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ABSTRAKT 

 Tato práce se zabývá dobrovolnictvím České republiky v celosvětovém 

kontextu. Teoretická část se věnuje definicím dobrovolníka, dobrovolnictví a jeho 

historií ve světě i v České republice. Další část je věnována dobrovolnickému centru 

Hestia v České republice, národním dobrovolnickým asociacím a dobrovolnictvím 

v sociální práci na území České republiky. Zvláštní kapitola je věnována legislativě 

související s dobrovolnictvím. 

 Cílem druhé části je zpracování informací týkajících se statistiky dobrovolníků 

v České republice. Dalším záměrem výzkumu je analyzovat jednotlivé parametry 

dobrovolníků, například množství, věk, pohlaví, fluktuaci. Získané informace mohou 

přispět k reflektování aktuální situace dobrovolnictví v České republice. 

 

Klíčová slova: dobrovolnictví, dobrovolník, dobrovolnická centra, statistický výzkum 

 

ABSTRACT 

 This paper focuses on volunteering in the Czech Republic and worldwide. It 

consists of two distinct parts. The first part is devoted to common principles of 

volunteering and its historical background in the Czech Republic, the United States and 

the Europe. The next theoretical part is devoted to volunteer center Hestia in the 

Czech Republic, national volunteer associations and social volunteer work in the Czech 

Republic. Emphasis is also given to l egislation connected with volunteering. 

The aim of the second part is to collect information relating to statistics of 

volunteers in the Czech Republic. Another purpose of the research is to provide 

analysis of volunteers’ parameters, for examples quantity, age, gender, staff turnover. 

This information may contribute to reflect relevant situation of volunteering in the 

Czech Republic. 

 

Key words: volunteering, volunteer, volunteer centers, statistics research 

 

 

 



6 

Obsah 

1. ÚVOD ................................................................................................................................................ 7 

2. TEORETICKÁ ČÁST.............................................................................................................................. 8 

2.1. DEFINICE DOBROVOLNICTVÍ ..................................................................................................................... 8 

2.2. DOBROVOLNICTVÍ A ČESKÁ SPOLEČNOST..................................................................................................... 9 

2.3. DOBROVOLNICTVÍ V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU........................................................................................ 10 

2.3.1. Dobrovolnictví v USA a Kanadě .............................................................................................. 11 

2.3.2.Dobrovolnictví v Evropě........................................................................................................... 12 

2.3.2.1 Dobrovolnictví v Belgii ..................................................................................................... 14 

2.3.2.2. Dobrovolnictví v Dánsku................................................................................................. 15 

2.3.2.3. Dobrovolnictví ve Francii ................................................................................................ 16 

2.3.2.4. Dobrovolnictví v Irsku ..................................................................................................... 17 

2.3.2.5. Dobrovolnictví v Lucembursku ....................................................................................... 18 

2.3.2.6. Dobrovolnictví v Maďarsku ............................................................................................ 19 

2.3.2.7. Dobrovolnictví v Nizozemsku ......................................................................................... 20 

2.3.2.8. Dobrovolnictví v Rakousku ............................................................................................. 21 

2.3.3. Dobrovolnictví v ČR................................................................................................................. 25 

2.3.3.1. Historie dobrovolnictví v ČR ........................................................................................... 25 

2.3.3.2. Současná pozice dobrovolnictví v České republice ........................................................ 27 

2.4. VAZBY NÁRODNÍHO DOBROVOLNICKÉHO CENTRA HESTIA O.S. NA MEZINÁRODNÍ DOBROVOLNICKÉ ORGANIZACE. ... 28 

2.4.1. Mezinárodní dobrovolnické organizace a asociace................................................................ 28 

2.4.2. Národní dobrovolnická centra................................................................................................ 29 

2.4.2.1. Charakteristika Národního dobrovolnického centra Hestia o.s...................................... 30 

2.5. LEGISLATIVA V OBLASTI DOBROVOLNICTVÍ ................................................................................................ 31 

2.5.1. Zákon o dobrovolnictví a jeho základní vymezení .................................................................. 32 

2.6. DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH .............................................................................................. 34 

2.6.1. Přínosy dobrovolníků pro sociální služby ................................................................................ 35 

2.6.2. Místo dobrovolníků v sociálních službách .............................................................................. 35 

2.6.3. Cílové skupiny podporované dobrovolníky v sociálních službách na území ČR....................... 36 

3. PRAKTICKÁ ČÁST.............................................................................................................................. 37 

3.1. POPIS METODY ZPRACOVÁNÍ ZKOUMANÉHO JEVU ...................................................................................... 37 

3.2. ANALÝZA DOBROVOLNÍKŮ V DOBROVOLNICKÝCH PROGRAMECH V ČASOVÉM HORIZONTU TŘÍ LET ......................... 38 

3.3. GENDEROVÁ ANALÝZA DOBROVOLNÍKŮ.................................................................................................... 40 

3.4. VĚKOVÉ STRUKTURA DOBROVOLNÍKŮ V RÁMCI VŠECH TŘÍ MĚSÍCŮ DOHROMADY............................................... 42 

3.5. FLUKTUACE DOBROVOLNÍKŮ V DOBROVOLNICKÝCH PROGRAMECH................................................................. 44 

3.6. GEOGRAFICKÝ PŘEHLED DOBROVOLNÍKŮ V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR ........................................................... 46 

3.7. MUŽI A ŽENY V DOBROVOLNICKÉ SLUŽBĚ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ ........................................................ 49 

3.8. STATISTIKY PROGRAMŮ S NEJVĚTŠÍM POČTEM DOBROVOLNÍKŮ ..................................................................... 50 

4. ZÁVĚR.............................................................................................................................................. 51 

5. PŘEHLED POUŽITÉ LITERATURY ....................................................................................................... 53 

PŘÍLOHY .............................................................................................................................................. 54 

 

 

 



7 

1. Úvod 

 

Dobrovolnictví se dnes stává nejenom v neziskové, ale i v komerční oblasti 

velmi skloňovaným tématem a začíná mít velký význam nejen v neziskovém sektoru, 

ale i v nově prorůstající občanské společnosti. Když si jen vzpomenu na všechny mé 

známé, kteří s dobrovolnictvím mají menší či větší zkušenost, je toto téma nejen pro 

mě více než aktuální. 

Realizovaný experiment, zabývající se dobrovolnictvím jsem si vybral hned 

z několika důvodů. Hlavním motivem pro mě byla praxe v občanském sdružení Hestia a 

taky skutečnost, že doposud analýza podobného rozsahu v otázce dobrovolnictví 

nebyla v České republice provedena. Výsledky práce budou rovněž sloužit jako 

referenční materiál vedení občanského sdružení Hestia. 

Předmětem analýzy jsou dobrovolníci a dobrovolnické akreditované i 

neakreditované programy, které spolupracují s občanským sdružením Hestia. 

