společně k bezpečí. To, na rozdíl od dříve zmíněných, má trochu jiné pole působnosti, i tak je 
ale velmi přínosným „hráčem“ v bezpečnostní oblasti. Toto sdružení vzniklo po rozhodnutí, 
že na domácí scéně chybí organizace, která by se bezpečností zaobírala jako primárním 
tématem.54 Společně k bezpečí usiluje o zvyšování účasti občanů na řešení problémů na 
místní úrovni, rozhodování o nich a podporu vzniku partnerství mezi občany, samosprávou, 
státní správou, podniky, školami, nevládními organizacemi a místními občanskými aktivitami 
při řešení komunálních problémů, které se týkají především oblasti bezpečnosti, prevence 
kriminality a sociálních věcí.55 Tyto cíle realizuje sdružení prostřednictvím: 

 
 konkrétních projektů; 
 nabídky poradenské a informační služby v oblasti společného rozhodování na 

komunální úrovni; 
 realizací odborných seminářů; 
 pořádání setkání a diskusí ke konkrétním problémům na místní úrovni; 
 zprostředkování zkušeností a příkladů dobré praxe; 
 vydávání odborných publikací a informačních materiálů. 

 
 Společně k bezpečí se zaměřuje se na ochranu komunit před všemi projevy 
protiprávního jednání a sociálně patologických jevů. Zabývá se mapováním problémových 
lokalit a skupin v těchto lokalitách a vytváří návrhy k řešení uvedených problémů. 
 Členská základna je obdobná jako v předchozích případech. Zatím se nestalo, že by 
sdružení mělo více než 10 členů. Samozřejmostí jsou lidé, kteří nejsou členy, ale na aktivitách 
se podílejí. Někteří na druhou stranu jen chodí na členské schůze, platí příspěvky, ale 
projektů se neúčastní.56  
 V rámci internetu se sdružení prezentuje pouze prostřednictvím webových stránek. 
Veškerá prezentace se tak odehrává prostřednictvím komerčních aktivit, které sdružení 
realizuje. Z těch také plyne důležitá část příjmů. 

Nedostatky z pohledu neziskové organizace jsou následující:57 
 

 Občan/občanské sdružení není pro úřad partnerem; obce a policie nejsou příliš 
ochotné zapojovat občany do rozhodování o bezpečnostních a preventivních 
opatřeních. 

 Chybí finanční zdroje, díky kterým by se mohli občané podílet na rozhodování o tom, 
jak bude vypadat bezpečnostní politika. 

 Interdisciplinární spolupráce na místní úrovni v oblasti bezpečnosti je nízká. 
Navrhované možnosti řešení jsou následující: 

                                                           
54

 POSPÍŠILOVÁ, K. Společně k bezpečí. telefonický rozhovor uskutečněný 6. 2. 2014. 
55

 Úvod. Společně k bezpečí. http://www.spolecnekbezpeci.cz/ 
56

 POSPÍŠILOVÁ, K. Společně k bezpečí. telefonický rozhovor uskutečněný 6. 2. 2014. 
57

 POSPÍŠILOVÁ, K. vize 2020: Společně k bezpečí. http://www.vize2020.cz/docs/p/vize2-pospisilova.pdf 
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 Pokud veřejná správa (vč. policie) chce být skutečně efektivní službou veřejnosti, 
musí se ptát občanů, co od ní očekávají, jaké jsou (nejen) v oblasti bezpečnosti jejich 
názory. 

 komplexní a strukturovaný přístup k prevenci kriminality; policie a obec v situační 
prevenci, obec, školy a neziskové organizace v sociální prevenci, specializované služby 
v prevenci viktimizace; prevence kriminality nejsou jen kamerové systémy a aktivity 
pro děti a seniory. 

 Existence mechanismů, které zajistí skutečnou interdisciplinární spolupráci v oblasti 
bezpečnosti. 

 Zajištění finančních zdrojů, které umožní občanským sdružením čerpat přímou cestou 
dotace na projekty, vedoucí k prosazení občanských zájmů v oblasti bezpečnostní 
politiky na místní úrovni. 
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3.4 Záchranný kruh58 
 

 
Nedostatky v oblasti informování, vzdělávání, bezpečnosti, prevenci a přípravě na 

řešení mimořádných událostí – tyto uvedené poznatky a problémy se staly podnětem pro 
založení společného právního subjektu asociace „Záchranný kruh“, jako nástroje pro 
zvyšování úrovně vzájemné spolupráce a řešení problematiky sebeochrany a vzájemné 
pomoci.  
 Asociace Záchranný kruh byla založena v roce 2005 na základě domluvy hlavních 
partnerů, z důvodu nutnosti rozšíření spolupráce a sjednocení postupů na regionální, 
celostátní a mezinárodní (přeshraniční) úrovni při budování kvalitního jednotného systému 
informovanosti, vzdělávání, prevence a přípravy v prioritních oblastech ochrany zdraví, 
životů, životního prostředí a majetku všech cílových skupin obyvatelstva.  
 Důvodem založení asociace, vývoje a postupné realizace dlouhodobého, jednotného 
a systematického Integrovaného projektu „Záchranný kruh“ byl také nárůst rizik 
mimořádných událostí, neznalost a nepřipravenost obyvatelstva a s nimi spojený nárůst 
zbytečných ztrát na životech, životním prostředí a majetku, nárůst dopravní nehodovosti, 
kriminality. Tato činnost je realizována prostřednictvím Integrovaného projektu Záchranný 
kruh, především jeho hlavního pilíře Internetového bezpečnostního portálu na webu59 a jeho 
dílčích souvisejících projektů. 

