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Příspěvek obsahuje jak některá statistická data, vztahující se k minulosti a současnosti 
neziskového sektoru v rámci České republiky, tak stručné medailonky některých 
nejvýznamnějších či nejviditelnějších uskupení v této oblasti. 
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Úvod 
 
Nestátní neziskové organizace mají svou působnost po celé České republice a většina z nich 
se angažuje i na různých projektech po celém světě. Společnými znaky pro všechny 
organizace je informovanost veřejnosti o problémech, které jsou aktuální a především 
přinášejí i zprávy o jejich činnosti na událostech, které již proběhly. Především dlouhodobá 
zkušenost v neziskovém sektoru, odbornost členů a rozmanitá nabídka služeb dělá 
z neziskových organizací důležitou a nepostradatelnou složku při zvládání různých 
mimořádných událostí, které naši republiku postihnou. Nejedná se pouze o finanční sbírky, 
ale v jejich kompetenci je sdružování a organizování veškerých prostředků. 
 
Velkou zkouškou pro tyto organizace byly povodně, které v posledních několika letech 
několikrát ochromily život na celém území naší republiky. Neziskovky bravurně zvládly 
spolupráci jak s úřady, se složkami Integrovaného záchranného systému, tak i s koncovými 
požadavky od postižených jedinců a domácností. 
 
S platností nového Občanského zákoníku došlo i k výrazným úpravám právních poměrů 
právnických osob soukromého práva, mezi které právě nevládní neziskové organizace patří 
(zákon č. 89/2012, Sb.). Každá nezisková organizace musí být řádně zaregistrovaná, což stojí 
určité peníze – notářský zápis vyjde na šest tisíc korun a soudní zápis do rejstříku stojí dalších 
šest tisíc korun a s tím také souvisí, že v současné době zájem o zakládání nových 
neziskových organizací není takový, jako před několika lety. 
 
V České republice patří mezi nejznámější nestátní neziskové organizace především ty  
z ekologické oblasti (Greenpeace, Hnutí Duha, Děti Země), lidskoprávní organizace (Amnesty 
International, Liga lidských práva), dále organizace starající se o mentálně postižené, 
potřebné a handicapované občany. 
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Nestátní neziskové organizace 
 
Nestátní neziskové organizace jsou takové organizace, které nezřizuje stát, a jsou na státu 
nezávislé a zároveň jsou určené k obecně prospěšné činnosti, případně k neziskové činnosti 
pro soukromý prospěch. Světová banka považuje za nevládní neziskové organizace takové, 
které zmírňují utrpení, podporují zájmy nemajetných, chrání životní prostředí, poskytují 
základní sociální služby a vedou k rozvoji komunit. 
 
Označení nestátní nezisková organizace není v naší republice bráno jako oficiální právní 
termín či status právnické osoby. Jde spíše o termín ustálený ve společensko-ekonomických 
textech. V České republice mohou být nestátními neziskovými organizacemi spolky (§214-
302 Občanský zákoník), ústavy (§402-418 Občanský zákoník), sociální družstva (§758-773 
Zákon o obchodních korporacích), obecně prospěšné společnosti (Zákon o obecně 
prospěšných společnostech), nadace nebo nadační fondy (§306-401 Občanského zákoníku), 
registrované církve nebo náboženské společnosti nebo jimi zřízené církevní právnické osoby 
(Zákon o církvích a náboženských společnostech). 
 
Rada vlády1 
 
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace byla zřízena usnesením vlády z 10. června 1992 
číslo 428 jako Rada pro nadace, usnesením vlády z 30. března 1998 č. 223, poté byla 
transformována na Radu vlády pro nestátní neziskové organizace. Rada je stálým poradním, 
iniciativním a koordinačním orgánem vlády České republiky v oblasti nestátních neziskových 
organizací. Spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi a bezpečnostní komunitou 
jsou hlavním úspěchem pro naplňování záměrů v oblasti vnitřní bezpečnosti  
a bezpečnostních zájmů České republiky. 
 
Rada soustřeďuje, projednává a prostřednictvím svého předsedy, kterým je Jiří Dienstbier 
(Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Legislativní rady vlády) 
předkládá vládě materiály, týkající se nestátních neziskových organizací (NNO) a vztahující se 
k vytváření vhodného prostředí pro jejich existenci a činnost. 
 
