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UDRŽITELNÝ ROZVOJ OBČANSKÉHO SEKTORU: 2,6 

 
 
Rok 2013 byl rokem prvních přímých prezidentských voleb. Některé organizace a iniciativy občanské 
společnosti (OS) přímo podporovaly prezidentské kandidáty. Nikdo z těchto kandidátů však nezvítězil.  
 
Dlouhodobá politická nestabilita vedla k pádu pravicové vlády a sestavení úřednické vlády, silně podporované 
prezidentem. Stoupající nedůvěra veřejnosti v politiku zvedla zájem o občanské aktivity typu Rekonstrukce 
státu. Populárními se staly také různé iniciativy reagující na konkrétní sociální problémy jako např. Zachraň 
jídlo! Mnoho lidí se zapojilo do veřejně prospěných aktivit, jako je dobrovolnictví.  
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V rámci občanského sektoru pokračoval trend profesionalizace a koncentrace na fundraising. Organizace 
občanské společnosti prokázaly svou připravenost během červnových záplav, když rychle zorganizovaly 
veřejné sbírky a poskytly pomoc postiženým oblastem. 
 
Politická nestabilita byla zdrojem výrazné nejistoty v občanském sektoru. Nejvíce se týkala příprav nového 
občanského zákoníku, jehož účinnost byla stanovena na 1. ledna 2014. Téměř do posledních měsíců roku 
2013 se mluvilo o případném odložení účinnosti nového občanského zákoníku, nakonec se však tyto 
prognózy nenaplnily. 
 
Poté se obecně očekávalo, že v rámci doprovodné legislativy bude schválen i nový zákon o statusu veřejné 
prospěšnosti, avšak Senát jej zamítl. Diskuse v průběhu zákona však rozdělila občanskou společnost na 
organizace fungující na členském principu (občanská sdružení) a  organizace podporující  nebo poskytující 
primárně veřejně prospěšné služby (obecně prospěšné společnosti, právnické osoby církve, nadační fondy). 
Potvrdilo se, že občanský sektor je natolik rozmanitý, že jej nelze vnímat jednotně (jak by si přála státní 
správa), protože v něm existují skupiny s odlišnými zájmy. 
 
Podle nejnovějších údajů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) z ledna 2012 je v České 
republice 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.  
 
PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ: 2,8  

 
 
Právní prostředí regulující organizace OS v ČR se během roku 2013 nezměnilo. Neziskové organizace, tj. 
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy i církevní právnické osoby, jsou 
řízeny odlišnými zákony.  
  
Organizace OS se i nadále velice snadno registrují. Občanská sdružení tak poslední rok činily na ministerstvu 
vnitra a celý proces jim trval maximálně třicet dní. Registrační proces ostatních organizačních forem většinou 
probíhal během dvaceti dní. Stále neexistovalo jednotné registrační místo pro všechny organizace občanské 
společnosti – registrují se na různých místech, jako jsou soudy, ministerstva a krajské úřady. V roce 2013 byl 
za velké podpory střešních neziskových organizací schválen rejstříkový zákon, podle kterého budou od 1. 
ledna 2014 většina typů organizací OS (kromě církevních právnických osob) registrována ve stejném 
veřejném rejstříku, který spravují soudy. Organizace OS dále svobodně pokračují ve své práci, stát ani veřejná 
správa nevytvářejí jejich činnosti žádné významné legislativní překážky.  
  
Během roku 2013 se neziskové organizace i nadále připravovaly na změny související se zavedením nového 
občanského zákoníku účinného od 1. ledna 2014. Posílila nejistota vyplývající z nejednoznačných interpretací 
jeho norem, které do budoucna mohou omezit hlavní i vedlejší cíle organizací OS včetně ekonomických 
aktivit. 
 