Mezi stěžejní cíle Asociace „Záchranný kruh“ v současné době patří: 
 

 Eliminace ztrát na životech, duševním a fyzickém zdraví, životním prostředí  
a majetku. Dosažení pozitivních změn v chování subjektů k vlastní osobnosti, ke 
společnosti, podpora sociálně potřebných a spolupráce při vytváření podmínek pro 
bezpečný život. 

 Podpora Evropské integrace, zahraniční i tuzemské spolupráce a vytváření podmínek 
pro vzájemnou výměnu zkušeností, pro vývoj, tvorbu a realizaci kvalitních projektů 
v oblasti informovanosti, prevence. Preventivně výchovné činnosti a ochrany 
obyvatelstva. 

 Specifickým cílem asociace je vybudovat systém vzájemné podpory a spolupráce 
složek integrovaného záchranného systému České republiky, ostatních subjektů  
a veřejnosti na území Karlovarského kraje ve výše uvedených oblastech. 
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 Pokud není uvedeno jinak, autor čerpá z materiálu:  
KLEMÁKOVÁ, D. Asociace „Záchranný kruh“ a její role v kontextu přeshraniční spolupráce Karlovarského kraje 
v oblasti informování, vzdělávání, prevence a přípravy obyvatelstva na běžná rizika a mimořádné události. 
Ochrana a Bezpečnost, 2012, 4 („zima“). http://ochab.ezin.cz/O-a-B_2012_D/2013_D_10_klemakova.pdf 
59

 Záchranný kruh. Asociace „Záchranný kruh“. http://www.zachranny-kruh.cz/ 
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 Spolupráce v rámci vzdělávání, prevence rizik a přípravy obyvatelstva k vzájemné 
pomoci v oblasti běžných rizik a mimořádných událostí se zaměřením na jednotlivé cílové 
skupiny obyvatelstva, je jedním z velmi důležitých kroků v rámci přeshraniční spolupráce. 
Spolupráce v rámci praktické přípravy dětí, mládeže a pedagogů, či dobrovolných  
i profesionálních záchranářů, společné výcviky, vytvoření kvalitního zázemí a kvalitních 
technických i materiálních podmínek pro výcvik jsou další potřebné budoucí kroky. I přes 
nedostatek finančních prostředků a jazykové bariéry je potřeba si uvědomit, že ochrana 
zdraví, životů, životního prostředí a majetku je jednou z hlavních funkcí státu a je potřeba ji 
vnímat jako společnou věc, bez ohledu na hranice jednotlivých členských států. Pokračování 
ve vzájemném poskytování pomoci, vzájemné výměně zkušeností v oblastech bezpečnosti 
a ochrany zdraví, to jsou další cíle a další směřování Asociace Záchranný kruh v rámci 
přeshraniční spolupráce.60  
 

 

                                                           
60

 KLEMÁKOVÁ, D. Asociace „Záchranný kruh“ a její role v kontextu přeshraniční spolupráce Karlovarského kraje 
v oblasti informování, vzdělávání, prevence a přípravy obyvatelstva na běžná rizika a mimořádné události. 
Ochrana a Bezpečnost, 2012, 4 („zima“). http://ochab.ezin.cz/O-a-B_2012_D/2013_D_10_klemakova.pdf 
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3.5 Ztracené děti 
 

 
 
