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Nevládní organizace v České republice: Příklady dobré a špatné praxe 
  
Mgr. Veronika Plecháčková 
 
Anotace 
 
Předmětem studie jsou určité aspekty, označitelné za dobrou či špatnou praxi vztahující se  
k nevládním organizacím v České republice, zapojeným do mezinárodních humanitárních 
aktivit. Prostor je věnován i vymezení role nevládních organizací v rámci „bezpečnostní 
agendy“ v České republice.  
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Summary 
 
The subject of the study is certain aspects that maybe labelled as best (good) and worst 
(bad) practices related to non-governmental organizations in the Czech Republic (especially 
those, who are involved in international humanitarian activities). Attention is also given to 
defining the role of non-governmental organizations within the "security agenda" of the 
Czech Republic. 
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Úvod 

 
Katastrofy lidstvo provázejí již celé generace a v dnešní době jsou zřejmě značně 

aktuální tématem. V dřívějších dobách nedokázali lidé živelní katastrofy předvídat, bohužel 
ani dnes není snadné živelní katastrofy předvídat, ale jisté úspěchy lze v tomto oboru spatřit, 
a to především díky nejmodernějším přístrojům a bohatým zkušenostem odborníků, kteří se 
tímto tématem zabývají. Lidstvo zatím nedokáže katastrofy ve většině případů zastavit, ale 
alespoň se snaží eliminovat jejich následky na minimum. 

Mezi významné sociální dopady katastrof patří například ztráta blízkých osob, obydlí, 
majetku či zaměstnání. Osoby postižené katastrofou mohou mít trvalé následky, pak je 
úkolem státu zaopatřit tyto osoby a usnadnit jim návrat do běžného života. Pro mnohé je 
humanitární pomoc poskytnutá státem či pomoc ze zahraničí jedinou nadějí. Humanitární 
pomoc nemůže v plné míře zajistit stát, a proto zde hrají nezastupitelnou roli neziskové 
organizace, které disponují potřebnými finančními a materiálními zdroji, profesionálními 
pracovníky a dobrovolníky. Neziskové organizace a občanská sdružení jsou nedílnou součástí 
integrovaného záchranného systému a zaujímají významnou úlohu v poskytování pomoci  
v krizové situaci či mimořádné události. 

Z tohoto důvodu je zde věnována pozornost příkladům dobré a špatné praxe ve 
sledované oblasti a zejména rozebrání problematiky uvolňování dobrovolníků zaměstna-
vateli, potřebných ke zvládnutí mimořádné události a poskytnutí humanitární pomoci.  

V samostatné pasáži jsou, jako samostatný příklad převážně pozitivní praxe, 
charakterizována volná sdružení neziskových organizací v krajích, která pomáhají při zvládání 
mimořádných událostí a krizových situací, a sice tzv. Panely neziskových organizací. 
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Současné postavení nevládních neziskových organizací 
 

V současné době nevládní neziskové organizace (NNO) neustále tíží získávání 
a udržení kvalitních profesionálů, protože ve většině případů nemohou nabídnout stejné 
platové podmínky jako v ziskovém sektoru. Pro profesionály není lákavá nabídka ani 
nedostatečného technického vybavení, stejně jako nevyhovující prostory pro práci.1 Nevládní 
neziskové organizace jsou také stále finančně závislé na cizích zdrojích, jako mohou být 
zdroje ze zahraničí. Zahraniční pomoc není stálá a podniky či obce bohužel nemají dostatek 
financí pro pravidelnou a dostatečnou podporu nevládních neziskových organizací.2 

Od roku 2008 je připravován nový zákon o veřejně prospěšných organizacích3. Status 
veřejně prospěšné organizace by mohla získat pouze ta organizace, která provádí veřejné 
služby nebo činnosti a veškeré příjmy bude opět dávat do těchto služeb. Jde tedy především 
o oblasti kultury, školství, zdravotnictví a sociálních služeb. Tyto organizace budou mít slevu 
na dani z příjmu a budou získávat snadněji dotace. 

Dále stojí za zmínku pozitivní neustálý zájem médií, který napomáhá neziskovým 
organizacím se zviditelnit a vysvětlit jejich význam a cíle. Často se tak zapojují i známé 
osobnosti z kultury či politiky. Mezi zástupce tuzemských nevládních neziskových organizací 
hojně využívající celebrity marketing4 jako úspěšnou součást svého marketingového mixu 
můžeme jmenovat kupříkladu Nadační fond Kapky naděje, reprezentovaný Vendulou Auš 
Svobodovou, či Nadaci Terezy Maxové. 