Provedené analýzy se zaměřují několika směry, v kterých poodkrývají současný stav a 

očekávané směřování a vývoj dobrovolnictví v Národním dobrovolnickém centru Hestia 

o.s. Jako cíle jednotlivých analýz, jsem s ohledem na zpracovatelnost dostupných 

informací zvolil následující: 

 

• Analýza dobrovolníků pracujících v dobrovolnických programech v rámci 

Národního dobrovolnického centra Hestia o.s. 

• Vývoj poměru mužů a žen v dobrovolnických programech v rámci Národního 

dobrovolnického centra Hestia o.s. 

• Věková struktura mužů a žen v dobrovolnických programech v rámci Národního 

dobrovolnického centra Hestia o.s. 

• Fluktuace dobrovolníků v dobrovolnických programech v rámci Národního 

dobrovolnického centra Hestia o.s. 

• Geografický přehled dobrovolníků v jednotlivých krajích České republiky v rámci 

Národního dobrovolnického centra Hestia o.s. 

• Analýza mužů a žen v dobrovolnických programech jednotlivých krajů v rámci 

Národního dobrovolnického centra Hestia o.s. 
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2. Teoretická část 

 
Teoretická část si klade za cíl osvětlit čtenáři potřebný soubor informací napříč 

celou problematikou dobrovolnictví a popisem vybraných oblastí teoreticky ukotvit 

následnou experimentální část. V dalších kapitolách se tedy čtenář seznámí se základní 

definicí terminologie, používané v dobrovolnictví, setká se s rozdíly dobrovolnictví 

v Americe a Evropě. Dále se v kapitolách objevuje statistické srovnání dobrovolnictví 

v konkrétních zemích Evropy. Velká kapitola je věnována dobrovolnictví v České 

republice z perspektivy historie i současnosti. Následuje představení Národního 

dobrovolnického centra Hestia o.s. s vazbami na mezinárodní dobrovolnické 

organizace a asociace. Dále je nechán prostor legislativě v oblasti dobrovolnictví a 

poslední kapitolou teoretické části je využití dobrovolnictví v oblasti sociální práce. 

 
 

2.1. Definice dobrovolnictví 

 
Bývá dobrým zvykem si v úvodu teoretické části vymezit základní definice a 

pojmy zkoumané problematiky. Proto je na následujících řádcích nástin základní 

terminologie související s dobrovolnictvím. 

 
Dobrovolná a dobrovolnická služba - dobrovolnická služba je ”dlouhodobější 

a formálně upravený závazek dobrovolníka obvykle ve prospěch neziskové organizace.” 

 
Dobrovolník - za obecně uznávanou můžeme považovat definici dobrovolníka, kterou 

uvádí autoři Tošner a Sozanská: ”Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční 

odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních 

lidí či společnosti.” 1 

 
Dobrovolnický program (projekt) – „dobrovolnický program je program, do kterého 

jsou dobrovolníci zapojeni. Jsou v něm nějakým způsobem organizováni a mohou se 

setkávat s ostatními dobrovolníky.“ 2 

 

                                                 
1 TOŠNER a SOZANSKÁ, Dobrovolnictví a metodika práce s nimi v organizacích, (2002, str. 35) 
2 KOLAŘÍKOVÁ, Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v ČR, (2005, str. 5) 
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Dobrovolnické organizace – „dobrovolnické organizace jsou instituce, které se 

profesionálně zabývají organizací a koordinací dobrovolné činnosti. Patří sem jednotlivá 

dobrovolnická centra, která tvoří Koalici dobrovolnických iniciativ.“ 3 

 
Akreditace dobrovolnického programu – „Ministerstvo vnitra ČR uděluje po splnění 

zákonem stanovených podmínek dobrovolnickým organizacím akreditaci. Stát jim může 

krýt část výdajů s touto činností spojených. O udělení akreditace může požádat 

občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církev nebo náboženská společnost. 

Akreditace může být vydána také pro organizace zabývající se managementem 

dobrovolnictví – tedy na všeobecné vysílání dobrovolníků pro potřeby neziskových 

organizací.“ 4 

 
Akreditovaný dobrovolnický program – program, který splňuje všechny potřebné 

parametry k akreditaci u Ministerstva vnitra ČR podle § 6 odst. 2 zák. č. 198/2002 Sb. 

Má charakter profesionálního dobrovolnictví. 

 
Neakreditovaný dobrovolnický program – program, který z jakéhokoli důvodu 

nesplňuje všechny potřebné parametry k akreditaci u Ministerstva vnitra ČR podle § 6 

odst. 2 zák. č. 198/2002 Sb. Má částečný charakter profesionálního dobrovolnictví. 

 
 

2.2. Dobrovolnictví a česká společnost 

 
Podle výsledků výzkumu Pavola Friče a kolektivu z roku 2001, se v otázce 

dobrovolnictví v České republice 70% dotázaných domnívá, že by dobrovolníků nebylo 

zapotřebí, kdyby si stát plnil své povinnosti. Tři čtvrtiny (72%) dotázaných se shodly 

v názoru, že dobrovolníci mnoho nezmůžou a problémy měst a obcí by měly řešit 

úřady. Většina respondentů (52%) vidí budoucnost dobrovolnictví v černých barvách a 

nerozumí jeho roli v moderní společnosti. Třetina respondentů se přiklonila k názoru, 

že lidé, kteří dobrovolně pracují pro druhé, jsou ostatním k smíchu.  

S pozitivnějším postojem obyvatel ČR k dobrovolnictví se podle Pavola Friče 

kol., můžeme setkat tam, kde souvisí s politickou sférou života společnosti. Autor 

                                                 
3 KOLAŘÍKOVÁ, Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v ČR, (2005, str. 5) 
4 GREGOROVÁ, Dobrovolnictví v ČR - akreditace dobrovolnického programu, (2004, str. 19) 
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uvádí: „Většina občanů se domnívá, že dobrovolnictví umožňuje lidem aktivně působit 

v demokratické společnosti (70%) a že nabízí něco jiného, než mohou zajistit placení 

profesionálové (63%). Dalším pozitivním zjištěním je, že z morálního hlediska 

představuje dobrovolnictví v očích většiny respondentů přece jen jistý druh ctnosti, o 

kterou nakonec v období životní zralosti musí projevit zájem každý.“  

I přes vcelku negativní postoje české veřejnosti k dobrovolnictví je zřejmé, že 

s nástupem občanské společnosti si dobrovolnictví našlo své místo a lidí, kteří chtějí 

věnovat svůj čas pro druhé je také dost. V České republice vznikají neziskové 

organizace, které se zabývají řízením dobrovolnictví na profesionální úrovni. Jedná se 

především o dobrovolnická centra a jiné organizace, které realizují dobrovolnické 

programy. V mnoha případech se jedná o občanská sdružení, obecně prospěšné 

společnosti, ale také účelová zařízení církví. Dobrovolnictví v České republice tedy 

vstoupilo do nové éry, od které si slibuje větší zájem lidí a čestné místo ve společnosti.5 

 
 

2.3. Dobrovolnictví v mezinárodním kontextu 

 
To, že je dobrovolnictví celosvětovým fenoménem nemusím jistě připomínat. 