 Problematika pohřešovaných dětí je velmi citlivá oblast, o které nemá širší veřejnost 
příliš povědomí a do hledáčku medií se dostává až při konkrétních případech. Pátráním po 
pohřešovaných dětech se zabývá výhradně Policie České republiky, ale její práci by bylo 
možno zefektivnit, pokud by došlo k zapojení široké veřejnosti a medií.61 Sdružení bylo 
založeno v roce 2008, kdy současný prezident a viceprezident (oba bývalí policisté) dospěli  
k názoru, že v České republice taková nevládní organizace není.62 
 Primární cíl, kterým je pátrání v případě ztráty dětí a mladistvých do 18 let věku  
a s tím související pomoc rodinným příslušníkům, komplikuje postavení legislativy. Z jednání, 
která se uskutečnila vzešlo, že není možné, aby sdružení takové projekty mělo. Přesto se 
stále snaží jednat a přesvědčit zákonodárce o smyslu jejich činnosti. Proto se v současné 
době věnuje především prevenci kriminality pro děti v základních a mateřských školách. Toto 
sdružení bylo delší dobu nečinné, nicméně poslední rok se začalo opět angažovat a podařilo 
se uskutečnit několik akcí. Ze všech se dá zmínit I. ročník Pochodu pro pohřešované děti, akci 
v pro neslyšící děti, navázání spolupráce s Klokánky po Praze a také projekt S Denisem 
bezpečně, zaměřující se na prevenci kriminality pro děti ve školách a školkách.63 
 Co se prezentace sdružení týče, na mediální úrovni se odehrává především 
prostřednictvím Facebooku64 a pravidelně na stránkách Security magazínu, se kterým 
organizace spolupracuje. Prostor získalo sdružení také v televizi65 a jinak se snaží prezentovat 
prostřednictvím svých akcí a projektů.  
 Reakce na spolupráci s touto organizací jsou pozitivní, zejména v oblasti vzdělávání 
dětí. Proběhly přednášky pro děti o obecné bezpečnosti a pravidlech jejího dodržování, kde 
jako ústřední témata byla kyberšikana a pravidla bezpečnosti na internetu. Spolupráce byla 
popsána jako velmi dobrá, bezproblémová.66 Vzhledem k tomu, že většina dětí v tomto 
Klokánku pochází ze sociálně znevýhodněného, leckdy ohrožujícího prostředí, je pro děti 
důležité, aby je o bezpečném chování informoval i někdo zvenčí.  
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 Ztracené děti: nezisková organizace na pomoc dětem. Ztracené děti. Prezentace ze dne 30. 1. 2014. 
62

 VINAŘOVÁ, H. Ztracené děti. e-mailová komunikace ze dne 21. 2. 2014. 
63

 VINAŘOVÁ, H. Ztracené děti. e-mailová komunikace ze dne 21. 2. 2014.  
64

 Ztracené děti o. s. Facebook.  
https://www.facebook.com/pages/Ztracen%C3%A9-d%C4%9Bti-os/219480132049 
65

 Hlavní zprávy. TV Barrandov, 25. 5. 2013. http://www.barrandov.tv/video/6789-hlavni-zpravy-25-5-2013 
66

 JOHNOVÁ, M. Klokánek Chabařovická. e-mailová komunikace ze dne 24. 2. 2014. 
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3.6 Help in Danger67 
 

 
 

 Prozatím byly v kontextu textu zmíněny organizace, které školí a vzdělávají lidi, aby se 
potencionálně nebezpečným situacím předešlo. Další zmíněná organizace ale aktivně 
pomáhá složkám integrovaného záchranného systému zejména při živelních pohromách  
a dalších mimořádných událostech. 
 Nedostatečné množství speciálních záchranářů pro přírodní katastrofy, hromadná 
neštěstí v České republice a také praktické zkušenosti členů se záchrannými činnostmi  
v uplynulých letech byly podněty pro založení sdružení. Help in Danger, tedy v češtině 
„pomoc v nebezpečí/ohrožení“ je nestátní neziskovou organizací, jejími členy jsou převážně 
profesionálové z oblasti medicíny, vodních sportů, potápění, horolezecké a speleologické 
činnosti a dalších oborů. 
 Cílem této organizace je poskytování ucelené pomoci technického a zdravotního rázu, 
v úzké spolupráci s poskytovateli záchranné zdravotnické služby, hasiči a dalšími složkami 
integrovaného záchranného systému. Součástí činnosti je i výuka a kurzy první pomoci pro 
veřejnost a další složky integrovaného záchranného systému. Důležitým milníkem ve 
fungování se stalo, když bylo sdružení zařazeno do Integrovaného záchranného systému 
České republiky68, Záchranného bezpečnostního systému Hlavního města Prahy a do 
Krizového plánu měst Nymburk a Brandýs nad Labem. 
 Organizace Help in Danger si jako svůj prvořadý úkol klade vytvoření týmu speciálních 
záchranářů pro rozsáhlé přírodní katastrofy a hromadná neštěstí. Katastrofy na území Evropy 
v posledních letech ukazují nutnost záchranářů – specialistů. Činnost je ve všech směrech 
realizována neziskově a výhradně za účelem poskytování záchranných, zdravotnických, 
technických i jiných činností pro záchranu lidských životů a majetku. Mezi hlavní aktivity 
organizace patří: 
 

 Záchranné činnosti při přírodních katastrofách a hromadných neštěstích rozsáhlého 
charakteru. 

 Poskytování pomoci a záchrany osobám při krizových situacích. 

 Spolupráce s ostatními záchranářskými subjekty. 

 Výuka první pomoci. 

 Humanitární činnosti při krizových situacích. 
 