V srpnu 2013 zamítl Senát zákon o statusu veřejné prospěšnosti, který měl zavést status veřejné prospěšnosti 
a vytvořit tak podmínky ke zlepšení transparentnosti organizací OS, například stanovit povinnost publikovat 
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výroční zprávu s uvedením tří nejvyšších příjmů v organizaci. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že se 
zákon v roce 2014 vrátí do legislativního procesu. V očekávání tohoto zákona bylo během let 2012 a 2013 
navrženo mnoho daňových změn týkajících se daňových výhod pro organizace OS se statusem veřejné 
prospěšnosti, které však nebyly nikde prosazeny. 
 
Dotace, granty a dary neziskovým organizacím byly v roce 2013 i nadále osvobozené od daní. Fyzické i 
právnické osoby mohly odečíst své dary ze základu daně, avšak limity odpočtu jsou nastaveny nízko, a tak 
potenciálním dárcům neposkytují přílišnou motivaci. Organizace OS i nadále smějí získávat příjmy 
prostřednictvím prodeje zboží a služeb. Není však zcela jasné, jaká pravidla o podnikání a výdělečných 
aktivitách jako součásti hlavních aktivit spolků budou platit po 1. lednu 2014, až vstoupí v účinnost nový 
občanský zákoník. Podle daňového zákona se nezdaňuje pouze část zisku (do 300 000 Kč).  
 
Během roku 2013 vzhledem k nadcházejícím rozsáhlým změnám v souvislosti s novým občanským 
zákoníkem dále narůstala poptávka po právních konzultacích a službách. Stále však existoval nedostatek 
odborníků na legislativu neziskových organizací a interpretace zákonů jednotlivými odborníky se lišila. 
Neziskovky.cz, Fórum dárců, Spiralis, Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR) i další střešní 
organizace poskytují právní služby na národní úrovni. Několik komerčních právnických firem také poskytuje 
právní konzultace pro organizace OS. Velký rozdíl v dostupnosti právního poradenství stále existuje mezi 
Prahou a regiony.  
 
ORGANIZAČNÍ ZÁKLADNA: 3,0  

 
 
Organizační základna organizací OS se v roce 2013 výrazně nezměnila. Během roku vzniklo několik 
občanských iniciativ mladých lidí, upozorňujících na místní problémy (např. iniciativa „Zachraň jídlo“ 
upozorňující na plýtvání jídlem). Tyto iniciativy jsou spíše spontánní než strategické, a tak většinou fungují 
bez právního statusu registrované organizace OS.  
 
Stabilní a velké organizace často využívají strategické plánování, zatímco menší organizace OS většinou 
plánují pouze na rok dopředu. Organizace OS i nadále hledají nové možnosti vícezdrojového financování, 
k čemuž jim pomáhá právě strategické plánování. Také v roce 2013 vyžadovali firemní dárci od organizací OS 
strategické plánování, které by jim pomohlo zajistit udržitelnost a prokázat svou profesionalitu.  
 
Organizace OS jsou stále ze zákona povinny ve svých zakládajících dokumentech definovat svou řídící 
strukturu, kompetence a povinnosti svého řídícího orgánu. Organizace OS s placenými zaměstnanci mají 
často jasně definovanou organizační strukturu. Organizační struktura organizací OS závisí také na velikosti 
organizace; menší organizace se někdy rozhodnou, že některé pracovní pozice nepotřebují.  
 
Větší a vlivnější organizace OS mají stálé zaměstnance. Zaměstnanci těchto organizací mají daný jasný popis 
práce, ale rozsah jejich práce tento popis často přesahuje. Stále platí, že pracovníci jsou často zaměstnáni jen 
po dobu trvání konkrétního projektu.  
 
