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Rejstříky a databáze neziskových organizací 
 
Anotace 
 
Příspěvek si klade za cíl poskytnout pohled na některé existující katalogy a seznamy, které 
mohou posloužit jak na straně „nabídky“ (tedy konkrétních neziskových organizací, 
prezentujících své portfolio), tak na straně „poptávky“ (tedy perspektivních žadatelů  
o pomoc či podporu). 
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Summary 
 
The paper aims to provide a glimpse of some existing catalogs and lists that can serve both 
the "supply" (specific nonprofit organizations, presenting their portfolio) and on the 
"demand" (prospective applicants for help or support) side. 
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Rejstříky a databáze neziskových organizací 
 

 Příspěvek si klade za cíl poskytnout pohled na některé existující katalogy a seznamy, 
které mohou posloužit jak na straně „nabídky“ (tedy konkrétních neziskových organizací, 
prezentujících své portfolio), tak na straně „poptávky“ (tedy perspektivních žadatelů  
o pomoc či podporu).1 Na konci kapitoly je uvedeno shrnutí získaných informací. 
 

Seznam občanských sdružení2 
 
Správce serveru: Ministerstvo vnitra České republiky 

  
Jako první je uveden seznam občanských sdružení, odborových organizací  

a organizací zaměstnavatelů vzniklých na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů. Tento zákon by nicméně zrušen, ale i tak je stále možné v seznamu vyhledávat 
subjekty, které byly založeny před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. To se 
může hodit v případě vyhledávání organizací před změnou svého názvu. Seznam obsahuje 
název, adresu sídla a identifikační číslo sdružení. Vzhledem k nabytí účinnosti nového 
občanského zákoníku a převedení agendy občanských sdružení na rejstříkové soudy není 
aplikace nadále aktualizována a data reprezentují stav k 31. prosinci 2013.  
 

 

                                                           
1
 PALACKÝ, K. Humanitární organizace při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Bakalářská práce. 

Praha. Policejní akademie České republiky v Praze. Praha 2012. 
2
 Seznam občanských sdružení. Ministerstvo vnitra. 

http://aplikace.mvcr.cz/seznam-obcanskych-sdruzeni 
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Registr poskytovatelů sociálních služeb3 
 
Správce: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

  
Od 1. ledna 2007 je zřízen Registr poskytovatelů sociálních služeb. Poskytovatelem 

sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění dle 
zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Jde sice o úzce specifikovaný registr, nicméně  
i zde najdeme oblasti, které se dotýkají bezpečnostní oblasti. Poskytovatelem sociální služby 
není subjekt, který není registrován jako poskytovatel sociálních služeb ve smyslu tohoto 
zákona (např. soukromá úklidová firma, nebo ubytovna). O registraci poskytovatele 
sociálních služeb se žádá na místně příslušném krajském úřadu. Místní příslušnost se řídí 
místem sídla organizace, pokud jde o osobu právnickou nebo místem trvalého bydliště, 
pokud je poskytovatelem fyzická osoba. Pokud by zazněl názor, že téma se netýká otázek 
„bezpečnosti“, je možné kontrovat odkazem na důležitost sociální terénní práce jako 
prevence nebo řešení sociogenních mimořádných událostí.  
 

 

                                                           
3
 Registr poskytovatelů sociálních služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí. http://iregistr.mpsv.cz 
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Informační systémy nestátních neziskových organizací4 
 
Správce: Ministerstvo vnitra České republiky 

  
Na těchto stránkách jsou prezentovány informace o nestátních neziskových 

organizacích a jejich projektech, které jsou evidované v informačním systému nestátních 
neziskových organizací. Data jsou pořízena poskytovateli dotací (resorty, agentury)  
a předána redakci nestátních neziskových organizací na Ministerstvo vnitra České republiky. 
Část zde prezentovaných dat je převzata z databáze ICN o.p.s., a v tomto systému pak 
dochází k jejich sloučení a zpracování. Údaje si také aktualizují samotné organizace (mají  
k tom přístup). 

 

 
 

                                                           
4
 Informační systémy nestátních neziskových organizací. Ministerstvo vnitra. http://www.isnno.cz 
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Živnostenský rejstřík5 
 
Správce: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

  
Živnostenský rejstřík je zde uveden vzhledem k tomu, že řada občanských sdružení 

(nyní spolků) je držitelem živnostenského listu. Slouží k zobrazení veřejných informací  
o podnikatelských subjektech v ČR. Informace jsou rozděleny do dvou základních sekcí  
– vyhledání konkrétního subjektu se zobrazením jeho veřejných údajů a zobrazení ročních 
statistických informací o živnostenských oprávněních v rámci České republiky.  