 Členy organizace jsou ve velké většině profesionální záchranáři pracující  
u zdravotnické záchranné služby nebo jiných složek integrovaného záchranného systému  
s velkou osobní motivací věnovat se tomuto oboru i mimo svojí pracovní náplň.  
                                                           
67

 Pokud není uvedeno jinak, pocházejí informace ze stránky Help in Danger. http://www.hid.cz/ 
68

 VALÍČEK, D. e-mailová komunikace ze dne 26. 2. 2014. 
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 Co se týče odbornosti členů, pak školení členů probíhá buď v rámci jejich pracovních 
povinností, nebo formou pravidelných školení a seminářů. Praktické zkušenosti z oblasti 
zdravotnické pomoci získávají členové v rámci zdravotních asistencí a pravidelnou účastí na 
součinnostních cvičeních.  
 Organizace klade důraz na vlastní zviditelnění. Děje se tak převážně prostřednictví 
internetu69, prezentacemi na výstavách a také prezentacemi v rámci společných akcí  
s hasičským záchranným sborem.70  
 Spolupráce s touto organizací byla opět hodnocena kladně a na dobré úrovni, jak  
v oblasti prevence (prezentační akce pro veřejnost), tak i v přípravě na řešení mimořádných 
událostí.  

                                                           
69

 Help in Danger (H.I.D). Stránky profesního sdružení záchranářů. http://www.hid.cz/ 
70

 VALÍČEK, D. Help in Danger. e-mailová komunikace ze dne 26. 2. 2014. 
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3.7  Národní centrum bezpečnějšího internetu  

 
 Národní centrum bezpečnějšího internetu je neziskové nevládní sdružení, založené  
v roce 2006 jako Online Safety Institute. V lednu 2011 bylo sdružení přejmenováno na 
Národní centrum bezpečnějšího internetu. Jeho cílem je přispívat k bezpečnějšímu užívání 
internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, k osvojování etických 
norem v online komunikaci a napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik 
spojených s jejich užíváním.71  
 Pro uskutečnění svých cílů tato organizace realizuje řadu projektů, z nichž 
nejdůležitější je Saferinternet.cz,72 který usiluje o zvyšování povědomí o bezpečnějším 
užívání internetu. Podporuje vzdělávání v této oblasti, a to zejména dětí, kterým ubližuje 
nevhodné a závadné chování na internetu. Projekt je spolufinancovaný Evropskou komisí. 
 Ve spolupráci se svými partnery tato organizace pořádá konference, semináře, 
přednášky a školení, zaměřené na oblast bezpečnějšího užívání internetu a prevenci 
internetové kriminality. Snaží se aktivně sledovat trendy a přinášet aktuální informace, 
týkající se vývoje v oblasti online technologií a rizik, které se v této souvislosti objevují.73 
 V souvislosti s potřebou oslovovat převážně mladou generaci posílilo sdružení své 
aktivity především v oblasti sociálních sítí. V prostředí nejrozšířenější z nich, Facebooku, 
aktivně provozuje dva profily, a to pod názvy Saferinternet.cz74 a Bezpečně-online.cz75. Pro 
sdílení osvětových a vzdělávacích videí je také využíván kanál na serveru YouTube, který 
obsahuje kromě vzdělávacích videí s tématikou prevence online bezpečnostních hrozeb také 
reportáže z konferencí, tiskových konferencí a mediálních vystoupení, které jsou určeny 
převážně pro informování široké veřejnosti o činnosti sdružení a náplni jednotlivých aktivit. 
 Národní centrum bezpečnějšího internetu rozšiřuje každým rokem záběr svých aktivit 
za účelem získání maximálního množství zdrojů pro pokrytí financování své činnosti. Hlavním 
zdrojem financování aktivit je v roce 2012 řešení projektu Safer Internet SIC II. Mezi jedny  
z hlavních poskytovatelů grantové a finanční podpory činnosti patřily v roce 2012 
Ministerstvo vnitra České republiky a Evropská komise:76  
 Celkový výnos Národního centra bezpečnějšího internetu činil v roce 2012  
okolo 11,2 milionu korun, což je oproti roku 2011 více než dvojnásobný nárůst.77  

                                                           
71

 O nás. Národní centrum bezpečnějšího internetu. http://www.ncbi.cz/ 
72

 Aktuality. Saferinternet. http://www.saferinternet.cz/ 
73

 SOUDKOVÁ, Š. Saferinternet. e-mailová komunikace ze dne 28. 2. 2014. 
74

 Saferinternet.cz. Facebook. https://www.facebook.com/saferinternet.cz?fref=ts 
75

 Bezpečně-online.cz. Facebook. https://www.facebook.com/bezpecneonline?fref=ts 
76

 Výroční zpráva NCBI za rok 2012. Národní centrum bezpečnějšího internetu.  
http://www.ncbi.cz/category/1-vyrocni-zpravy?download=63  
77

 Zpráva o činnosti v roce 2011. Národní centrum bezpečnějšího internetu.  
http://www.ncbi.cz/category/1-vyrocni-zpravy?download=1 
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3.8 Některé další organizace ve sledované oblasti 
 
 V následujícím textu bude ve stručnosti dán prostor dalším aktérům, kteří se 
nepochybně dotýkají bezpečnostního systému České republiky. 
 