Podle posledních údajů Českého statistického úřadu pracovalo v roce 2011 pro organizace OS celkem 98 530 
lidí (přepočteno na plné úvazky). V roce 2010 to bylo 97 068 lidí. Kromě toho 25 984 dobrovolníků (ve 

3.0 3.0 2.9 2.9 
3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

2.0

3.0

4.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Organizační základna v České republice 



 
 

 4 

srovnání s 25 040 v roce 2010) odpracovalo v roce 2011 přibližně 45 miliónů hodin (oproti 44 miliónům 
hodin v roce 2010). Na základě zákona o dobrovolnické službě se přípravě a vzdělávání dobrovolníků věnují 
akreditovaná dobrovolnická centra. Od roku 2010 vzniká novela zákona o dobrovolnictví, která má umožnit 
organizacím OS vykazovat hodnotu dobrovolné práce jako kofinancování k různým grantům a umožnit 
členům sdružení pracovat pro něj jako dobrovolníci, což není doposud možné. Stále však nedošlo 
k dokončení této novely. Česká rada dětí a mládeže v roce 2013 obdržela finance na provedení podrobného 
průzkumu této oblasti.  
 
Organizace OS nadále nemají problém zajistit technické vybavení kanceláří. Často se stává, že firmy darují 
organizacím OS své použité technické vybavení. Naprostá většina organizací OS ve své práci běžně využívá 
internet. Stále více organizací OS užívá zdarma dostupné online aplikace i sociální média ke komunikaci se 
svými podporovateli, partnery i veřejností, aby tak zvýšily povědomí o své organizaci a rozvinuly svůj 
fundraising.  
 
FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: 3,2  

 
 
V oblasti finančního zajištění organizací OS nedošlo během roku k žádným výrazným změnám. Podstatná 
část finančních prostředků i nadále pochází z domácích veřejných zdrojů, individuálních darů, významný je i 
přínos dobrovolné práce. Zahraniční finanční zdroje pocházejí především z Evropské unie.  
 
Podle posledních údajů Českého statistického úřadu v roce 2011 získaly organizace OS přibližně 15,952 
miliard Kč (přibližně 840 milionů USD) od vládních institucí (snížení z 16,255 miliard Kč v roce 2010), 
12,688 miliard Kč (přibližně 668 milionů UDS) od individuálních dárců (nárůst oproti 11,498 miliardám Kč 
v roce 2010), 3,361 miliardy Kč (přibližně 177 milionů USD) od firemních dárců (nárůst oproti 2,972 
miliardám Kč v roce 2010) a 266 milionů Kč (přibližně 14 milionů USD) ze zahraničních zdrojů (nárůst 
oproti 261 milionům Kč v roce 2010). 
 
Veřejná správa nadále poskytuje organizacím OS dotace a granty k zajišťování služeb. Obecně dochází 
k zahušťování konkurenčního prostředí, kdy stále větší počet organizací OS žádá o stejné zdroje. 
 
Podle údajů RVNNO bylo v roce 2012 nestátním neziskovým organizacím poskytnuto formou dotace 11 
770,5 mil. Kč, z toho 6 680,2 mil. Kč bylo ze státního rozpočtu, 1 523,2 mil. Kč z rozpočtů krajů a rozpočtu 
hl. m. Prahy, 2 889,1 mil. Kč z rozpočtů obcí (mimo rozpočtu hl. m. Prahy) a 678,0 mil. Kč ze státních fondů 
ČR. Nejvíce byly podporovány oblasti „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 %). 
 
Větší míra konkurence vede organizace OS k důslednější diverzifikaci finančních zdrojů. Některé organizace 
se více zapojily do podnikatelských aktivit, jako jsou catering, tiskárenské služby nebo úpravy zeleně. 
Organizace OS mohou vstupovat do soutěží o veřejné zakázky, jejich šance jsou však vzhledem k tvrdé 
konkurenci ze strany podniků a jiných organizací OS malé. 
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Podle údajů Fóra dárců v roce 2013 poslali individuální dárci 1 294 409 dárcovských sms (DMS), což činí 
celkem 35 920 999 Kč (1,8 milionu USD). To znamená výrazný nárůst z 986 294 DMS odeslaných v roce 
2012, které přinesly neziskovému sektoru 26 629 938 Kč (přibližně 1,36 milionu USD). 
 