Existují i případy, kdy bývají finance nestátními neziskovými organizacemi 
zpronevěřeny. Nadace proti tomu vystoupily, a aby se očistily a udělaly dobré jméno  
a zvedly důvěru u dárců a zároveň mohly bránit svému zneužívání, vypracovaly tzv. Etický 
kodex pro dárce5, který je závazný pro členy Asociace nadací Fóra dárců6.  

Další stinnou stránkou neziskových organizací je jejich nárokové chováni k orgánům, 
které jim mohou poskytnout podporu. Nově vzniklé organizace se snaží vytlačit i organizace 
staré, již zaběhnuté v té samé oblasti, s dlouholetou tradicí. Staré organizace jsou spíše 
konzervativní a využívají svou historii k získání financí z veřejných zdrojů, mají také zděděný 

                                            
1
 NOVOTNÝ, Jiří; LUKEŠ, Martin a kolektiv. Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací. Oeconomica. 

Praha 2009. 
2
 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Ekopress, 2010. 

JIRŮTKOVÁ, Miroslava. Výroční zpráva Českého červeného kříže 2012. Úřad Českého červeného kříže, Praha 
2013. 
3
 Teze návrhu věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích – osnova. Oficiální stránka Aarhuské 

úmluvy v České republice. http://www.ucastverejnosti.cz/dokumenty/teze-pro-web.pdf 
4
 Téměř 100 let užívaný model „celebrity marketing“ prokázal, že spojení se známou osobností kulturní  

a veřejné oblasti života dokáže produktu či nevládní neziskové organizaci pomoci získat potřebnou pozornost  
a přízeň veřejnosti. V současné době však tento druh marketingu nabývá dalšího významu. Známé osobnosti 
jsou i nadále každodenní součástí reklamních sdělení, ale kromě podpory čistě komerčních kampaní, nabývá na 
objemu i množství celebritami podporovaných sociálních kampaní. Z důvodu přístupu do seriózních i bulvárních 
médií, mají známé osobnosti oproti „běžným“ lidem významnou možnost oslovit co nejširší publikum. 
5
 Etický kodex. Fundraising.cz. http://www.fundraising.cz/eticky-kodex/ 

6
 Asociace nadací fóra dárců. Fórum dárců. http://www.donorsforum.cz 
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majetek a finance od členů a masovou podporu veřejnosti, vzhledem k jejich známosti. Nově 
vzniklé organizace toto nemají a o to radikálněji pak bojují, aby starou organizaci vyloučili.7 

Problémem v dnešní době je také neochota lidí podílet se dlouhodobě na 
dobrovolnické činnosti u některé z nevládních neziskových organizací. Tato skutečnost je 
dána tím, že byli lidé dříve k aktivitám ve sdruženích nuceni a jejich činnost byla 
kontrolována. Mnohé lidi to odradilo. Lze se však domnívat, že s nástupem nové generace se 
bude situace jen zlepšovat. Že je vhodné zakládat neziskové organizace, dokazuje každoroční 
vzrůstající počet nově založených nevládních neziskových organizací. Lze tedy předpokládat, 
že aktuální situace nevládních neziskových organizací se z celkového pohledu zlepšuje. 
 

Příklady dobré praxe 
 

Humanitární organizace po analýze humanitární krize vyhodnotí výši pomoci. V první 
fázi použije humanitární pomoc v podobě potravin a materiálu, aby nasytila aktuální potřebu 
v místě události. To může udělat dvěma způsoby, a sice buď využije zásoby z vlastní země a 
převeze je do místa potřeby nebo v lepším případě použije finanční částku na nákup 
materiálu a potravin v dané zemi, čímž podpoří místní ekonomiku, která může být značně 
postižena. V druhé fázi využije finanční prostředky na podporu místní ekonomiky v rámci 
rozvoje. V praxi tak podpoří například vytvoření nových polí a zasetí nebo postaví chatrče 
rybářům, kteří tak mohou znovu začít lovit a distribuovat potraviny v zemi. Tím časem dojde 
k ustálení ekonomiky a místní produkce, která už nebude vyžadovat pomoc z venčí. 

Neziskové organizace se podílejí na řešení osobních, skupinových a společenských 
problémů tím, že upozorňují na skryté problémy a podávají návrhy na jejich řešení, čímž 
rozšiřují obzor společnosti. Účast občanů v těchto organizacích podporuje přímou participaci 
obyvatel na řešení problémů, posiluje vědomí vlastní účasti a tím i odpovědnosti za 
rozhodnutí, upevňuje pocit sounáležitosti. Neziskové organizace v České republice ovšem 
dosud nezastávají vysoký status, neboť u občanů převládá přesvědčení, že neziskové 
organizace nedokážou změnit určitou situaci či vyřešit daný problém. Proto je někteří občané 
považují za zbytečné a podle nich nemá smysl se do činnosti těchto organizací zapojovat či je 
jakkoli podporovat. Dalším problémem je nedostatek finančních prostředků od soukromých 
subjektů, a proto jsou neziskové organizace závislé na podpoře státu, krajů, obcí a podobně. 