 Jako první se do této kategorie hodí občanské sdružení Centrum pro bezpečný stát.78 
Cíle sdružení plynoucí ze stanov jsou zejména osvětové kampaně, vzdělávací a preventivní 
akce pro občany i samosprávy měst a obcí a rozvoj informačního servisu pro obyvatele  
a samosprávy měst a obcí. Za zmínku stojí zejména to, že sdružení se v letech 2011-2015 
účastní projektu VF20112015018.79 Cíle projektu jsou zaměřeny na získání poznatků, 
podkladů a nástrojů pro koncepční, metodickou a rozhodovací činnost při výkonu státní 
správy se zaměřením na zvyšování bezpečnosti státu v oblasti ochrany obyvatelstva 
prostřednictvím zkvalitnění oblasti krizového řízení, kritické infrastruktury a civilního 
nouzového plánování a zvýšením připravenosti a akceschopnosti integrovaného 
záchranného systému. 
 

 
 

 Dráček Hasík – je název preventivně výchovného programu, za kterým od roku 2001 
stoji nezisková organizace Citadela Bruntál. Program se zabývá výukou požární prevence na 
základních školách. Předkládaný systém požární prevence a ochrany obyvatelstva je 
programem s mnohaletou ověřenou efektivitou působení na děti.80 Vzhledem k ověřené 
efektivitě a skutečnosti, že úkolem hasičského záchranného sboru je mimo jiné i preventivně 
výchovná činnost, byl v roce 2005 tento program využit ke zpracování „Koncepce 
preventivně výchovné činnosti HZS Moravskoslezského kraje - Vzdělávání žáků základních 
škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.“81 Tento program je akreditován 
Ministerstvem mládeže a tělovýchovy s platností do roku 2016.  
 
 Buď připraven je další z projektů, který cílí na naše nejmenší spoluobčany. Byl 
vytvořen ve spolupráci se skautskými organizacemi Junák a Slovenského skautingu82. Je 
koncipovaný jako přeshraniční aktivita, spolufinancovaná z rozpočtu Evropské unie (Evropský 
fond regionálního rozvoje prostřednictvím Operačního programu Cezhraničnej spolupráce 
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 Výzkum. Centrum pro bezpečný stát. http://www.ochranaobyvatel.cz/vyzkum/ 
79

 Projekt VF20112015018. Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 
http://www.isvav.cz/ 
projectDetail.do;jsessionid=9354C73571B3235345FF581C28B5F195?rowId=VF20112015018 
80

 Preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Hasík CZ. 
http://www.hasik.cz/projekt_zs.html 
81

 Koncepce preventivně výchovné činnosti. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
http://www.hzsmsk.cz/prevence/pvc_koncepce.php 
82

 Úvodní stránka. Slovenský skauting. http://skauting.sk/ 
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Slovenská republika – Česká republika83). Pomoc her se děti učí, jak zvládat nástrahy 
internetu, jak poskytnout první pomoc, jak být připraveny na nebezpečné lidi.84 
 

  
 
 Osoby, které se ocitnou v obtížné životní situaci, se mohou snadno stát pachateli 
nebo oběťmi nejen trestných činů, a proto by se jim měla věnovat zvýšená pozornost. Tito 
lidé se mohou obrátit na občanské sdružení THEIA.85 Posláním sdružení je snaha  
o zprostředkování a poskytování poradenství a právní pomoci nejen obětem domácího násilí, 
ale také obětem jiné trestné činnosti. Sdružení také nabízí pomoc při jednání s orgány státní 
správy a samosprávy v oblasti právních předpisů, týkajících se této problematiky a spolupráci 
s institucemi zabývajících se tímto tématem. Sdružení se také podílí na preventivní činnosti 
týkající se kriminality spojené s domácím násilím. S tím je spojena i snaha tomuto konání 
předcházet. Samozřejmostí je, že veškeré služby jsou bezplatné. K dispozici mají klienti taktéž 
nepřetržitou telefonickou pomoc a emailovou schránku.86  
 

 
 

 V textu byly prozatím zmíněny jen organizace a projekty z různých krajů České 
republiky. Hlavní město Praha ale samozřejmě také má různé organizace angažující se na poli 
bezpečnosti. Prevence dětem je občanské sdružení založené v červnu 2012. Zakládající 
členové jsou profesí zdravotničtí záchranáři a s dětskými úrazy se ve své praxi setkávají velmi 
často. Velké většině úrazů se dá předejít správnou výchovou a naučením rozlišovat rizikové 
situace. Část výukového programu je pak směrována přímo na rodiče předškoláků. Projekt si 
dává za úkol seznámit rodiče s největšími riziky pro dítě, motivovat je k prevenci bezpečnosti 
v jejich bezprostřední blízkosti.87 

 

 
 
Pojem sociální pomoc v sobě skrývá společenské zajištění služeb, které jsou 

poskytovány obětem trestných činů. V roce 1991 v České republice vzniká Bílý kruh 
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 Úvodní stránka. Program Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika. 
http://www.sk-cz.eu 
84

 O projektu. Buď připraven. http://www.budpripraven.cz/o-projektu/o-projektu-bud-pripraven 
85

 Mít vždy někoho nablízku. THEIA. http://www.theia.cz/cs/uvod/ 
86

 KMEČ, M. Občanské sdružení THEIA, Praha: Policejní akademie České republiky v Praze (seminární práce), 
2011. 
87