 

 

                                                           
5
 Živnostenský rejstřík. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. http://www.rzp.cz/ 
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Katalog neziskovek6 
 
Správce: ICN, o. p. s. / Neziskovky.cz 
 

 Registrují se zde organizace, které chtějí využívat služby portálu neziskových 
organizací nebo o sobě chtějí dát vědět. Portál případně slouží ke zveřejnění podrobnějších 
informací o členech Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky. V žádném 
případě se nejedná o “zdrojový“ nebo úplný registr, z toho důvodu úpravu nebo případnou 
aktualizaci jednotlivých záznamů provádějí samy registrované organizace. Katalog nahradil  
v listopadu 2007 Databázi nestátních neziskových organizací v České republice, ve které v 
době jejího zrušení bylo cca 4 000 záznamů NNO. 
 

 
  

                                                           
6
 Katalog. Neziskovky. http://katalog.neziskovky.cz 
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 Portál regionálních informačních serverů7 
 

Správce: Centrum pro regionální rozvoj České republiky; Regionální informační servis 
České republiky. 

 
 Databáze více než 3 600 organizací, které s celostátní, případně i pouze s lokální 
působností v jednotlivých regionech, provozují širokou škálu důležitých činností. Jedná se  
o působení v oblasti zdravotnických a sociálních služeb, kultury a vzdělávání, poskytování 
pomoci v nouzi apod. 
 

  

                                                           
7
 Nevládní neziskové organizace. Centrum pro regionální rozvoj České republiky.  

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/nevladni-neziskove-organizace 
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 Katalog odkazů občanské společnosti8 
 
Správce: Vytváření katalogu koordinuje občanské sdružení Econnect, jednotlivé 

kategorie spravují organizace, které o to projeví zájem. 
  

Na začátku katalogu je na výběr ze sedmi oblastí, které vycházejí z aktivit, zájmů  
a potřeb občanského sektoru. Jednotlivé kategorie spravuje více než 20 organizací (Amnesty 
International, Česká rada dětí a mládeže, Hestia a další), které se danému tématu věnují. 
Tento projekt byl realizován mimo jiné za finanční podpory Evropské unie (konkrétně  
z programu PHARE9). 
 

 

                                                           
8
 Kormidlo. Econnect. http://kormidlo.cz/index.shtml. 

9
 Program PHARE – Jedná se o nástroj finanční a technické spolupráce Evropských společenství pro země 

střední a východní Evropy po pádu totalitních režimů. Zpočátku byl určen pouze pro Polsko a Maďarsko (z toho 
také vychází jeho název – Poland and Hungary: Action for the Restructuring of the Economy), poté i pro další 
země.  
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 Databáze nevládních neziskových organizací Karlovarského kraje10 
 
Správce: Krajský úřad Karlovarského kraje. 
 

 Velmi zdařilým katalogem nevládních organizací na lokální úrovni je počin Krajského 
úřadu Karlovarského kraje, kde je na internetových stránkách volně k dispozici databáze  
s přibližně 530 organizacemi. Nejde o kompletní výčet, ale o organizace spolupracující  
s veřejnými subjekty v kraji, od kterých se podařilo získat kontaktní údaje. Poslední 
aktualizace je ke dni 7. listopadu 2013. 
 

 
 

 

                                                           
10

 Databáze Nevládních neziskových organizací. Krajský úřad Karlovarského kraje. 
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/stranky/neziskovky/databNNO/databaze_NNO.aspx 
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 Adresář NNO11 
 
Správce: Krajský úřad Pardubického kraje. 

  
Taktéž adresář nevládních neziskových organizací Pardubického kraje je velmi 

podařený, nicméně jeho kvalitu sráží fakt, že je delší dobu neaktualizovaný (poslední 
aktualizace k 31. prosinci 2012). I tak ale tento adresář v porovnání s ostatními kraji vyčnívá. 
Členěn je podle právní formy starého občanského zákoníku na nadace, nadační fondy, 
obecně prospěšné společnosti, sdružení, církve a náboženské společnosti, organizační 
jednotky sdružení. Počet organizací při poslední aktualizaci činil 6031. 