 
Pozitiva neziskových organizací v České republice8 

 

 prudký růst po roce 1989, 

 pestrost činností jednotlivých organizací, 

 rozvoj legislativy, 

 zájem médií. 
 

                                            
7
 NOVOTNÝ, Jiří; LUKEŠ, Martin a kolektiv. Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací. Oeconomica. 

Praha 2009. 
8
 BOUKAL, Petr; VÁVROVÁ, Hana; NOVOTNÝ, Jiří. Ekonomika a řízení neziskových organizací: pracovní sešit. 

Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha 2003. 103 s. ISBN 80-245-0604-1. 
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Jistá nedůvěra k těmto organizacím je způsobena taktéž politickou situací ve státě 
před rokem 1989, když byla svobodná československá společnost nastoleným režimem 
násilně potlačena a posléze ideologicky organizována. Přesto se neziskové organizace stále 
snaží postupně si vybudovat důvěru a respekt.  
 

Příklady špatné praxe 
 

V minulosti a i v současnosti se stále setkáváme s humanitární pomocí, která je velmi 
nákladná. Jedná se o soustavné zajišťování materiální a potravinové pomoci, která nevede  
k rozvoji a návratu k původnímu stavu soběstačnosti. Dlouhodobá pomoc je tak velmi 
neefektivní. Takovou pomoc poskytují často například vojenské jednotky.9 Současná právní 
legislativa upravuje poskytování dobrovolné služby v mnoha dokumentech.  

Jako největší problém se jeví uvolňování dobrovolníků ze zaměstnání a případná 
refundace mzdy zaměstnanci a zaměstnavateli, kterou neupravuje žádný legislativní 
dokument, respektive upravuje, ale pouze formou doporučení.  
  

Negativa neziskových organizací v České republice10 
 

 Nedostatek jasných právních předpisů a s tím spojené zneužívání zákonů některými 
organizacemi, 

 nízká míra spolupráce s podnikatelským sektorem, 

 centralizovaný systém veřejného financování, 

 nedocenění významu, 

 nízká míra spolupráce mezi neziskovými organizacemi, 

 nedostatek profesionálních pracovníků, 

 nedostatek finančních prostředků, 

 nedostatečné daňové zvýhodnění, 

 nízký zájem veřejnosti, 

 málo dobrovolníků. 
 

Zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě, řeší otázku dobrovolnické služby, 
dobrovolníků a díky položení právních základů dobrovolnictví usnadňuje poskytování 
dobrovolnické služby. Financování dobrovolníků neřeší, respektive říká, že dobrovolnická 
služba je poskytována dobrovolně a bez nároku na odměnu. 

Je naprostá pravda, že je velký problém s uvolňováním dobrovolníků ze zaměstnání. 
Ačkoliv zákon uvolnění přikazuje, tak je tam taktéž napsáno, že refundaci mzdy platí 
povolavatel dobrovolníka, což ale v praxi znamená, že dobrovolníky (v pravém slova smyslu) 
nikdo nezavolá a zaměstnavatel je jen tak neuvolní, protože tím přijde o výdělek. 

                                            
9
 BARNIER, Michel. Za evropskou jednotku civilní ochrany: evropská pomoc: Dvanáct návrhů pro zlepšení 

schopnosti reakce Evropské unie na krizové situace. 2006. 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/031006barnier_/031006barnier_en.pdf 
10

 BOUKAL, Petr; VÁVROVÁ, Hana; NOVOTNÝ, Jiří. Ekonomika a řízení neziskových organizací: pracovní sešit. 
Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha 2003. 103 s. ISBN 80-245-0604-1. 
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Adopce na dálku je problematická sama o sobě a je potřeba se zaměřit na to, aby 
poskytnuté finance opravdu v plné výši doputovaly až k daným jedincům. V tom vidíme velký 
zádrhel, ačkoliv jsou organizace, kterým to funguje (ale velmi omezeně). Neměli bychom toto 
brát ale jako humanitární činnost, kterou lze plošně používat. Je to totiž velmi specifické  
a cílené na jedince. 