Firmy stále více poskytují organizacím OS svou finanční podporu. Podle Fóra dárců v roce 2012 rozdělilo 
deset největších nadací a nadačních fondů 380,6 milionu Kč (přibližně 19,4 milionu USD), což znamená 
snížení z přibližně 466,2 milionu Kč v roce 2011. Zaměstnanci firem se také častěji osobně zapojují do 
projektů a stávají se dobrovolníky jak v pracovní době, tak i ve svém volném čase. Soutěž TOP Odpovědná 
firma 2013 ocenila Skupinu ČEZ jako firemního dárce, který v roce 2013 poskytl nejvíce financí na řešení 
společenských problémů a na podporu veřejně prospěšného sektoru.  
 
Organizace OS také spustily za použití sociálních médií včetně crowdfundingu kreativní fundraisingové 
kampaně. Například projekt Čtení pomáhá rozděluje na charitativní účely každý rok 10 milionů Kč (přibližně 
510 000 USD). Mladí čtenáři musí správně zodpovědět otázky o knize, kterou přečetli, za to obdrží kredit 
v hodnotě 50 Kč (asi 2,50 USD), a ten darují charitativnímu projektu, který si vyberou.  
 
Vzhledem k nedostatku ekonomů a finančních manažerů v neziskovém sektoru se často stává, že finanční 
řízení organizací OS není příliš systematické. Organizace OS nemívají finanční zdroje k zaplacení celých 
úvazků finančních manažerů, a tak finanční manažeři často odpovídají i za jiné oblasti, jako jsou fundraising a 
řízení lidských zdrojů.  
 
PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ: 2,0 

 
 
Také v tomto roce organizace OS podstatně ovlivňovaly vývoj politiky i legislativy. Organizace OS spolu také 
více komunikovaly a spolupracovaly v zájmu potřeb občanského sektoru.  
Organizace OS jsou zastoupeny v mnoha poradních orgánech a radách vlády i regionů. Otázkou stále zůstává, 
nakolik úřady využívají potenciál organizací OS a nakolik jde pouze o formální spolupráci. Na počátku roku 
2013 členové pracovní skupiny konference nevládních neziskových organizací nominovali zástupce do 
výborů, které na ministerstvech připravují nové programovací období EU.  
 
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace plnila v roce 2013 své základní funkce, i když její činnost byla 
narušována výměnou předsedů – vzhledem ke změnám vlády se během roku vystřídali celkem tři. Přesto však 
se pracovní výbory rady podílely na připomínkování zákonů týkajících se občanské společnosti vznikajících 
v souvislosti s novým občanským zákoníkem.  
 
V roce 2013 vznikla v Unii zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR) sekce organizací OS mající zaměstnance. 
Mají tak možnost se zprostředkovaně účastnit jednání tripartity. 
  
Koncem roku 2013 zorganizovala AVPO ČR ve spolupráci s Olomouckým krajem průzkum ohledně 
spolupráce krajů s organizacemi OS. Výsledky ukázaly, že krajské úřady mají opravdový zájem o potřeby a 
problémy organizací OS. Většina regionů také chápe organizace OS jako důležité partnery při svém 
rozhodování. 
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V tomto roce skupiny mladých lidí vytvářely neformální iniciativy upozorňující na různé místní problémy. 
Například iniciativa Brno kulturní sdružilo zástupce z kulturní, umělecké a vzdělávací sféry, aby prosadilo 
nový systém přidělování kulturních grantů ze strany města. Systém zavádí odborné hodnotící komise 
sestavené z odborníků, tříleté granty a možnost částečného proplácení personálních nákladů. Před 
předčasnými parlamentními volbami v říjnu 2013 skupiny občanů i jednotlivci otevřeně projevovali své 
názory na politickou situaci. Populární česká skupina Lucie uspořádala koncert proti komunismu, aby tak 
varovala před návratem k totalitnímu režimu.  
 