Za zmínku ale stojí jisté prvky jinakosti, kterými jednotlivé země více či méně disponují 

ve svém pojetí dobrovolnictví. V úvodu této kapitoly je nutné připomenout, že se 

dobrovolnictví odvíjí od individuální historie té které země. Viditelný rozdíl v pojetí 

dobrovolnictví lze tak například spatřovat mezi USA a Evropou. Proto je v mé práci dán 

prostor pro vysvětlení různých specifik dobrovolnictví. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 FRIČ, P. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice, (2001, str. 68-70) 
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2.3.1. Dobrovolnictví v USA a Kanadě 

 
V Severní Americe vznikly skupiny pomáhajících si lidí ještě dříve, než byla 

vytvořena vláda, která zajišťovala základní funkce státu. Prvním osadníkům Ameriky 

neurčovalo život rozhodnutí vlády, ale právě schopnost lidí vzájemně si pomáhat. I 

v dalších stoletích se občanské iniciativy v Americe účastnily na utváření veřejného a 

politického života. Největší rozmach organizovaného dobrovolnictví se však na území 

Severní Ameriky udál v posledních třiceti letech. 

Podle Jiřího Tošnera a Olgy Sozanské velká část obyvatel Spojených států a 

Kanady přirozeně cítí dělat něco pro druhé: „Zejména ve Spojených státech  se 

dobrovolníci angažovali nejen v církevních či jiných spolcích, jak tomu bylo od 

středověku v Evropě, ale dobrovolnictví se zde rozšířilo natolik, že velká část obyvatel 

Spojených států a Kanady cítí potřebu dělat něco 

pro druhé, i když nejsou napojeni na nějakou 

konkrétní organizaci.“ Dobrovolnictví zde tvoří 

přirozenou součást života, a to nejen 

v organizacích sdružených okolo určitého typu 

činnosti, skautingu, charity, nebo sportovních 

klubů, ale také ve formě pomoci uvnitř komunity. 

Tyto aktivity organizují mimo jiné i nově 

zakládaná dobrovolnická centra, kterých od roku l970 vzniklo v USA více než pět set. 

Základním posláním dobrovolnických center je propagace a podpora dobrovolnictví, 

realizace vlastních dobrovolnických programů, organizování seminářů a workshopů a 

dalších typů vzdělávání pro neziskové organizace, ale i pro komerční firmy a vládní či 

regionální instituce. Centra se věnují též otázkám dobrovolnického managementu, 

který obsahuje především metody vyhledávání, výběru, výcviku, supervize a hodnocení 

dobrovolníků. Dobrovolnická centra také spolupracují na státní i federální úrovni. Jak je 

v Americe zvykem, každá dobročinná iniciativa je podporována významnými 

osobnostmi politického, obchodního a církevního života. Dobrovolnická centra mají 

vlastní fundraisingová oddělení (získávají finanční či jiné prostředky na obecně 

prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců), oddělení public relations, knihovny a 

dokumentační oddělení. Do dobrovolné činnosti se dnes zapojuje v USA 20% populace 
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a v Kanadě je to ještě o 5% obyvatelstva více. V roce 1961 prezident J. F. Kennedy 

založil v USA Mírové sbory (Peace Corps) a svou vizi formuloval slovy: „Neptejte se, co 

může vaše země udělat pro vás, ptejte se, co můžete udělat pro svou zemi vy.“ Tyto 

sbory propagují myšlenku světového přátelství a svoje pole působnosti dnes rozšiřují 

po celém světě. V současnosti je aktivních více než 7300 dobrovolníků Mírových sborů 

v 75 zemích světa. Také do Československa přijeli po listopadu 1989 dobrovolníci 

Mírového sboru a pomáhali rozvoji neziskového sektoru. 

Dále se autoři v souvislosti s organizováním dobrovolnictví ve Spojených státech 

zmiňují i o nadaci Points of Light Foundation, vedoucí národní organizaci pro šíření 

dobrovolnictví, která vznikla v roce 1990. Mezi filantropické organizace patří také 

United Way, jakási pospolitost občanů, kteří cítí zodpovědnost za svou komunitu i za 

sebe navzájem. Dnes funguje jako síť lokálních center, na která jsou úzce napojena 

dobrovolnická centra i řada dalších organizací, pracujících s dobrovolníky. V roce l998 

jich bylo téměř 1 400. 

Protože má americké dobrovolnictví svá specifika a odlišuje se od toho 

evropského především svou organizací a snahou činnost dobrovolníků 

profesionalizovat, nazývá ho Jiří Tošner a Olga Sozanská modelem manažerským, kdy 

s dobrovolníky pracují dobrovolnická centra.6 

 
 

2.3.2.Dobrovolnictví v Evropě 

 
Z hlediska historického vývoje chápe Jiří Tošner a Olga Sozanská evropský 

model dobrovolnictví za tzv. komunitní model, jako vývojově starší než manažerský. 

Tento model je také charakterizován osobními přátelskými vztahy v přirozeném 

prostředí dobrovolníků. Autoři dále připouští, že z některých komunit se následně 

mohou stát profesionální dobrovolnické organizace specializované na nějakou určitou 

oblast. Evropská tradice dobrovolnictví se dle zmiňovaných odborníků: „odvíjí od práce 

církevních a charitativních organizací a rozmachu spolkových hnutí v době rozvoje 

průmyslové výroby. Tento tradiční model zájmového dobrovolnictví byl v poslední 

době obohacen o systém dobrovolnických center podobně jako v Americe“. Přes tyto 

                                                 
6 TOŠNER a SOZANSKÁ, Dobrovolnictví a metodika práce s nimi v organizacích, (2002, str. 24, 25, 38) 
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tendence existují mezi jednotlivými evropskými zeměmi velké rozdíly v počtu 

a systému fungování dobrovolnických center. 

Pro bližší porozumění dobrovolnictví se bude následující část mé práce zabývat 

základními informacemi o dobrovolnictví ve vybraných zemích Evropy. Vybraných 

proto, že jsou limitovány výstupy vycházejícími z nizozemské studie Volunteering and 

Participation on the Agenda, kterou provedlo holandské národní dobrovolnické 

centrum CIVIQ v roce 2004. 

Tato práce zahrnuje kompletní statistiky pouze některých evropských zemí. 

Práci navíc ovlivnily i další faktory, které snižují vypovídací hodnotu celkové práce. 

Výsledky studie jsou však pro účely srovnání a definování některých zákonitostí 

projevujících se v dobrovolnictví dostačující. 