Ve chvíli, kdy se posílá humanitární pomoc, je nejjednodušší udělat toto patření 
přímo v místě přes jedince, který situaci a potřeby zná. Jak jsme již uvedli, tak optimální je 
vzít finance a nakoupit pomoc v postižené zemi (pomoc místní ekonomice). V dnešní době je 
ale stále využíván model poslání materiální pomoci po sbírce na území státu, který pomoc 
daruje. V rámci špatné praxe můžeme uvést, že jsou podporované hlavně země, jejichž 
situace je značně medializovaná. Jsou ale místa, kde jsou na tom lidi mnohem hůř a těm se 
nikdo nevěnuje (respektive humanitární pomoc dostávají velmi nízkou). Dále můžeme zmínit, 
že humanitární pomoc je v rámci mezinárodní činnosti poskytována především při živelních 
pohromách. 

Z hlediska efektivity humanitární pomoci by bylo efektivní, pokud by v místě události 
nebo distribuce pomoci existoval jeden koordinátor. Bohužel ve světě existuje spousta 
organizací a každá chce pomáhat sama za sebe a organizace mezi sebou moc nekomunikují. 

Koncepce Ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 řeší otázku 
dobrovolnické služby v oblasti humanitární pomoci a zlepšuje poskytování dobrovolnické 
služby díky návrhu financování dobrovolníků v rámci refundaci mzdy, respektive v rámci 
daňových odpisů zaměstnavatelů za ztráty způsobené odchodem zaměstnance k práci  
v dobrovolnické složce integrovaného záchranného systému. Využívání ostatních složek 
integrovaného záchranného systému je upraveno převážně pro fázi obnovy a humanitární 
pomoci. 

Dobrovolníci jsou často odměňováni formou „morálních odměn“. Nezbytné je, aby si 
organizace našla čas a příležitost na osobní pochvalu a ocenění dobrovolníka. Může se jednat 
také např. o veřejné poděkování v tisku, výroční zprávě, bulletinu apod. Podle zkušeností 
odborníků dávají některé organizace dobrovolníkům drobné dárky, často vyrobené v daném 
zařízení. Odměnu pro dobrovolníka může představovat také neformální setkávání při 
kulturních či společenských příležitostech. Významnou satisfakcí pro dobrovolníky 
představuje vzdělání a školení, které jim umožní osobní růst nebo napomůže k usnadnění 
studia apod. V neposlední řadě může zkušenost s dobrovolnictvím posloužit jako pozitivní 
informace do životopisu lidí, kteří hledají nové zaměstnání či studentům jako uznání praxe ve 
škole.11 Na těchto příkladech vidíme, že existuje spousta formálních i neformálních ocenění 
pro dobrovolníky. Přesto je dobré pamatovat také na ty, kteří se dobrovolné činnosti věnují 
bez vidiny na jakýkoli svůj osobní prospěch, neboť i takoví dobrovolníci existují. 

Na základě průzkumů u nás i v zahraničí odborníci shrnuli seznam názorů na to, co 
dobrovolníky podporuje, a co je naopak ve vykonávání dobrovolné činnosti brzdí. Nejprve 
tedy uvedení toho, co dobrovolníkům umožňuje setrvávat v nezištném pomáhání:12 

                                            
11

 FRIČ, Pavol a kolektiv. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice: výsledky výzkumu NROS a AGNES, 2001, 
Databáze Národní knihovny České republiky. s. 111. 
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000889549&local_base=CNB 
12

 TOŠNER, Jan; SOZANSKÁ, Olga, Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích, Portál, Praha 2006, s. 55. 
ISBN 80-7367-178-6. 
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 „Mají pocit, že jsou oceňováni,  
 Uvědomují si, že jejich přítomnost něco znamená,  
 Mají naděje na změnu, postup ve své činnosti,  
 Dostává se jim uznání na veřejnosti i soukromě,  
 Mají pocit, že dokážou zvládnout předkládané úkoly,  
 Mají pocit sounáležitosti a týmové práce spolupracovníků,  
 Podílejí se na řešení problémů, na rozhodování i na stanovování cílů organizace,  
 Uvědomují si, že v důsledku jejich činnosti se děje něco podstatného,  
 Jejich osobní potřeby jsou uspokojovány.“ 
 

Co naopak dobrovolníky brzdí jejich ochotu nabídnout svůj čas a schopnosti:13 
 

 „Zjistí velký rozdíl mezi očekáváním a skutečnou činností,  
 Mají pocit, že jejich pomoc je k ničemu,  
 Nedostanou žádnou zpětnou vazbu, ani pochvalu či ocenění,  
 Úkoly jsou příliš rutinní, žádná rozmanitost,  
 Cítí nedostatečnou podporu spolupracovníků,  
 Úkol či tým nepřináší téměř žádnou prestiž,  
 Činnost jim nedává možnost osobního růstu,  
 Mají příliš malé možnosti projevit iniciativu či tvořivost,  
 Cítí napětí mezi spolupracovníky.“ 

 
Každá organizace, která využívá dobrovolníků, by si měla být vědoma, že ne všechny 

motivy vedoucí lidi k vykonávání dobrovolné činnosti, jsou užitečné. Mohou existovat 
nevhodné, někdy až nebezpečné motivy pro dobrovolnou práci. V tomto případě pak 
můžeme hovořit o negativní motivaci k dobrovolnictví.  