Organizace OS soustředily v roce 2013 svůj lobbing na schvalování zákona o statusu veřejné prospěšnosti. I 
když ke schválení zákona v tomto roce nedošlo, má být součástí legislativního plánu ministerstva 
spravedlnosti na rok 2014. Během tohoto procesu se často dostávaly do protikladu zájmy organizací OS 
fungujících na bázi členství a organizací primárně poskytující veřejně prospěšné služby. Organizace založené 
na principu členství lobovaly úspěšněji za zahrnutí svých požadavků do zákona také proto, že mnozí poslanci 
parlamentu jsou sami členy takovýchto občanských sdružení. Tyto organizace například úspěšně lobovaly za 
odstranění povinnosti podvojného účetnictví pro organizace se statusem veřejné prospěšnosti, zatímco 
organizace poskytující služby měly pocit, že vedení jednoduchého účetnictví v běžné praxi nezajišťuje 
dostatečnou průhlednost.  
 
I přes rozdělení občanského sektoru způsobené zákonem o statusu veřejné prospěšnosti se během první 
poloviny roku 2013 členské organizace i organizace poskytující služby shodly na společné podpoře zákona o 
změně občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Zákon byl schválen a stal se účinným od 1. 
dubna 2013. Plošné spojení síťových a střešních organizací dále lobovalo za zákon o veřejných rejstřících, 
který od 1. ledna 2014 zavádí veřejný rejstřík spolků na krajských soudech.  
 
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB: 2,4  

 
 
Poskytování služeb organizacemi OS se v roce 2013 nijak výrazně nezměnilo. Sektor dále poskytuje celou 
škálu služeb – sociální, zdravotní a hospicové služby, sportovní a rekreační kluby pro děti i dospělé, služby 
pro matky na mateřské dovolené, právní pomoc pro uprchlíky, hájení zájmů pacientů, kulturní akce pro 
veřejnost a mnoho dalších.  
 
Organizace OS smějí v rámci návratnosti svých nákladů poskytovat svoje služby za úplatu s výjimkou 
sociálních služeb registrovaných ministerstvem práce a sociálních věcí. Běžné ale je, že svoje produkty a 
služby oceňují na základě hodnoty, kterou jsou ochotni platit jejich klienti a uživatelé. Dochází tak 
k podhodnocování cen služeb.  
 
Organizace OS se za účelem diverzifikace svých finančních zdrojů pouštějí do podnikatelské činnosti. Sociální 
podniky rozšířily služby, které poskytují, do oblasti cateringu, tiskárenských a grafických služeb, sdílení 
kanceláří, praní prádla, zahradnických a úklidových prací, farmářství, truhlářství apod. Větší objem činnosti 
však přinesl zjištění, že je třeba zlepšit kompetence v oblasti řízení. Navíc dochází k problémům u organizací 
OS, jejichž hlavní činností je sociální podnikání – tedy podnikatelská činnost, což zákon u mnoha typů 
organizací jako hlavní činnost zakazuje.  
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Profesionálně fungující organizace OS si i nadále vyhodnocují poptávku po svých službách a potřeby svých 
cílových skupin. Organizace OS stále veřejnosti nabízejí své veřejně prospěšné služby včetně sociálních a 
zdravotních služeb i rekreačních aktivit skrze Internet a sociální sítě.  
 
Státní správa i samosprávy dále nakupují služby organizací OS formou dotací a grantů, což klade vysoké 
nároky na administrativu, protože je nutné každoročně podávat rozsáhlé žádosti a finanční zprávy. 
Organizace OS se také účastní veřejných řízení na veřejné zakázky, která nejsou tak náročná na přípravu, 
protože nevyžadují detailní finanční zprávy. Vztah úřadů k organizacím OS se region od regionu liší. 
Organizace OS většinou mívají pozitivní zpětnou vazbu především díky účasti v komunitním plánování a 
v hodnotících komisích.  
 