 Profil sdružení. Prevence dětem. http://www.prevencedetem.cz/profil-sdruzeni/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Karel Palacký, Nevládní organizace a jejich role v bezpečnostním systému České republiky (2014-2015_C_01) 

 

 
28 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

bezpečí.88 Tato organizace poskytuje obětem psychickou podporu, informace o soudním 
řízení, pomáhala při uplatňování nároků na náhradu škody nebo je jinak finančně podporuje. 
Prostřednictvím svého zpravodaje, letáků a spolupráce se sdělovacími prostředky informuje 
veřejnost, orgány státní správy a samosprávy o aktuálních problémech obětí k trestné 
činnosti a možnosti jejich řešení a mnoho jiných aktivit. Bílý kruh bezpečí se zaměřuje i na 
otázky právní úpravy. Na návrh odborníků z Bílého kruhu bezpečí byl například do Trestního 
zákona v roce 2004 přidán § 215a (v novém Trestním zákoníku § 199)89 a vytvořena tak nová 
skutková podstata trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí, která slouží jako 
ochrana před domácím násilím. Obětem jsou k dispozici dobrovolníci z řad psychologů, 
lékařů, právníků, sociálních pracovníků i policistů. 
 

  
 

Enormní počet úrazů a usmrcení dětí i dospělých v situacích, kterým bylo možné 
předejít nebo situací, ze kterých bylo možné v případě správného, vlastního nebo cizího, 
jednání vyjít bez následků – byly důvody ke vzniku projektu Ready to Help, zpracovaného  
v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele, který nicméně již není aktivní. V této studii je ale 
zmíněn, protože se dle autora jednalo o velmi zajímavý projekt. Každý člověk se totiž během 
života může dostat do mimořádných situací způsobených živelnými pohromami, haváriemi, 
teroristickými útoky nebo požáry. Může se jednat o vichřice, záplavy, a povodně apod. 
Projekt měl za cíl zajistit rozšiřující vzdělávání pedagogů v oblasti ochrany obyvatelstva, 
přípravu, realizace a provoz centra aplikačních kurzů systému ochrany obyvatelstva  
a v neposlední řadě připravit obyvatelstvo – především děti a mládež na řešení mimořádných 
situací.90 
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 Poslání a činnost. Bílý kruh bezpečí. http://www.bkb.cz/o-nas/poslani-a-cinnost/ 
89

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
90

 Projekt R2H - Ready to Help. SH ČMS - ÚHŠ Jánské Koupele. http://www.uhs.cz/r2h-ready-to-help/popis-r2h 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Karel Palacký, Nevládní organizace a jejich role v bezpečnostním systému České republiky (2014-2015_C_01) 

 

 
29 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

4. Financování neziskových organizací 
 
Specifickou součástí provozu neziskových organizací je oblast financí a je těžké 

odhadovat pravděpodobnost úspěchu v oblasti přílivu finančních prostředků.91 Jelikož 
rozebrání celé oblasti financování neziskového sektoru vydalo na nejednu samostatnou 
studii, bude v této části textu rozebrána pouze jeho jedna část, kterou je financování  
z veřejných rozpočtů. Získávání peněz z různých zdrojů se stává jednou ze stěžejních činností 
organizace. Takové aktivitě se říká fundraising92, což je pojem zahrnující různé metody  
a postupy, jak získat finanční a jiné prostředky na činnost neziskových organizací. 
Financování neziskových organizací má v naprosté většině případů vícezdrojový charakter. 
Tyto zdroje financování se dají rozdělit do několika základních skupin a to jsou: 

 

 Veřejné zdroje: 
- dotace; 
- veřejné zakázky; 
- smlouvy o poskytování služeb;  
- na základě zákona (církevní organizace);  
- ostatní veřejné zdroje (např. Nadační investiční fond);  
- příjmy z loterií a her podle zákona o veřejných sbírkách a loteriích. 

 Dárcovství:  
- individuální;  
- firemní.  

 Vlastní příjmy: 
- vlastní hospodářská činnost; 
- členské příspěvky.  

 
Jedněmi z nejvýznamnějších zdrojů financování neziskového sektoru jsou dotace  

z veřejných rozpočtů, které nás z toho důvodu zajímají v kontextu této studie nejvíce. Pro 
ilustraci je na dalším grafu vidět srovnání celkové výše dotací poskytnutých nevládním 
neziskovým organizacím z jednotlivých úrovní veřejných rozpočtů a státních fondů. 
 Oproti předchozímu roku došlo k nominálnímu růstu objemu poskytnutých dotací 
z veřejných rozpočtů a státních fondů o 8,4 %.  
 V rámci tabulky je vidět vývoj objemu dotací poskytnutých nevládním neziskovým 
organizacím z jednotlivých veřejných rozpočtů a státních fondů v letech 2009  
a 2012 dle úrovně rozpočtu (v tisících Kč). 
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 ŠEDIVÝ, M; MEDLÍKOVÁ, O. Úspěšná nezisková organizace. Praha: Grada Publishing, 2009, s. 85. 
92