 
Přehled devíti nežádoucích motivů je následující:14 

 
 soucit vedoucí k degradaci klienta,  
 nepřiměřená a zbytečná zvědavost,  
 služba pramenící z pocitu povinnosti,  
 skutkaření, snaha něco si zasloužit,  
 touha obětovat se, osobní neštěstí, se kterým si uchazeč neví rady, a ve službě hledat 

vlastní duševní rovnováhu,  
 osamělost a z ní pramenící touha po přátelství,  
 pocit vlastní důležitosti, nenahraditelnosti,  
 nedostatek sebeúcty a s ním spojená touha potkat ještě „ubožejší“ lidi,  
 panovačnost, touha ovládat jiné a uplatnit svůj vliv. 

                                            
13

 TOŠNER, Jan; SOZANSKÁ, Olga, Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích, Portál, Praha 2006, s. 55. 
ISBN 80-7367-178-6. 
14

 VITOUŠOVÁ, Petra. Motivace pro práci v neziskovém sektoru; in: TOŠNER, Jan; SOZANSKÁ, Olga, Dobrovolníci 
a metodika práce s nimi v organizacích, Portál, Praha 2006, s. 5 až 6.  
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  Dobrovolnictvím si člověk může kompenzovat vlastní nedostatky, např. komplex 

méněcennosti nebo jiné problémové oblasti života. V takových případech by dobrovolník 
mohl nadělat více škody než užitku. Organizace pracující s dobrovolníky by si měla být těchto 
rizik vědoma již při samotném výběru dobrovolníků. Organizace by se měla zaměřit na vlastní 
práci s dobrovolníky, která začíná jejich získáváním, výběrem a výcvikem, dále jejich 
hodnocením, oceňováním, odměňováním a v neposlední řadě by měla svým dobrovolníkům 
poskytovat také pravidelnou supervizi. Dobrovolníci by taktéž rádi uvítali například daňové 
úlevy a vyjasnění práv a povinností zaměstnavatele. Všechny tyto činnosti představují 
důležité aspekty, jež napomáhají udržovat motivaci dobrovolníků, kteří jsou do dobrovolné 
činnosti již zapojeni.  

Zákon popisuje dobrovolnickou službu ve vztahu k ochraně obyvatelstva v §2 odst. 1, 
písm. b): „pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně 
a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání 
kulturních nebo sbírkových charitativních akcí“a také v §2 odst. 1, písm. c): „pomoc při 
uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních 
organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací.“15 Podmínkou pro 
poskytování dobrovolnické služby je uzavřená smlouva s vysílající organizací, která je 
držitelem akreditace Ministerstva vnitra České republiky. 

 
Panel nevládních neziskových organizací 

  
Panel nevládních neziskových organizací (dále jen „Panel“) je pracovní skupina 

složená ze zástupců státních, příspěvkových a nestátních neziskových organizací s působností 
na území města či kraje. Panel je koordinační, organizační a komunikační platformou pro 
poskytování pomoci obyvatelstvu postiženému následky rozsáhlých mimořádných událostí 
nebo krizových situací.16 Je zaměřen zejména na psychosociální služby a humanitární pomoc.  
 

Cíle Panelu 
 

Cíle Panelu jsou obecně následující:17 
 
 Koordinace činnosti nestátních neziskových organizací a dobrovolníků na území města 

či kraje, 
 spolupráce s orgány krizového řízení při přípravě a řešení krizových a mimořádných 

událostí, 

                                            
15

 Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě). 
16

 PANEL humanitárních organizací města, kraje. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 18. I. 2012. 
http://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1566:panel-humanitarnich-organizaci-
msta-kraje&catid=120:evropsky-rok-dobrovolnictvi&Itemid=147 
17

 PANEL humanitárních organizací města, kraje. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 18. I. 2012. 
http://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1566:panel-humanitarnich-organizaci-
msta-kraje&catid=120:evropsky-rok-dobrovolnictvi&Itemid=147 
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 zabezpečení systému funkční a efektivní spolupráce osob a organizací nejen při 
přípravě na mimořádné události a krizové stavy, ale i bezprostřední pomoci na místě 
při odstraňování následků mimořádných událostí a krizových stavů, 

 poskytování humanitární pomoci – psychosociální, zdravotní, krizové intervence, 
duchovní činnosti, zabezpečení nouzového ubytování, pečovatelské služby apod. dle 
zaměření jednotlivých organizací, 

 podpora organizací pořádajících finanční a materiální sbírky ve prospěch zasažených 
území, 

 tvorba a aktualizace funkční databáze poskytovatelů humanitární a psychosociální 
pomoci při a po mimořádných událostech a krizových stavech. 
 