INFRASTRUKTURA: 2,7  

 
 
Infrastruktura organizací OS se během roku 2013 výrazně nezměnila. I nadále v Praze existuje několik 
střešních a servisních organizací s celonárodním dosahem. V Brně se nachází Centrum pro výzkum 
neziskového sektoru. Menší podpůrné organizace fungují také v regionech. Česká republika má dynamické 
grantové prostředí, v roce 2013 však nevznikly žádné nové grantující subjekty.  
 
Sítě organizací OS již nyní existují ve všech regionech, což výrazně zlepšilo komunikaci v rámci sektoru. 
Informace o sektoru zprostředkovává také Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, která v rámci své 
činnosti organizuje semináře na relevantní témata (zneužívání peněz organizacemi OS).  
 
Asociace organizací občanské společnosti mají omezený počet členů – většinou spíše propojují organizace z 
jednotlivých oborů, jako je životní prostředí, aktivity dětí a mládeže, humanitární oblast, sociální služby apod. 
Organizace, zapojené do pracovní skupiny všeoborové konference organizované Asociací nestátních 
neziskových organizací v ČR jednou za dva roky, se podílejí na přípravě nového programového období EU 
2014-2020. Asociace veřejně prospěšných organizací ČR pracuje na vytvoření samoregulačního nástroje pro 
hodnocení spolehlivosti organizací OS. 
 
Organizace OS mají i nadále přístup k poradenství i k nejrůznějším školením, ta se však nejčastěji konají 
v Praze a dalších velkých městech. Organizace často očekávají, že semináře budou díky evropským dotacím 
zdarma. Organizace OS mají zájem o profesionalizaci v oblasti obstarávání zdrojů a fundraisingu. Intenzivně 
navštěvují semináře zaměřené na právní úpravy, které mají nastat s účinností nového občanského zákoníku.  
 
Organizace OS uzavřely v roce 2013 více mezioborových partnerství s podnikatelskou, akademickou a 
veřejnou sférou i médii. Například spolupracují s úřady a médii v rámci integrovaného záchranného systému 
(IZS), což díky společné přípravě umožňuje koordinovaný postup v případě krizových situací a záchranných a 
likvidačních prací. Zástupci organizací OS působí také na školách (středních, vysokých), kde za účelem 
zvýšení veřejného povědomí o roli organizací OS vedou semináře a přednášky. Neziskové organizace 
společně s firmami spolupracovaly na různých projektech v rámci společenské odpovědnosti firem (CSR).  
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VEŘEJNÝ OBRAZ: 2,3 

 
 
Veřejný obraz organizací OS se v roce 2013 příliš nezměnil. Média i nadále zvou pracovníky z organizací OS 
jako odborníky na určité oblasti. Celostátní média se zajímají o témata, jako je transparentnost a rozvoj 
organizací OS, jejich spolehlivost, dopad škrtů v rozpočtu na tento sektor. Hospodářské noviny publikují 
pravidelnou CSR přílohu. Organizace OS mají snazší přístup do regionálních médií; ta však referují především 
o těch organizacích, s nimiž mají přátelské vztahy. 
 
Mírně se zvyšuje možnost prezentovat v médiích dárce a sponzory organizací OS. Celostátní televize 
podporují neziskové projekty poskytnutím prostoru pro dvacetivteřinové reklamy zdarma. Podobně nabízí 
prostor také Český rozhlas. Média se v roce 2013 také zajímala o jednotlivé aktivisty. Například o Matěje 
Hollana, kterého ocenila Nadace Charty 77 za „nový typ občanského aktivismu, boj proti nelegálnímu 
hazardu a korupci a prosazování svobody informací“. 
 