 BOUKAL, P. a kol. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada Publishing, 2013  



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Karel Palacký, Nevládní organizace a jejich role v bezpečnostním systému České republiky (2014-2015_C_01) 

 

 
30 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 Z výše uvedeného vyplývá, že veřejné zdroje představují významnou složku 
financování nevládních neziskových organizací. Přitom se ale, hovoříme-li o veřejných 
zdrojích, nejedná pouze o zdroje v rámci státní dotační politiky, ale i o jiné typy finančních 
toků. 93 

 
 
 Organizace mohou získat finance z veřejných rozpočtů několika hlavními způsoby: 
státní dotační politika vůči nevládním neziskovým organizacím, vázaná na Hlavní oblasti 
státní dotační politiky vůči nevládním neziskovým organizacím; dotace přidělené mimo státní 
dotační politiku; podpora výzkumu a vývoje; veřejné zakázky; smlouvy uzavřené podle 
občanského zákoníku. Státní dotační politika není závazná pro kraje a obce a je jediným 
rámcem podpory, určeným výslovně nevládním neziskovým organizacím, ostatní způsoby 
získání financí z veřejných rozpočtů se vztahují i na další subjekty.  
 Veškeré výnosy společnosti, včetně darů, jsou pečlivě časově rozlišovány. V praxi to 
pak znamená, že ve výnosech společnosti za určitý rok se objeví jen ta část vybraných 
prostředků, která je v daném roce ve skutečnosti použita. Zbývající část prostředků se poté 
prostřednictvím fondového účetnictví přesune na použití v dalších letech. 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace každoročně zpracovává přehled 
financování nevládních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů (ze státního 
rozpočtu a z rozpočtů krajů).  

Zatím poslední údaje, které jsou k dispozici, jsou údaje za rok 2012. Data za rok 2013 
nebyla k okamžiku finalizace příspěvku Radou vlády pro nevládní neziskové organizace 
zpracována. Zda jsou finance dostatečné, je diskutabilní otázka. Na základě údajů lze 
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 HYÁNEK, V., ŠKARABELOVÁ, S., ŘEŽUCHOVÁ, M. Rozbor financování nestátních neziskových organizací 
z vybraných veřejných rozpočtů – metody, problémy, řešení. Centrum pro výzkum neziskového sektoru. 
http://www.ecvns.cz/soubory/Rozbor_metody_problemy_reseni.pdf 
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financování nevládních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů shrnout 
následovně: 

V roce 2012 bylo nevládním neziskovým organizacím poskytnuto formou dotace  
11 770,5 milionů Kč, z toho 6 680,2 milionů Kč bylo ze státního rozpočtu, 1 523,2 milionů Kč  
z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Prahy, 2 889,1 mil. Kč z rozpočtů obcí (mimo rozpočtu 
hlavního města Prahy) a 678,0 milionů Kč ze státních fondů České republiky. Nejvíc dotací 
putovalo do oblastí „Tělovýchova“ (37,3 %), „Sociální věci a politika zaměstnanosti“ (29,9 %), 
„Kultura a ochrana památek“ (10,1 %), „Zájmová činnost a rekreace“ (4,1 %) a „Bydlení, 
komunální služby a územní rozvoj“ (3,9 %).94  
  Z rozpočtů státu byly poskytnuty v roce 2012 dotace 25 nadačním subjektům, 2 419 
občanským sdružením, 446 obecně prospěšným společnostem a 185 účelovým zařízením 
církve. 80 % objemu dotací ze státního rozpočtu v roce 2012 získaly organizace, které jsou 
nejméně 10 let staré, mladší organizace dosahují na řádově nižší dotace. Kolik dotací dostaly 
organizace, které se angažují v bezpečnostním systému České republiky, je těžké říci, jelikož 
dostupné statistiky operují pouze s názvy odvětví (viz tabulka) a jak již bylo zmíněno, je těžké 
určit rozsah, co do bezpečností oblasti patří a co ne. 

Pro názornost je zde uveden graf vývoje objemu dotací pro nevládní neziskové 
organizace ze státního rozpočtu.95 

 

 
 
Poměrové ukazatele státního rozpočtu podle odvětví dle dotačního titulu (v tisících 

Kč).96 Za pozornost stojí, že odvětví „Požární ochrana a integrovaný záchranný systém“ má 
nyní podíl pouze 0,19 %. V programovém prohlášení vlády ze dne 12. února 2014 je jako 
jedna z resortních priorit Ministerstva vnitra uvedeno, že vláda se bude zabývat zlepšením 
podmínek pro činnost jednotek dobrovolných hasičů. Objem dotací by se tedy v budoucnu 
měl zvýšit, i když jsou možné i jiné cesty financování. 