Profesionalizace armády a povodně v Čechách v roce 2002 byly základními impulzy 

pro myšlenku doposud nerealizované spolupráce mezi orgány státní správy a nevládními 
neziskovými organizacemi. Největší překážkou, která bránila aktivní spolupráci neziskového 
sektoru a veřejné správy v oblasti bezpečnosti, byla řada předsudků jak na jedné, tak i na 
druhé straně. Řešení krizových situací však představuje dlouhodobý proces, který se 
neobejde bez úzké a vzájemné spolupráce zúčastněných stran. Vyvstaly tedy otázky: Jsou 
vůbec veřejná správa a neziskový nevládní sektor schopny spolupráce v oblasti 
bezpečnosti? Přijme neziskový sektor koordinační pokyny od veřejné správy? 

Nevládní neziskové organizace se snažili o maximální pomoc postiženému 
obyvatelstvu například v roce 1997 při katastrofálních povodních na Moravě. Ve chvíli, kdy se 
záchranáři zabývali ochranou životů a majetku, dobrovolníci z nevládních neziskových 
organizací mysleli na psychiku lidí, na duševní stav člověka, který si zachránil holý život, nebo 
kterému zůstal z rodného domu pouze poškozený majetek. Bohužel o koordinaci členy 
nevládních neziskových organizací se nedalo ani mluvit. Na mnoha místech jejich pomoc 
působila spíše kontraproduktivně. Nevládní neziskové organizace se snažily znovu pomoci 
postiženým při povodních v roce 2002. Tam si potřebu pomoci nevládních neziskových 
organizací při mimořádných situacích uvědomil mjr. Ing. Michal Kopecký, který zajišťoval 
evakuaci obyvatel z části Prahy – Karlín. V areálu Vysokoškolských kolejí na Strahově vytvořil 
„evakuační centrum“. Za aktivní a koordinované účasti nevládních neziskových organizací byl 
schopen poskytovat komplexní pomoc osobám postiženým povodněmi, které byly 
evakuovány v zřízeném evakuačním centru. Jako první navrhl možnost spolupráce 
nevládních neziskových organizací s veřejnou správou při řešení krizových situací. Použil 
označení tzv. PANEL psychosociální pomoci. 

V roce 2003 bylo vyhlášeno simulační cvičení pod názvem „Voda pro Znojmo“18, které 
vyhlásil hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek pro krizové složky města 
Znojma. Při taktickém cvičení byla poprvé ověřena schopnost nevládních neziskových 
organizací řešit požadavky samospráv pro potřeby nouzového přežití obyvatel v krizových 
situacích. Toto cvičení položilo základ pro formulování požadavků orgánů samospráv na 
nevládní neziskové organizace při řešení krizových situací. Původní požadavky, týkající se 
provádění psychosociální intervence, byly rozšířeny o celkovou koordinaci dobrovolníků při 
krizových situacích, řešení logistické podpory složek integrovaného záchranného systému  
                                            
18

 Taktické cvičení: Voda pro Znojmo 2003. Jihomoravský kraj. 
http://www.kr-jihomoravsky.cz/archiv/linux/aktuality/2003/031007%20voda.htm 
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a koordinaci humanitární pomoci. Panel nevládních neziskových organizací plnil úkoly 
zejména v oblasti materiální podpory obyvatelstva, psychosociální pomoci a podpory 
rozhodnutí orgánů krizového řízení kraje. 

V důsledku předchozích zkušeností a poznatků byly v roce 2005 nevládní neziskové 
organizace zapojené do poplašného plánu integrovaného záchranného systému. To byl první 
krok k oficiální akceptaci a zapojení nevládních neziskových organizací do procesu krizového 
řízení na území Jihomoravského kraje a poprvé byla definována myšlenka tzv. Panelu 
Jihomoravského kraje. 