Činnost Rady vlády 
 
Z úplného znění Statusu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (NNO) vyberu dle 
svého uvážení nejdůležitější úkoly Rady: 
 

• iniciování a posuzování koncepčních a realizačních podkladů pro rozhodnutí vlády 
týkajících se podpory NNO, legislativních a politických opatření, která se týkají 
podmínek jejich činnosti; 

• sleduje, iniciuje a vyjadřuje se k právním předpisům, upravujícím postavení a činnost 
NNO, připomínkuje návrhy právních úprav, které mají vztah k NNO; 

• iniciuje spolupráci mezi ministerstvy, jinými správními úřady a orgány územní 

                                                 
1 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace: Základní informace; in: Vláda České republiky, Rada Vlády 
České republiky. http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/zakladni-informace-767/  
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samosprávy v oblasti podpory NNO, včetně dotační politiky z veřejných rozpočtů;  
• sleduje, analyzuje a zveřejňuje informace o postavení nevládních neziskových 

organizací v rámci Evropské unie, o zapojení České republiky do Unie s ohledem na 
nevládní neziskové organizace a o finančních zdrojích s tím souvisejících, 
spolupracuje s ministerstvy a jinými správními úřady, odpovědnými za spravování 
finančních zdrojů Evropské unie v České republice, pokud se jejich využívání  
k nevládním neziskovým organizacím vztahuje;  

• sleduje a informuje vládu o využívání finančních prostředků kategorie Nadační 
investiční fond, které byly usneseními Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky č. 413/1999 a č. 1946/2001 rozděleny do nadačního jmění vybraných 
nadací a o rozdělení jejich výnosů, v této činnosti spolupracuje s Ministerstvem 
financí; 

• vždy za uplynulý rok předkládá každoročně k 31. květnu výroční zprávu. 
 
Členové Rady vlády2 
 
Rada se skládá z předsedy, ze tří místopředsedů (Zuzana Jentschke Stöcklová, náměstkyně 
ministryně Ministerstva práce a sociálních věcí; Martina Štěpánková, Sekce pro lidská práva 
Úřadu vlády České republiky; Pavlína Kalousová, Byznys pro společnost, fórum odpovědných 
firem) a maximálně 28 členů, kteří se orientují na některou z oblastí neziskového sektoru, 
jimiž se Rada zabývá. Dále z náměstků ministrů financí, kultury, práce a sociálních věcí, pro 
místní rozvoj, průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, spravedlnosti, 
zahraničních věcí, zdravotnictví, zemědělství a životního prostředí, nebo se jedná 
o zmocněnce vlády pro lidská práva, pokud jej vláda jmenovala. Členem může být i zástupce 
Asociace krajů České republiky na úrovni hejtmana nebo náměstka hejtmana a zástupce 
Svazu měst a obcí České republiky na úrovni starosty nebo místostarosty. 
 
Aktuální seznam členů Rady: Robert Basch – Nadace Open Society Fund Praha, Jaroslava 
Beneš Špalková – Ministerstvo zemědělství, Oldřich Bubeníček – Asociace krajů České 
republiky, Zdeněk Ertl – Sdružení sportovních svazů České republiky, Jan Gregor  
– Ministerstvo financí, Oldřich Haičman – Diecézní charita Brno, Roman Haken – Centrum 
pro komunitní práci střední Morava, Jiří Houdek – Ministerstvo pro místní rozvoj, Ondřej 
Hrab – Divadlo Archa, Kateřina Kalistová – Ministerstvo kultury, Jan Kamenický – Člověk  
v tísni, Jiří Koliba – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Jiří Krist – Národní síť Místních akčních 
skupin České republiky, Adriana Krnáčová – Ministerstvo vnitra, Jan Kříž – Ministerstvo 
životního prostředí, Miroslav Kundrata – Nadace Partnerství, Matěj Lejsal – Domov Sue 
Ryder, Jiří Rudolf – Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje, Aleš Sedláček 
– Česká rada dětí a mládeže, Marek Šedivý – Asociace veřejně prospěšných organizací, Hana 
Šilhánová – Nadace rozvoje občanské společnosti, Lenka Teska Arnoštová – Ministerstvo 
zdravotnictví, Martin Tlapa – Ministerstvo zahraničních věcí, Jiří Tošner – Hestia, David 
Zahumenský – Liga lidských práv, Vladimír Zimmel – Ministerstvo spravedlnosti. 
 