Vzhledem k tomu, že organizace uvedené v předešlých částech textu jsou nestátní 
neziskové organizace, jejich činnost je ve velké míře závislá na podpoře jiných subjektů, ať již 
formou finanční, nebo materiální. I tak se ale snaží ovšem své aktivity financovat 
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 PROUZOVÁ, Z.; ALMANI TŮMOVÁ, K. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných 
rozpočtů v roce 2012. http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=332 
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 Tamtéž. 
96

 Databáze kapitol státního rozpočtu, upraveno. 
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vícezdrojově. Problematické je, že témata bezpečnosti, mimořádných událostí apod. stojí 
často stranou zájmu veřejnosti. Jako jednu z nejdůležitějších forem příjmu organizace uvádí 
své komerční aktivity, granty s dotacemi a v neposlední řadě členské příspěvky. Ty jsou  
v různé výši a pro některé organizace jde o důležitý příjem, pro jiné naopak marginální. Je 
také možné sledovat, že se organizace snaží být nezávislé na grantech a neocitnout se tak 
v nějakém období bez finančních kapacit. 
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Závěr 
 
 V souvislosti se stále častějšími událostmi, které nějakým způsobem ohrožují naší 
bezpečnost, vznikaly a stále vznikají na území České republiky organizace a projekty, které 
pomáhají s prevencí, popř. při řešení těchto událostí. Nevládní organizace jsou také součástí 
každé moderní společnosti a poskytují celou řadu veřejných služeb.  
 Studie poskytuje přehled některých organizací, které jsou v České republice aktivní při 
řešení určitých bezpečnostních otázek. Změny, ke kterým došlo od 1. ledna 2014, kdy 
vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, podle prvních zjištění nijak neovlivnily činnost 
nevládních subjektů při dosahování jejich cílů. Změna legislativy „pouze“ zapříčinila zvýšenou 
zátěž na administrativní aparát těchto organizací. Tímto byla hypotéza č. 2 potvrzena.  

 
Změny v občanském zákoníku jsou stále nové téma a většina katalogů bohužel 

neumožňuje vyhledávání podle nové vzniklých právních forem. Tímto byla hypotéza č. 1 
potvrzena. V průběhu psaní textu a na základě komunikace se správci jednotlivých katalogů 
autor také inicioval změnu například „Katalogu neziskovek“ přizpůsobit se co nejdříve 
legislativním změnám a ten nyní již umožňuje vyhledávání podle forem v nové právní úpravě.  
 
 Další část textu se zabývala hodnocením přínosu organizací pro bezpečnostní systém. 
Jak již bylo předesláno v úvodu, hodnocení (sebeprezentace) některých nevládních 
organizací se může zásadním způsobem lišit od toho, jakým způsobem jsou tyto organizace 
vnímány ze strany veřejného sektoru. Nicméně v průběhu bádání se autor nesetkal s žádnou 
vysloveně negativní reakcí od subjektů, se kterými organizace spolupracují. Tímto byla 
potvrzena i hypotéza č. 3. Tento výsledek lze vyložit více způsoby. Důvodem může být, že 
autor pro svůj vzorek vybral organizace, které se snaží svým cílům ve stanovách skutečně 
dostát. Dalším možným důvodem je, že na autorem prováděnou sondu do bezpečnostní 
oblasti odpověděli pouze relevantní aktéři, kteří mají „čistý štít.“ Zpětná vazba od 
spolupracujících subjektů může být pozitivní také z prostého důvodu a to, že tyto organizace 
opravdu jsou přínosem pro bezpečnostní systém, což by bylo příjemné potvrzení takového 
stavu. 
 
 Poslední část studie poskytla úvod do oblasti financování nevládních neziskových 
organizací se zaměřením na veřejné zdroje. Oblast financování celkově bývá často 
kritizována za svou nepřehlednost, avšak určitou změnu by mělo přinést zavedení statutu 
veřejné prospěšnosti, o kterou budou organizace usilovat, a s tím spojené zpřísnění 
podmínek jako např. vyšší nároky na vedení účetnictví a dodržování pravidel znemožňujících 
vyvést ze společnosti majetek. Mnohé z nevládních organizací totiž žádnou činnost nevyvíjejí. 
Toto se ovšem v žádném případě nedá říci o organizacích uvedených v textu, které se naopak 
projevily jako relevantní subjekty bezpečnostního systému. 
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ILUSTRACE 
 
Ilustrace: Rescueinfo: Cvičení ve spolupráci Českého červeného kříže a jednotek sboru 
dobrovolných hasičů v Praze. 
 

 
 
Ilustrace: Rescueinfo: Cvičení Rescue Marathon 2013. 
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Ilustrace: Společně k bezpečí: školení strážníků. 
 

 
 
Ilustrace: Záchranný kruh: Den záchranářů. 
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Ilustrace: Českobroďák: Kurz první pomoci pro veřejnost 2014, oživování. 
 

 
 
Ilustrace: Českobroďák: Kurz první pomoci pro veřejnost 2014, prezentace. 
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Ilustrace: Ztracené děti: Přednášky prevence kriminality a pochod za ztracené děti. 
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Ilustrace: Help in Danger: ukázky techniky. 
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Příloha: Koordinační dohoda, jejíž stranou je i sdružení Českobroďák  
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