Největší překážkou bránící aktivní spolupráci neziskového sektoru s veřejnou správou 
v oblasti bezpečnosti bylo mnoho předsudků, jak na straně nevládních neziskových 
organizací, tak na straně orgánů veřejné správy. Při povodních začaly vznikat zcela 
nestandardní situace, při kterých bylo ve vztahu k nevládním organizacím uplatněno 
vojenské velení. Řešení krizových situací představuje proces, který se neobejde bez úzké  
a vzájemné spolupráce zúčastněných stran a vojenské velení se zde uplatnit nedá. Vznikaly 
tedy otázky, zda jsou vůbec veřejná správa a neziskový sektor schopni spolupracovat  
v oblasti bezpečnosti. Další otázkou bylo, zda přijme neziskový sektor koordinační pokyny od 
veřejné správy. Odpovědi na tyto otázky poskytli účastníci cvičení na letišti v Praze – Kbely  
v květnu 2006, kterými byli zaměstnanci vybraných ministerstev a zástupci nevládních 
neziskových organizací. Účastníci cvičení, jakož i úředníci, tak i zástupci nevládních 
neziskových organizací, společně ve vzájemné shodě a bezproblémové spolupráci plnili 
mnoho úkolů, aniž by tušili, kdo a odkud jsou. Organizátoři cvičení je totiž představili až po 
skončení cvičení. Došlo k velkému překvapení jednotlivých účastníků cvičení, jak dobře může 
spolupracovat veřejná správa s neziskovým sektorem. Na základě toho se začalo i nadále 
pracovat s pojmem Panel nevládních neziskových organizací Jihomoravského kraje. 

 
Na území Hlavního města Prahy neexistuje Panel nevládních neziskových organizací, 

je proto nutné spolupráci domlouvat zvlášť s jednotlivými organizacemi. Na území České 
republiky působí následující: 
 

Nevládní neziskové organizace: 

 Centrum krizové intervence Spirála, o. s., 

 Dobrovolnické centrum, o. s., 

 Oblastní charita Ústí nad Labem. 
Humanitární organizace: 

 ADRA Česká republika, o. s., 

 Člověk v tísni, o. p. s., 

 Český červený kříž. 
Složky integrovaného záchranného systému: 

 Hasičský záchranný sbor České republiky, 

 Policie České republiky, 

 Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby. 
 

Nedílnou součástí spolupráce jsou taktéž zástupci místní samosprávy a veřejné 
správy. 
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Pozitivní stránka Panelu nevládních neziskových organizací v Jihomoravském kraji 
 

Život provázejí mimořádné události různého rozsahu. Média informují 
o mimořádných událostech katastrofického rozsahu, ať už jsou to vlny tsunami, orkán nebo 
zemětřesení.  

V podmínkách České republiky je možné s trochou štěstí mluvit „pouze“ o ničivých 
povodních, popřípadě silnějších vichřicích. Ale i ty bohužel přinášejí lidské oběti. Je nereálné 
takovým ničivým pohromám předcházet. Jediné, na čem se může pracovat a o co usilovat, je 
to, aby se eliminovaly škody a ztráty na životech, a to preventivní formou a formou rychlé  
a efektivní pomoci. 
 Dalším typem mimořádných událostí jsou dopravní nehody, kde prevence bohužel 
selhává. Naučit tuzemského řidiče, aby jezdil bezpečně a ohleduplně, se někdy zdá být 
nemožné.  

I v tomto případě je snaha poskytnout pomoc co nejefektivněji a zachránit raněné. 
Pokud se to nepodaří, tak alespoň pomoci pozůstalým. 

Všechny tyto mimořádné události, ať už velkého, nebo lokálního rozsahu, mají 
společného jmenovatele: vyžadují pomoc profesionálů, jak na vládní, tak i nevládní úrovni.  
A zvlášť nevládní neziskové organizace mohou v této oblasti nabídnout široké pole lidské 
pomoci. Pracovníci v nevládním sektoru společně se státními záchrannými systémy 
distribuují materiální pomoc, pomáhají obětem a jejich rodinám a snaží se být tam, kde to 
vyžaduje situace. 
 Panel nevládních neziskových organizací Jihomoravského kraje sdružuje nevládní 
neziskové organizace, které poskytují při mimořádných událostech služby v rámci pomoci na 
vyžádání. Poskytují asistenci obětem a příbuzným obětem. Příkladem může být požár domu. 
Po aktivaci Panel nevládních neziskových organizací Jihomoravského kraje, členové 
neziskových organizací, při takové mimořádné události, odvedou nezraněné lidi do 
náhradního ubytování (v případě menšího počtu lidí do charitativního zařízení), poskytnou 
jim oblečení, jídlo a hygienické potřeby. Což je velmi důležité poskytnout jim psychosociální 
pomoc, kterou nemá kdo v dané situaci likvidace požáru poskytnout a na kterou jsou 
speciálně vyškoleni. 
 Dalším pozitivem existence spolupráce nevládních neziskových organizací s veřejným 
sektorem je i to, že nevládní neziskové organizace kromě asistence postiženým, poskytují  
i asistenci zasahujícím složkám integrovaného záchranného systému. Na zvoleném příkladu 
mimořádné události, kterou je požár domu, tak členové nevládních neziskových organizací 
poskytují zasahujícím záchranářům občerstvení, či plnohodnotnou stravu. Při 
dlouhotrvajícím hašení požáru je péče o záchranáře velmi nápomocná. Je to věc, na kterou 
se zapomíná. Panel nevládních neziskových organizací Jihomoravského kraje, tak přispívá  
k zefektivnění pomoci a ke zvládnutí mimořádné situace. 