Autoři této studie uvádějí, že kvůli jednotlivým jazykovým odlišnostem 

neexistuje ve státech například shodná definice dobrovolnictví. Některé země se drží 

definice, že dobrovolnická činnost je nepovinná, 

neplacená aktivita a je vykonávaná pro blaho 

druhých. Itálie se zaměřuje na prvek spontaneity. 

Anglie, Irsko nebo Rakousko pak dodávají, že 

dobrovolnictví nesmí být prováděno bezprostředně 

pro rodinu. Slovinské pojetí dobrovolnictvím je zase 

činnost, vykonávaná pro blaho rodiny a přátel. 

Autoři nizozemské studie také uvádí, že je 

těžké porovnávat statistiky počtu lidí, kteří se dobrovolnictví věnují. Některé země 

(např. Kypr, Česká republika, Dánsko, Řecko, Maďarsko, Lucembursko, Portugalsko, 

Slovinsko) nemají se zjišťováním a monitoringem dobrovolnictví takové zkušenosti jako 

státy severozápadního regionu Evropy. Velice často se u těchto zemí jedná o neúplné 

procentní vyjádření o stavu dobrovolnictví, zahrnující např. pouze mládež. Naopak s 

ucelenými statistikami dobrovolníků se lze setkat u těchto zemí: Rakousko, Belgie, 

Dánsko, Maďarsko, Spojené Království, Francie, Irsko, Lucembursko a Nizozemí, a proto 

jim budou v krátkosti věnovány následující části této kapitoly.7 

 
 

                                                 
7 Volunteering and Participation on the Agenda; CIVIQ; 2004, (str. 14, 15) 
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2.3.2.1 Dobrovolnictví v Belgii 

 
Dobrovolnictví se v Belgii věnuje 20% obyvatel. Nejpočetnější věkovou skupinou 

zapojující se do dobrovolnictví jsou starší lidé mezi 35 až 44 lety (18,9%), dále lidé mezi 

18 a 24 lety (18,7%) a věková skupina 45 až 54 (15,7%). Mimo 

zapojení dobrovolníků v oblastech ekonomie, volného času, 

životního prostředí atd. se nejvíce z nich angažují v sociálním 

sektoru. Nejčastějším zdrojem v získávání dobrovolníků jsou 

rodina a přátelé, zaměstnání, společenské a náboženské 

spolky.8 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Věková struktura dobrovolnictví v Belgii 

Věk 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-75 

% 18,7 13,7 18,9 15,7 15 11,3 

 
 
 

                                                 
8 Volunteering and Participation on the Agenda; CIVIQ; 2004, (str. 48, 49, 50) 
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2.3.2.2. Dobrovolnictví v Dánsku 

 
Od roku 1990 vzrostl počet dobrovolníků v Dánsku z 26 procent na 38 procent 

v roce 1999. Jedná se tedy o více jak třetinu obyvatel Dánska, kteří se dnes zabývají 

dobrovolnictvím. Nejvíce se dobrovolnictví věnují lidé ve 

věkovém rozmezí 30 až 49 let (43%) a dobrovolníci ve věku 50 

až 65 let (41%). Třetí věkovou skupinou jsou mladí od 18 do 29 

(32%). Nejoblíbenějšími dobrovolnickými aktivitami jsou 

sportovní, umělecké a kulturní akce, na druhém místě jsou ve 

středu  zájmu dobrovolníků zdravotnické a sociální organizace. V Dánsku se 

dobrovolníci oslovují převážně z okruhu rodiny a přátel, pak pracovních vztahů a 

vlivem médií, která dobrovolnictví velmi podporují.9 

 
 

 

 
 

Věková struktura dobrovolnictví v Dánsku 

Věk 18 - 29 30 - 49 50 - 65 66 a víc 

% 32 43 41 26 

 
 
 

                                                 
9 Volunteering and Participation on the Agenda; CIVIQ; 2004, (str. 72, 73, 74) 
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2.3.2.3. Dobrovolnictví ve Francii 

 
Odhaduje se, že ve Francii se dobrovolnickým aktivitám věnuje 12 milionů lidí, 

což je v přepočtu na procenta 20%. Dle posledních statistických Informací o věkové 

struktuře dobrovolníků se řadí mezi první především věkové 

kategorie 25-ti až 55-ti let (49%), druhou nejpočetnější 

skupinou jsou mladí od 18 do 25 let (27%) a lidé od 56 let výše 

(24%) jsou třetí věkovou skupinou. Nejčastěji se francouzští 

dobrovolníci věnují sportu, volnočasovým aktivitám a kultuře. 

Sociální aktivity jsou na čtvrté pozici a zdravotnické na osmé pozici v žebříčku nejčastěji 

prováděných dobrovolnických činností. Dobrovolníky získávají organizace z řad přátel a 

rodinných příslušníků, kontaktů v zaměstnání a náboženských seskupení.10 

 
 

 

 
 

Věková struktura dobrovolnictví ve Francii 

Věk 18-25 25-55 56 a výš 

% 27 49 24 

 
 
 

                                                 
10 Volunteering and Participation on the Agenda; CIVIQ; 2004, (str. 93, 94, 95) 



17 

 
2.3.2.4. Dobrovolnictví v Irsku 

 
V Irsku se i přes klesající tendenci dobrovolnictví věnuje každý třetí občan, tj. 

33%. Nejpočetnější skupina dobrovolníků se tvoří z řad občanů mezi 50 až 59 lety 

(47,8%), dále pak 40 až 49 lety (40,8%) a třetí 30 – 39 lety 

(32,8%). Stejně jako v dosavadních zemích, tak i v Irsku se lidé 

k dobrovolnictví dostávají především skrze své rodinné 

příslušníky a přátele, na druhém místě je však na rozdíl od 

zmiňovaných států EU prezentační materiál organizace a na 

třetím místě jsou náboženské spolky.11  

 
 
 
 
 

 

 
 

Věková struktura dobrovolnictví v Irsku 

Věk 18-29 30-39 40-49 50-59 60 a víc 

% 31,1 32,8 40,8 47,8 25,4 

 
 
 

                                                 
11 Volunteering and Participation on the Agenda; CIVIQ; 2004, (str. 124, 125, 126) 
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2.3.2.5. Dobrovolnictví v Lucembursku 

 
Na základě dat sociologické analýzy autoři uvádějí, že v Lucembursku je kolem 

130 000 dobrovolníků, což znamená, že dobrovolnictví se věnuje přibližně 33% občanů 

státu. Nejpočetnější skupinu lucemburských dobrovolníků tvoří 

mladí lidé mezi 16 až 24 lety (38%), druhou skupinou jsou lidé 

mezi 55 až 64 lety (35%). Třetí skupinou jsou dobrovolníci mezi 

45 až 54 lety (34%). Nejoblíbenějšími dobrovolnickými 

aktivitami jsou sport, umění a kultura a na třetím místě 

zdravotní a sociální oblast. Jedním z nejhlavnějších zdrojů získávání dobrovolníků je již 

tradičně rodina a přátelé, následuje však tisk a společenské události.12 

 
 