Organizace OS chápou důležitost public relations a snaží se zveřejňovat své aktivity, ale často nemají 
prostředky k tomu, aby se propagaci věnovaly systematicky a intenzivně. Některé místní organizace 
nepovažují rozvoj public relations za důležitý, protože v rámci místní komunity je jejich činnost veřejně 
známá.  
 
Veřejnost sice vnímá organizace OS pozitivně, ale spíše oceňuje známější organizace. Příliš si necení 
některých oblastí práce, jako jsou služby pro Romy, závislé na návykových látkách či bezdomovce. 
V listopadu 2013 Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) realizovala první ročník soutěže Neziskovka 
roku. Ocenění se snaží vytvořit komplexní pohled na práci a podstatu organizací OS. Obecně prospěšná 
společnost Neziskovky.cz nadále organizuje soutěž o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu Žihadlo roku, která 
oceňuje práci fundraiserů na veřejnosti. 
 
Podobně jako v předchozích letech podniky i vládní instituce vnímají organizace OS spíše pozitivně. Na jedné 
straně je považují za experty ve svém oboru, na druhé straně za skupinu kamarádů, kteří dělají to, co je baví. 
Státní a veřejná správa označuje organizace OS za své partnery v oblasti rozvoje a služeb. Některé podniky 
začleňují organizace OS do svých aktivit v oblasti společenské odpovědnosti a využívají je, aby jim pomáhaly 
při řešení konkrétních problémů či podpoře některých regionů. Bližší spolupráce mezi organizacemi OS, 
místními úřady a podniky na regionální úrovni často existuje, bývá však založena na osobních vztazích.  
 
Většina profesionálně fungujících organizací OS má vypracovaná etická pravidla a kodexy, často s nimi ale 
nedostatečně seznamuje veřejnost. Některé organizace OS vydávají rozsáhlé výroční zprávy a úspěšně je 
využívají jako propagační nebo fundraisingový materiál, jiné publikují nekvalitní výroční zprávy či dokonce 
nepublikují žádné. Registrační místa totiž na transparentnosti organizací OS dostatečně netrvají – například 
organizace nejsou za nedodání výroční zprávy nijak postihovány.  
 
V září 2013 začala AVPO ČR pracovat na vytvoření systému hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných 
organizací. Systém, který prozatím poběží jako pilotní, bude od června 2015 vydávat neziskovým organizacím, 
které splní podmínky, známku spolehlivosti. Známka potvrdí potenciálním dárcům a příznivcům, že 
organizace efektivně vynakládá své finanční zdroje. AVPO ČR se také stala přidruženým členem mezinárodní 
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organizace ICFO (International Committee on Fundraising Organizations), která sdružuje organizace 
hodnotící způsob fundraisingu neziskových organizací a jejich hospodaření s penězi od soukromých dárců.  
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Index udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI) je klíčovým analytickým nástrojem, který měří vývoj 
občanského sektoru ve střední a východní Evropě a Eurasii (E&E). Index sleduje vývoj občanského sektoru 
v devětadvaceti zemích za posledních patnáct let. Zkoumá celkovou příznivost prostředí pro občanskou 
společnost se zaměřením na právní prostředí, organizační základnu, finanční zajištění, prosazování zájmů, 
poskytování služeb, infrastrukturu a veřejný obraz. Každá dimenze je hodnocena sedmistupňovou škálou, kde 
1 označuje velmi pokročilou úroveň rozvoje a 7 naopak nízkou úroveň rozvoje. Index byl vyvinut v Americké 
agentuře pro mezinárodní rozvoj (Agency for International Development) ve spolupráci s organizacemi 
v jednotlivých zemích, ve kterých je index sledován.  
 
Pro více informací, prosím, kontaktujte Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) 
prostřednictvím e-mailu avpo@avpo.cz  
 
Anglickou verzi dokumentu „Index udržitelného rozvoje občanského sektoru ve střední a východní Evropě a 
Eurasii za rok 2013“ naleznete zde: http://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society 

mailto:avpo@avpo.cz
http://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society
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