 

 

                                                           
11

 Adresář Nevládních neziskových organizací. Krajský úřad Pardubického kraje. Pardubický kraj. 
http://www.pardubickykraj.cz/adresar-nno 
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Databáze nestátních neziskových organizací Zlínského kraje12 
 
Správce: Krajský úřad Zlínského kraje. 
 

 Zlínský kraj zpracoval již druhou databázi nestátních neziskových organizací, které 
jsou zapsány v Administrativním registru ekonomických subjektů. Databáze je aktuální  
k termínu 31. prosince 2013. Jsou zde uvedeny pouze organizace, které mají sídlo ve 
Zlínském kraji. Organizace, které v kraji působí, ovšem sídlo mají mimo kraj, nebylo možné v 
uvedené databázi podchytit. Organizace jsou rozepsány dle sídla v jednotlivých obcích a dále 
jsou členěny podle formy (jako v předešlém případě). 
 

 
 

 
  

                                                           
12

 Databáze nestátních neziskových organizací Zlínského kraje. Krajský úřad Zlínského kraje. 
http://www.kr-zlinsky.cz/databaze-nestatnich-neziskovych-organizaci-zlinskeho-kraje-cl-870.html 
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Sumarizace zjištění 
  

V tomto příspěvku byl prostor věnován dostupným katalogům, rejstříkům  
a evidenci prostřednictvím internetových stránek. Ty se nepřetržitě vyvíjejí, nicméně zde 
stále existuje prostor ke zlepšení. Jak se dalo předpokládat, tak databáze zatím ve většině 
případů nejsou připravené na změny spojené s nabytím účinnosti nového občanského 
zákoníku (tz. vznikem spolků, ústavů apod.). Není možné vyhledávat tyto nově vzniklé právní 
formy. Je ale pravdou, že do 1. ledna 2014 registrovaná občanská sdružení, která se 
automaticky stala spolky, mají na úpravu názvu nebo stanov dva případně tři roky čas, z toho 
důvodu provádět nějaké plošné změny v tuto chvíli nelze. 
 V textu jsou zmíněny pouze tři katalogy zpracovávané na krajské úrovni. Neznamená 
to však, že zbylé kraje katalogy nevedou, nicméně výše zmíněné počiny jsou zpracovány na 
lepší úrovni. Od 1. ledna 2014 přešla agenda občanských sdružení na rejstříkové soudy  
a všechny právnické osoby se musejí zapisovat do veřejných rejstříků. Budoucnost vedení 
katalogů na krajské (lokální, regionální) úrovni by se ale neměla měnit, stále se totiž bude 
jednat pouze o dobrovolný zápis.  
 Jak bylo zmíněno v předchozím odstavci, 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost také zákon 
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.13 Tento zákon pomohl sjednotit do té 
doby roztříštěnou a dosti zmatenou právní úpravu14 a ministerstvo spravedlnosti si od něj 
slibuje také zrychlení zápisů do veřejných rejstříků. Nově je totiž mohou provádět nejen 
krajské soudy, ale také notáři. Do 1. ledna 2014 existovala úprava pouze obchodního 
rejstříku v obchodním zákoníku, která se analogicky používala i pro další veřejné rejstříky. 
Rejstříkový zákon je jedním ze zákonů navazujících na rekodifikaci soukromého práva.15 
 
 Hledání organizací v katalozích, které jsou vhodné pro účely bezpečnostního 
systému, komplikuje několik faktorů. Prvním je jejich členění. V žádném z katalogů, se 
kterým autor přišel v průběhu psaní příspěvku do styku, nejsou v současnosti jednoznačně 
uvedeny kategorie jako „bezpečnost“, „krizové řízení“, „integrovaný záchranný systém“ 
apod. Některé z uvedených organizací spadají podle členění do kategorií „Organizování 
činností,“ ze které se nedá poznat její zaměření. Druhým faktem je, že organizace se do 
těchto registrů zapisují na bázi dobrovolnosti a není tak možné je dostat do registru všechny.  

                                                           
13

 Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 
14

 Zákon o veřejném rejstříku právnických a fyzických osob: Důvodová zpráva. Poslanecká sněmovna České 
republiky, str. 36. http://www.komora.cz/download.aspx?dontparse=true&FileID=9205 
15

 Vláda projedná zákon, který sjednocuje zápis do rejstříků. ČTK; Parlamentní listy. 1. IV. 2013. 
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Vlada-projedna-zakon-ktery-sjednocuje-zapis-do-rejstriku-267573 