 

 

 
 

Věková struktura dobrovolnictví v Lucembursku 

Věk 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 a víc 

% 38 22 32 34 35 29 

 
 
 
 
                                                 
12 Volunteering and Participation on the Agenda; CIVIQ; 2004, (str. 148, 149, 150) 
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2.3.2.6. Dobrovolnictví v Maďarsku 

 
V Maďarsku se dlouhodobému nebo pravidelnému dobrovolnictví věnuje 5% 

populace. Nejčastěji jsou dobrovolníky lidé mezi 25 až 35 lety (38%), na druhém místě 

pak 18 až 25 letí (34%) a třetí místo zaujímají lidé věkového 

vymezení 35 až 45 let (33%). Zřejmý rozdíl oproti 

dobrovolníkům v západních zemích Evropy je také v aktivitách, 

kterým věnují svůj čas. Nejčastěji jsou dobrovolníci 

zainteresováni v náboženských aktivitách, následovaných 

zdravotní a sociální péčí, dále pak sportovními událostmi.13 

 
 
 
 
 

 

 
 

Věková struktura dobrovolnictví v Maďarsku 

Věk do 18 18-25 25-35 35-45 45-55 55-65 65-75 

% 31 34 38 33 26 21 11 

 
 
 
 

                                                 
13 Volunteering and Participation on the Agenda; CIVIQ; 2004, (str. 116, 117, 118) 
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2.3.2.7. Dobrovolnictví v Nizozemsku 

 
V Nizozemsku se věnuje nějaké formě dobrovolnictví 4,5 milionů lidí, což 

znamená 20% populace. Největší počet dobrovolníků je ve věkové kategorii lidí 35 až 

44 let (51%), dále 45 až 54 (45%) a 55 až 64 (45%). Na základě 

údajů Národního dobrovolnického centra jsou 

nejvyhledávanějšími dobrovolnickými aktivitami sportovní akce, 

následují náboženské aktivity a zdravotní a sociální sféra.14 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Věková struktura dobrovolnictví v Nizozemsku 

Věk 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 

% 39 33 38 51 45 45 40 25 

 
 
 
 

                                                 
14 Volunteering and Participation on the Agenda; CIVIQ; 2004, (str. 160, 161, 162, 163) 
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2.3.2.8. Dobrovolnictví v Rakousku 

 
Rakouské záznamy, týkající se dobrovolnictví uvádějí, že 51 procent populace 

vykonává nějakou dobrovolnickou činnost. Nejpočetnější skupinou dobrovolníků jsou 

mladí lidé ve věku 20 až 24 let (61,6%), dále pak lidé mezi 30 až 

39 lety (57,5%) následovaní věkovou skupinou dobrovolníků 

mezi 40 až 49 lety (56,7%). Z hlediska aktivit, které dobrovolníci 

vykonávají, je nejčastěji zájem o pomoc na území komunity a 

sousedství. Nejméně dobrovolníků pak vykonává svou činnost 

v oblasti podpory životního prostředí nebo péči o zvířata. Nejvíce dobrovolníků se 

rekrutuje z řad členů rodiny, přátel, dále spolupracovníků nebo při společenských 

příležitostech.15  

 
 

 

 
 

Věková struktura dobrovolnictví v Rakousku 

Věk do 19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 a starší   

% 54 61,6 53,1 57,5 56,7 53,5 36,5   

 
 
 
 

                                                 
15 Volunteering and Participation on the Agenda; CIVIQ; 2004, (str. 40, 41, 42) 
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2.3.2.9. Dobrovolnictví v Anglii Severním Irsku a Skotsku 

 
Dobrovolnictví v Anglii 

Anglický výzkum dobrovolnictví ukazuje, že 48 procent populace je zapojena do 

dobrovolnictví. Nejčastěji se jedná o osoby ve věku 45 až 55 let (57%), dále pak 

následuje věková kategorie 35 až 45 let (25%) a 25 až 35 (52%). 

Obecně se dá říci, že senioři (65 a více let) jsou zainteresováni 

v dobrovolnictví více než mladí lidé (18 až 25 let). Nejčastěji se 

dobrovolníci věnují sportovním aktivitám, dále pak komunitním 

aktivitám a jako třetí nejčastěji zmiňovaná dobrovolnická 

činnost je vzdělávání dětí. Zdroje dobrovolníků jsou podobně jako v předešlých státech 

Evropy, především z řad přátel a rodiny, kontaktů v zaměstnání, různých náboženských 

spolků.16 

 

 
 

Věková struktura dobrovolnictví v Anglii 

Věk 18-25 25-35 35-45 45-55 55-65 65-75 75 a starší 

% 43 52 52 57 40 45 45 

 
 
 
 
Dobrovolnictví ve Skotsku a Severním Irsku 
                                                 
16 Volunteering and Participation on the Agenda; CIVIQ; 2004, (str. 208 - 218) 
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 Ve Skotsku se dobrovolnictví věnuje 38 procent dospělých. Nejpočetnější 

skupinou dobrovolníků jsou mladí lidé ve věku 18 až 25 let, dále pak dospělí mezi 45 až 

55 lety.17  

 Podle výzkumů se v Severním Irsku dobrovolnictví věnuje více než 61 procent. 

Nejpočetnější skupinou dobrovolníků jsou lidé mezi 35 až 49 lety (28%), druhou 

nejpočetnější skupinou jsou lidé mezi 50 až 65 lety (23%), následuje skupina mladých 

lidí mezi 16 až 24 lety (18%). Dobrovolníci v Severním Irsku se nejčastěji uplatňují v 

zdravotní a sociální péči, sportovních a náboženských aktivitách. Stejně jako 

v předešlých státech se dobrovolníci nejčastěji získávají z řady přátel a rodiny, druhým 

nejčastějším zdrojem jsou pak církve. 

 
 
 

 

 
 

Věková struktura dobrovolnictví v Severním Irsku 

Věk 16-24 25-34 35-49 50-65 65 a starší 

% 18 16 28 23 14 

 
 
 
 

                                                 
17 Volunteering and Participation on the Agenda; CIVIQ; 2004, (str. 208 - 218) 
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 Ačkoli výše uvedené informace vycházejí z rozlišných socioekonomických a 

historických podmínek, poukazují na současný stav dobrovolnictví ve vybraných 

státech. Pro přehlednost a představu komplexnosti údajů, jsem vytvořil níže srovnávací 

mapu všech zmiňovaných států s procentuálním vyjádřením vztahů jednotlivých 

národů k fenoménu dobrovolnictví. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 
 

2.3.3. Dobrovolnictví v ČR 

 
Dle slov klasika: „Nezná dneška ten, kdo nepoznal včerejška“ se další část práce 

zaměří na historické kořeny dobrovolnictví spojené s českým národem. Zmíní doby 

temna v českém dobrovolnictví a neopomene i novou porevoluční dobrovolnickou éru. 