Funkční období členů Rady je čtyřleté a může se maximálně jednou prodloužit s tím, že po 

                                                 
2 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace: Členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace; in: Vláda 
České republiky.http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/clenove/  
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skončení funkčního období zůstává člen Rady aktivní do té doby, než je jmenován jeho 
nástupce. Členství v Radě kromě uplynutí funkčního období může skončit na vlastní žádost 
člena podanou předsedovi Rady, nebo odvoláním člena, jeho úmrtím, nebo zrušením Rady. 
Za činnost Rady zodpovídá její předseda přímo Vládě. Zasedání Rady se koná podle potřeby, 
minimálně čtyřikrát do roka. Náklady na činnost Rady jsou hrazeny z rozpočtu Úřadu. 
 
Výbory Rady vlády 
 
V rámci Rady existují dva výbory – Výbor pro legislativu a financování, který sleduje právní 
předpisy ovlivňující postavení a činnost NNO a Výbor pro Evropskou unii, který sleduje  
a analyzuje informace o postavení NNO v rámci Unie. Výbory Rady jsou jejími stálými 
pracovními orgány, které plní úkoly, jenž jim Rada zadá. 
 
Přehled nestátních neziskových organizací v letech 1990 – 2013:3 
 

Rok 
Občanská 
sdružení 

Nadace 
Nadační 

fondy 

Obecně 
prospěšné 
společnosti 

Evidované 
právnické 

osoby 

Organizační 
jednotky 
sdružení 

1990 3 879 0 0 0 0 0
1991 9 366 0 0 0 0 0
1992 15 393 1 551 0 0 0 0
1993 21 694 2 768 0 0 0 0
1994 24 978 3 800 0 0 0 0
1995 26 814 4 253 0 0 0 0
1996 27 807 4 392 0 1 0 0
1997 30 297 5 238 0 52 0 0
1998 36 046 55 71 129 0 0
1999 38 072 272 695 560 0 0
2000 42 302 282 735 557 0 0
2001 47 101 299 784 701 0 0
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 1 038 4 927 32 020
2005 54 963 368 925 1 158 4 605 33 178
2006 58 347 380 992 1 317 4 464 28 868
2007 61 802 390 1 048 1 486 4 446 29 378
2008 65 386 411 1 095 1 658 4 399 29 752
2009 68 631 429 1 168 1 813 4 347 30 640
2010 72 111 449 1 205 1 958 4 352 31 166
2011 75 627 455 1 269 2 126 4 366 32 104
2012 79 002 460 1 331 2 299 4 365 33 179
2013 84 400 500 1 323 2 571 4 176 33 117

 
Jak je z tabulky patrné, tak nejrozšířenější formou neziskových organizací jsou, respektive 
byly, občanská sdružení, která od 1. ledna letošního roku přestala existovat. Místo nich je  
v novém Občanském zákoníku zaveden zapsaný spolek. Dosavadní občanská sdružení mají  

                                                 
3 Ekonomické výsledky neziskových institucí 2013; in: Český statistický úřad. 
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/9504-13 
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tři roky na to, aby převedly základní dokumenty a způsoby fungování do souladu s platnou 
právní úpravou. Pokud nebudou nové právní formě vyhovovat, mají možnost přeměny do 
nové formy – buď ústav, nebo sociální družstvo. V novém Občanském zákoníku je taktéž 
nová úprava nadací a nadačních fondů, které se staly podmnožinou – jsou z nich tedy 
sdružení majetku, která slouží k přesně vymezenému účelu. Novou právní formu – ústav 
– označuje Občanský zákoník právnické osoby ustavené za účelem provozování určité 
společensky prospěšné činnosti fungující spíš na zaměstnaneckém principu. Nejmenší změna 
se dotkla obecně prospěšných společností, které se nemusí transformovat do nových forem, 
ale nesmějí se zakládat nové. 
 
Graficky znázorněná statistika neziskovek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V loňském roce proběhl první ročník ankety Neziskovka roku 2013, o který byl dle 
organizátorů nečekaný zájem. Do soutěže se přihlásilo 122 organizací, z nichž odborná 
porota vybírala v každé kategorii (malá, střední, velká nevládní nezisková organizace) 
jednoho vítěze a sami hlasující, kterých bylo přes 16 000, měli možnost určit vítěze u laické 
veřejnosti. 
 
Jak vyplývá z analýzy výsledku tohoto pilotního programu, nejslabší stránkou neziskovek je 
finanční řízení, které je omezuje v jejich rozvoji. Naopak jako svoji nejsilnější stránku vidí 
komunikaci s veřejností, například pravidelnou aktualizací svých webových stránek, nebo 
povinnými výročními zprávami, kterými se dostávají do podvědomí veřejnosti. 
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Vítězové ankety „Neziskovky 2013“4 
 

• Nejúspěšnější malá neziskovka: Centrum ALMA, o. p. s. za projekt Centrum následné 
péče pro ženy ALMA. 