Panel nevládních neziskových organizací Jihomoravského kraje poskytuje i asistenci 
při dopravních kolapsech. Zajišťuje občerstvení, teplé oblečení, přikrývky lidem uvězněným  
v dopravní zácpě, ale i vše potřebné pro zasahující složky integrovaného záchranného 
systému. 

Kromě pomoci v době mimořádné události nevládní neziskové organizace z Panelu 
Jihomoravského kraje nabízejí obětem krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou pomoc 
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cca do jednoho roku po mimořádné události. Jedná se o psychosociální asistenci, materiální 
pomoc a pomoc při praktickém životě např. na úřadech, zprostředkování práce atd. 

Pozitivem Panelu nevládních neziskových organizací Jihomoravského kraje je, že je 
schopen okamžitě aktivovat nevládní neziskové organizace v regionu, zajistit pomoc složkám 
integrovaného záchranného systému, poskytnout psychosociální pomoc materiální pomoc, 
potravinovou pomoc, asistenci při evakuaci a zajišťovat chod evakuačních zařízení, 
uskutečnit sbírky na pomoc obětem a v neposlední řadě disponuje určitým počtem 
dobrovolníků využitelných pro záchranné práce. 
 

Negativní stránka Panelu nevládních neziskových organizací v Jihomoravském kraji 
 

V současnosti se vidí hlavně vize efektivního fungování takového typu spolupráce 
veřejného sektoru a nevládních neziskových organizací působících v krizovém řízení, která se 
opírá zejména o řadu výhod. I přes prezentování množství pozitiv, vyplývajících z existence 
Panelu nevládních neziskových organizací Jihomoravského kraje, je možné nalézt i určitá 
negativa. 

Členové Hasičského záchranného sboru České republiky považují za negativum 
skutečnost, že se koordinátor Panelu nevládních neziskových organizací uvedeného kraje 
mění každé dva roky. Problémem je podle nich nutná aktualizace kontaktu na pohotovostní 
linku, tedy podle nich koordinátora Panelu nevládních neziskových organizací 
Jihomoravského kraje. Koordinátor uvědomuje všechny nevládní neziskové organizace  
a vytváří tzv. „Vyjížděcí tým” s materiálem potřebný pro pomoc při mimořádné události. 
Podle členů Hasičského záchranného sboru České republiky tím, že se mění koordinátor, tak 
se mění i kontakt na něj (telefonní číslo na pohotovostní linku). Skutečnost je ovšem jiná. 
Změna koordinátora nemá vliv na změnu kontaktu na tísňovou linku. Jelikož existuje jedna 
24-hodinová tísňová linka, tak právě přes tuto operátor kontaktuje aktuálního koordinátora 
Panelu nevládních neziskových organizací kraje. Kontakt na tísňovou linku je tak neměnný 
bez ohledu na to, kdo je koordinátorem Panelu nevládních neziskových organizací kraje. Při 
získávání informací se ukázalo, že osoby zainteresované do spolupráce veřejné správy  
s neziskovým sektorem disponují rozdílnými vědomostmi o stejných skutečnostech. 

Překážkou ve fungování Panelu nevládních neziskových organizací zmíněného kraje se 
jeví být i financování. Ze způsobu financování je zřejmé, že zdroje financí pro fungování 
Panelu nevládních neziskových organizací kraje jsou nepravidelné a nejisté. Dosavadní 
činnost tohoto Panelu závisí na šikovnosti a aktivní angažovanosti jeho členů při získávání 
finančních zdrojů. V Jihomoravském kraji byl vytvořen statut Panelu nevládních neziskových 
organizací Jihomoravského kraje, kterým byl uvedený panel začleněn do Krizového štábu 
kraje. Přesto se mu nedává dostatek pozornosti a důležitosti, což se odráží právě  
v zabezpečení jeho financování. 

Snaha odstraňovat zjištěné nedostatky ve fungování Panelu nevládních neziskových 
organizací kraje je uskutečňována každoroční aktualizací jeho statutu, na níž se podílejí 
členové nevládních neziskových organizací, součástí integrovaného záchranného systému  
a pracovníci oddělení krizového řízení Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 