 
 
2.3.3.1. Historie dobrovolnictví v ČR 

 
Historie organizované dobročinnosti v Evropě a na území ČR sahá hluboko do 

středověku a je úzce spojená s činností církve. Dobročinnost (filantropie) upevňovala 

solidaritu a toleranci mezi lidmi a tímto byla považována za jednu z nezbytných 

podmínek pro zdravý vývoj společnosti. Dobročinnost se stala jedním ze základních 

pilířů, na nichž byla postavena křesťanská víra a morálka.18 Církev, zejména katolická, 

má zpočátku v oblasti organizované dobročinnosti monopolní postavení, které však 

postupně ztrácí v souvislosti s nastupujícím husitským hnutím. Monopol a postavení 

církve je znovu upevněno v období Habsburského státu v období rekatolizace. 

V následujícím období dochází se vznikem a šířením myšlenek renesance a humanismu 

k posílení role státu, který začíná církev z oblasti organizovaného dobrovolnictví 

vytlačovat.19 

Nebývalý rozmach světských dobročinných aktivit s sebou přináší období 

národního obrození. Pod vlivem vlastenectví vzniká řada občanských asociací, nadací a 

spolků podporujících rozvoj národní kultury, umění, vědy a vzdělávání.  Tato tendence 

značně roste v období první samostatné Československé republiky, kdy můžeme 

hovořit o velmi kvalitním a rozvinutém občanském sektoru zaměřeném na širokou 

škálu oblastí. 

Velkou ránu zasadila slibně se vyvíjejícímu českému občanskému sektoru 

německá okupace v roce 1938, následně pak i druhá světová válka. Řada neziskových 

                                                 
18 FRIČ, P. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice, (2001, str. 23) 
19 FRIČ, P. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice, (2001, str. 23) 
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organizací zanikla či byla přetvořena tak, aby vyhovovala okupačnímu režimu. Po válce 

následovala několik desítek let trvající totalitní éra.20 

Totalitní režim znemožnil svobodné zakládání spolků a spolkovou činnost 

soustředil do centrálně řízených masových organizací pod hlavičkou Národní fronty. 

Komunisté organizovanou dobročinnost ve skutečnosti nezrušili. Naopak, alespoň 

zpočátku na ní postavili existenci socialistické společnosti. 

Obětí podobné idealizace se stala i dobrovolná činnost. Termín dobrovolník 

ztratil svůj původní smysl. Komunistický režim ”nutil” pod vlivem své ideologie občany 

pracovat ”dobrovolně - povinně” na brigádách přispívajících k všeobecnému blahu 

společnosti. Výsledky ”dobrovolně” odpracovaných hodin byly pak slavnostně 

deklarovány. Toto negativní pojetí dobrovolnictví zanechalo v lidech stopu a projevilo 

se v postojích veřejnosti i po sametové revoluci v roce 1989. 

Z výsledků výzkumu Agnes a NROS vyplývá že: ”Z těch, kteří se hlásí 

k dobrovolné práci za socialismu, pokračovala či pokračuje po roce 1989 

v dobrovolnictví jen necelá polovina. Novými dobrovolníky se po roce 1989 stalo jen 

6% populace.”21 Dlouho trvající éra totalitního režimu bohužel zcela narušila přirozený 

vývoj občanské společnosti, který byl započat v období první republiky. Došlo 

k přerušení demokratických principů, k potlačení základní práv a svobod. Jak se tento 

vývoj podepsal na stavu dobrovolnictví v ČR, je možné sledovat, porovnáme-li stav 

dobrovolnictví u nás se stavem v tehdejších západních státech. V zemích západní 

Evropy má dobrovolnictví dlouhou tradici a podle výše zmiňovaných kapitol se 

dobrovolnictví věnuje v průměru cca čtvrtina obyvatelstva. Naopak je tomu v České 

republice, kde se podle statistických údajů zapojilo v roce 1999 do dobrovolné činnosti 

pouze 8% obyvatel, což je v porovnání s výše uvedenými čísly velmi málo.22 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 FRIČ, P. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice, (2001, str. 24) 
21 FRIČ, P. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice, (2001, str. 61 - 62) 
22 FRIČ, P. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice, (2001, str. 62) 
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2.3.3.2. Současná pozice dobrovolnictví v České republice 

 
Stejně jako ostatní postkomunistické země prošla česká společnost po roce 

1989 obdobím přehodnocování svých hodnot, hledáním své identity i nových 

příležitostí pro sebeuplatnění svých občanů. Po období orientace na převážně 

konzumní způsob života se v posledních letech začal projevovat zájem občanů o jiný 

životní styl i o rozvoj tradičních humanistických hodnot. Jako jedna ze základních 

hodnot byla znovuobjevena přirozená lidská potřeba pomáhat ostatním, především 

těm členům společnosti, kteří jsou slabí či se z různých důvodů nacházejí v obtížích a 

nemohou si sami pomoci. 

Někteří lidé začali hledat kromě svého profesního uplatnění i jiné způsoby 

seberealizace, ve kterých by mohli využít svých dovedností a znalostí, podílet se na 

životě komunity či hledat možnosti, jak se formou dobrovolnictví zapojit do obecně 

prospěšných aktivit. Na principu dobrovolnictví je postavena činnost převážné většiny 

neziskových organizací, a to jak registrovaných – občanských sdružení, obecně 

prospěšných společností, nadací a nadačních fondů i účelových zařízení církví, tak 

neregistrovaných -  neformálních skupin, komunit a hnutí.23 Můžeme říci, že se dnes 

dobrovolnictví přibližuje veřejnosti a postupně bourá bariéry, na jejichž výstavbě se 

podílela zmiňovaná historie českého národa. Dobrovolnictví postupně získává svůj 

ztracený statut a v dnešní době oslovuje zejména mladou generaci českého národa. 

To jaký je celkový aktuální stav dobrovolnictví u nás je otázka spekulací, protože 

do dnešní doby nebyla zrealizována žádná studie zahrnující kompletní sociologický 

průzkum tohoto fenoménu. V mé experimentální práci se budu zabývat menší 

analýzou stavu dobrovolnictví u nás v rámci Národního dobrovolnického centra Hestia 

o.s. a poodkryji tak některé trendy a zákonitosti. 

 
 
 
 
 

                                                 
23 GREGOROVÁ, Dobrovolnictví v ČR - akreditace dobrovolnického programu, (2004, str. 8) 
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2.4. Vazby Národního dobrovolnického centra Hestia o.s. na mezinárodní 

dobrovolnické organizace. 