• Nejúspěšnější střední neziskovka: Lékořice, o. s. za projekt S lékořicí v nemocnici, 
který psychicky podporuje dětské i dospělé pacienty v Thomayerově nemocnici. 

• Nejúspěšnější velká neziskovka: IQ Roma servis, o. s. za projekt Rodičovské centrum  
v rámci programu Pro Rodiny, které pomáhá rodinám s integrací romských dětí do 
mateřských a základních inkluzivních škol. 

• Cena veřejnosti: Helppes – Centrum výcviků psů pro postižené, o. s. za projekt Pomoc 
přichází po čtyřech tlapkách, který vychovává a cvičí psy pro osoby s nejrůznějšími 
typy postižení. 

 
Úloha neziskovek při mimořádné události 
 
Nejviditelnější práce neziskovek v loňském roce byla opět při povodních. Nejednalo se pouze 
o finanční výpomoc pro postižené domácnosti, ale i o poskytnutí dobrovolníků při odklízení 
škod způsobených devastujícími povodněmi. Oproti povodním, které zasáhly území České 
republiky v roce 2010 – se pomocí všech účtů nevládních organizací vybralo méně peněz 
– celkem zhruba 60 miliónů korun. Propad ve finančním příspěvku pro jednotlivé domácnosti 
byl vidět i v celkovém počtu postižených domácností. Protože v roce 2010 bylo postiženo  
1 200 domácností a celkově se vybralo přes 70 miliónů korun, oproti tomu v roce 2013 bylo 
povodňovou vlnou zasaženo více než 2500 domácností. V loňském roce se oproti 
předchozím létům rozdělila postižená území a došlo tak k rychlejšímu a efektivnějšímu 
rozdělení pomoci. U některých krajů došlo k opětovnému zasažení povodňovou vlnou, takže 
na těchto územích bylo snadnější určit, jaké síly a prostředky budou potřeba k nasazení. 
 
Člověk v tísni5 
 

 
 
V současné době tato neziskovka působí v 60 městech České republiky a 25 zemích celého 
světa. Jako první v loňském roce zřídili stránky s informacemi o povodňové intervenci – SOS 
Povodně 2013. Kromě humanitární pomoci se tato organizace věnuje i programům sociální 
integrace, pořádá festival Jeden svět, Varianty, Migrace, nebo organizuje pravidelné schůzky 
pro dobrovolníky s nabídkou pomoci jak v České republice, tak v zahraničí. 
 

                                                 
4 MATĚJKOVÁ, Kamila. Neziskový sektor zná první držitele ocenění „Neziskovka roku“. Neziskovky.cz, 2014. 
http://www.neziskovky.cz/clanek/1918/602/zpravodajstvi-home/neziskovy-sektor-zna-prvni-drzitele-oceneni-
neziskovka-roku/  
5 URBAN, Tomáš. Člověk v tísni. http://www.clovekvtisni.cz/cs 
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ADRA6 
 

 
 
Tato organizace působí na našem území již od roku 1992 a v dalších 125 zemích po celém 
světě. Jelikož má tato organizace širokou základnu, jsou schopni poskytnout okamžitou 
humanitární pomoc v místě katastrofy. Proto také byli první organizací, která pomáhala při 
ničivých záplavách na Moravě v roce 1997. Kromě materiální pomoci v podobě čisticích 
prostředků, ochranných pomůcek a potravin, organizují činnost dobrovolníků, poskytují 
psychosociální a finanční pomoc. 
 
Diakonie7 
 

 
 
Organizace poskytuje humanitární pomoc při přírodních katastrofách v České republice  
i v zahraničí, sleduje aktuální zahraniční situace, školí a vysílá dobrovolníky na místa 
katastrof, včetně široké informovanosti veřejnosti. V roce 2011 vzniklo jako odezva na 
moravské povodně z roku 1997 Středisko humanitární a rozvojové pomoci. 
 
Charita8 
 

 
 
Kromě poskytování sociálních a zdravotních služeb pro seniory, zdravotně postižené, lidi bez 
přístřeší, imigranty, pomáhá formou zahraničních projektů i v Africe, Americe, na Blízkém 
východě i v dalších evropských zemích. 

                                                 
6 PIECHOWICZ, Kateřina. Adra. http://www.adra.cz 
7 ŠŮRA, Adam. Diakonie Československé církve evangelické. http://www.diakonie.cz  
8 ANTON, Miroslav. Charita. http://www.charita.cz 