 
Pro dokreslení české dobrovolnické scény z pohledu mezinárodního kontextu je 

zapotřebí zmapovat propojenost existujících nadnárodních dobrovolnických organizací 

a asociací s Národním dobrovolnickým centrem Hestia o.s.. Následující kapitola tedy 

stručně popisuje jednotlivé vazby Národního dobrovolnického centra Hestia o.s. 

na mezinárodní organizace a asociace. Národní dobrovolnické centrum Hestia se dle 

informací jejího ředitele pana Tošnera angažuje v síti Volunteernet, ve světové 

dobrovolnické asociaci IAVE (International Association for Volunteer Effort), dále 

v centru CEV (The European Volunteer Centre), BBBSI (Big Brothers Big Sisters 

International) a ENYMO (European Network for Youth Mentoring Organisation).24 

 
 

2.4.1. Mezinárodní dobrovolnické organizace a asociace 

 
Ve světě existuje celá řada dobrovolnických asociací, které se snaží propojovat 

názorově a obsahově blízké organizace z různých částí planety. Mezi nejvýznamnější a 

nejvlivnější organizace, profesionálně se zabývající dobrovolnictvím patří: 

 
IAVE – Mezinárodní organizace pro dobrovolnické úsilí (International Association for 

Volunteer Effort) – tato organizace byla založena v roce 1970 s cílem podporovat a 

propagovat dobrovolnictví na celém světě. V jejím čele stojí rada složená ze zástupců 

dvaceti pěti zemí. Tato organizace podporuje vytváření a činnost národních 

dobrovolnických center a pomáhá zlepšovat komunikaci mezi nimi. Tato organizace má 

rovněž statut konzultanta při OSN a podílí se na přípravě deklarací, které OSN 

k problematice dobrovolnictví vydává. 

 

                                                 
24 TOŠNER a SOZANSKÁ, Dobrovolnictví a metodika práce s nimi v organizacích, (2002, str. 101) 
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AVE – Evropská organizace pro dobrovolnické úsilí (European Association for 

Volunteer Effort)  – evropská organizace, která vznikla v roce 1972 a je součástí IAVE. 

Cílem organizace je přispívat  k informovanosti veřejnosti o tématu dobrovolné pomoci. 

EVS – Evropské dobrovolné služby – tato organizace se snaží o zlepšení informovanosti 

a zapojení mládeže do dobrovolnictví v Evropě a ke zvýšení kulturní výměny mezi 

zeměmi Evropské unie. 

 
AVSO – Evropská nezisková organizace podporujícící dlouhodobou dobrovolnickou 

činnost. 

 
NETAID – organizace, zabývající se dobrovolnickou činností po internetu. 

 
CEV – organizace, sdružující a podporující dobrovolnická centra čtrnácti zemí Evropy se 

sídlem v Bruselu. 

 
VOLONTEUROPE – organizace, sdružující profesionály a dobrovolníky z pětadvaceti 

zemí Evropy a Severní Ameriky. 

 
VOLUNTEERNET – síť dobrovolnických center z patnácti zemí bývalého socialistického 

bloku (i ČR). Cílem byla pomoc řešit aktuální problémy ve společnosti a zároveň pomoc 

šířit myšlenky dobrovolnictví, které bylo zdiskreditované totalitními režimy. 

 
UNV (United Nations Volunteers) – vzniklo v rámci systému OSNz podnětu valného 

shromáždění v r. 1970. Dobrovolníci OSN jsou kvalifikovaní a zkušení muži a ženy více 

než 140 národností, kteří každý rok plní úkoly v rozvojových zemí v roli dobrovolných 

odborníků a terénních pracovníků.25 

 
 

2.4.2. Národní dobrovolnická centra 

 
 Dobrovolnická služba je realizována primárně prostřednictvím dobrovolnických 

center. Náplní jejich práce a současně jejich posláním je dle studie Kolaříkové 

následující: 

                                                 
25 TOŠNER a SOZANSKÁ, Dobrovolnictví a metodika práce s nimi v organizacích, (2002, str. 27-29) 
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• „vytváření databáze organizací, které využívají práce dobrovolníků 

• výcvik koordinátorů 

• výběr dobrovolníků, jejich odborný výcvik, propojení s vhodnou organizací 

a supervize 

• spolupráce mezi jednotlivými dobrovolnickými centry 

• spolupráce na mezinárodní úrovni 

• informování o způsobu práce a jejich výsledcích 

• osvěta a propagace dobrovolnické činnosti“ 

 

Dále autorka zmiňuje: „V Americe je registrováno kolem 500 dobrovolnických center. 

Dobrovolníci se zde využívají v řadě činností např. při realizaci alternativních trestů, 

při aktivitách pro město, vypomáhají v sociálních zařízeních a při ekologických akcích. 

Evropa převzala americký systém dobrovolnických center. V každé evropské zemi byla 

postupně zakládána dobrovolnická centra, která koordinují aktivity neziskových 

organizací po celé zemi.“ Z postkomunistických zemí se založilo dle dalších zmínek 

první dobrovolnické centrum ve východní Evropě v Polsku, následovala Česká 

republika. V sousedním Slovensku zastřešuje dobrovolnictví Slovenská akademická 

informační agentúra – Servisní centrum pre tretí sektor. 26 

 
 
2.4.2.1. Charakteristika Národního dobrovolnického centra Hestia o.s. 

 
 Občanské sdružení HESTIA vznikla v roce 1993 z iniciativy skupiny manželských 

poradců. Jejich cílem bylo podporovat pozitivní mezilidské vztahy v rámci rodiny i v 

širším kontextu občanské společnosti. Nejprve působila jako nadace, později byla 

právně pozměněna na občanské. Posláním občanského sdružení je vytváření 

pozitivních a funkčních mezilidských vztahů, a to jak v rámci rodiny, tak v širším 

kontextu občanské společnosti. V souladu se svým posláním sdružení realizuje a 

podporuje výzkumné, výcvikové a vzdělávací programy, poradenství a terapii, 

                                                 
26 KOLAŘÍKOVÁ, Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v ČR, (2005, str. 13) 
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supervize a stáže pro dobrovolníky i profesionály. Vydává účelové publikace, navazuje 

kontakty s iniciativami a institucemi s obdobnými cíli v ČR i v zahraničí a přispívá 

k propagaci a publicitě uvedených aktivit. 

 Občanské sdružení Hestia se od samého vzniku věnovala dobrovolnictví, ale 

teprve v roce 1998 se podpora dobrovolnictví vymezila jako samostatná činnost a 

vzniklo „Národní dobrovolnické centrum“ jako organizační složka občanského sdružení 

HESTIA. Novým posláním Hestia se stal rozvoj a obnova dobrovolnictví. Národní 

dobrovolnické centrum v Praze je spolu se 14 dobrovolnickými centry střední a 

východní Evropy, Pobaltí a Asie součástí sítě VOLUNTEERNET. Jeho vznik byl inspirován 

a finančně podpořený nadací Open Society Institute za metodické pomoci Points of 

Light Foundation v rámci Programu rozvoje dobrovolnictví v zemích bývalého 

komunistického bloku. V souladu s výše uvedenými cíli HESTIA realizuje, koordinuje a 

podporuje projekty a programy v oblasti sociální, sociálně zdravotní, sportovní, 

kulturní, ekologické, vzdělávací a výchovné a rozvíjí aktivity v oblasti práce s dětmi a 

mládeží. 

 V roce 2006 se vyčleňuje další organizační článek „Metodické a vzdělávací 

centrum“, které se zaměřuje na vzdělávání a supervizi profesionálních pracovníků v 

sociálních a sociálně zdravotních službách a dalších pomáhajících profesích. 

V současné době poskytuje Hestia o.s. tyto základní služby: 

• výcviky koordinátorů dobrovolníků a supervizní kurzy 

• zprostředkování pojištění dobrovolníků 

• individuální konzultace a supervize 27 

 
 

2.5. Legislativa v oblasti dobrovolnictví 

 
 Pozice dobrovolnictví v ČR je stejně problematická jako v ostatních 

postkomunistických zemích, ve kterých bylo dobrovolnictví v posledních čtyřiceti 

letech devalvováno politikou totalitního režimu. V posledních letech se tato situace 

postupně mění. Dobrovolníci se objevili v souvislosti s naplňováním zákona o sociálně-

právní ochraně dětí a mládeže a mají zde stejná práva a povinnosti jako placení 

                                                 
27 http://www.hest.cz 
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pracovníci pověření výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Dále se dobrovolnictví 

objevuje v souvislosti se zákonem o dětech a mládeži minimálními standardy a 

akreditací sociálních služeb.  

 V dubnu roku 2002 byl vydán první český zákon uznávající dobrovolnictví jako 

společensky prospěšnou činnost. Jde o zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, 

jehož platnost se datuje k 1. lednu 2003 a který vyšel z podnětu Mezinárodního roku 

dobrovolníků (2001). Tento zákon nepokrývá celou škálu dobrovolnických činností, ale 

vztahuje se pouze k části dobrovolnických aktivit, která se označuje jako dobrovolnická 

služba a splňuje podmínky stanovené tímto zákonem. Týká se tedy menšího počtu 

dobrovolníků, kteří jsou registrováni a organizování státem akreditovanou neziskovou 

organizací. Drtivá většina ostatních dobrovolníků, pro které je spíše typická 

spontaneita a neformálnost, není tímto zákonem dotčena.28 

 
 

2.5.1. Zákon o dobrovolnictví a jeho základní vymezení 

 
 Aplikace zákona o dobrovolnické službě byla svěřena do rukou Ministerstva 

vnitra ČR. Vedení ministerstva rozhodlo, že s platností od 1. října 2002 se bude 

problematikou dobrovolnické služby zabývat odbor prevence kriminality. Mezi základní 

činnosti tohoto odboru patří zejména činnosti vyplývající ze zákona o dobrovolnické 

službě: 

• udělování akreditací vysílajícím organizacím 

• vedení seznamu vysílajících organizací 

• rušení akreditací 

• převod práv ze zaniklé organizace na organizaci nástupnickou, není-li jí stát 

• kontrolní činnost 

• poskytování dotací 

 
 Při čtení a výkladu zákona je nutné si uvědomit, že zákon není obecně platnou 

úpravou dobrovolnictví. Upravuje pouze podmínky, za kterých stát podporuje 

dobrovolnickou službu organizovanou podle zákona o dobrovolnictví.  

                                                 
28 GREGOROVÁ, Dobrovolnictví v ČR - akreditace dobrovolnického programu, (2004, str. 9) 
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Základní pojmy, které zákon definuje nebo se kterými pracuje: 

 
 
 
Dobrovolnická služba 

Zákon definuje v § 1 odst. 1 dobrovolnickou službu jako činnost, která je vykonávána 

dobrovolníky bez nároku na odměnu. Oblast činností, které mohou být obsahem 

dobrovolnické služby, zákon vymezuje taxativním výčtem v § 2 odst. 129.  Za 

dobrovolnickou službu se nepovažuje činnost vykonávaná v rámci podnikatelské či jiné 

výdělečné aktivity, činnost v rámci pracovně právního vztahu, služebním či členském 

poměru (§ 2, odst. 2). Překážkou dobrovolnické služby je výkon civilní či vojenské služby 

(§ 3, odst. 4). Dobrovolnická služba může být krátkodobá či dlouhodobá (více než 3 

měsíce) (§2, odst. 3) 

 
Dobrovolník 

Dobrovolníkem může být podle zákona fyzická osoba, která se svobodně rozhodne 

poskytovat dobrovolnickou službu a která musí být starší 15 let (v případě, že vykonává 

dobrovolnickou službu na území ČR) či starší 18 let (v případě, že vykonává 

dobrovolnickou službu v zahraničí) (§3, odst.1). 

 
Vysílající organizace 

Vysílající organizaci zákon definuje v § 4, odst. 1. Vysílající organizace je právnická 

osoba se sídlem v ČR, která zprostředkovává dobrovolnickou službu. Zajišťuje tedy 

následující činnosti: 

• výběr, evidenci a přípravu dobrovolníků 

• uzavírání smluv o výkonu dobrovolnické služby s dobrovolníky 

• uzavírání smluv s přijímající organizací  

• povinnost vydávat a zveřejňovat výroční zprávu o své činnosti  

 
Přijímající organizace 

Přijímající organizací je organizace, v jejíž prospěch je dobrovolnická služba 

vykonávána. Přijímající organizace musí být způsobilá uzavřít smlouvu s vysílající 
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organizací a schopná dostát svým závazkům z této smlouvy vyplývajících (§ 4, odst. 2). 

Přijímající organizace a její povinnosti nejsou v zákoně blíže definovány.  

 
Akreditace 

Vysílající organizace může, pokud splní v zákoně uvedené požadavky, požádat u 

Ministerstva vnitra České republiky o udělení akreditace. Akreditace je udělována na 

dobu tří let. O akreditaci mohou zažádat organizace, které jsou občanským sdružením, 

obecně prospěšnou společností, církví nebo náboženskou společností nebo církevní 

právnickou osobou církve nebo náboženské společnosti (§ 6, odst. 1 a 2). Akreditované 

organizace mohou čerpat na zajištění agendy spojené s organizací dobrovolnické služby 

dotace ze státního rozpočtu. Udělování dotací administruje oddělení dobrovolnické 

služby MV ČR. 

 
Dotace 

Dotace jsou podle § 11 zákona o dobrovolnické službě poskytovány na: 

• úhradu pojistného týkajícího se odpovědnosti za škodu na majetku nebo 

zdraví,  

• na úhradu pojistného na důchodovém pojištění (pokud jde o dobrovolnickou 

službu dlouhodobou, vykonávanou alespoň v rozsahu překračujícím 

v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu),  

• dále na krytí části výdajů spojených s evidencí dobrovolníků, s jejich 

přípravou pro výkon dobrovolnické služby.30 

 
 

2.6. Dobrovolnictví v sociálních službách 

 
 Dobrovolnictví může mít spoustu podob. Asi nejvžitějšími dobrovolníky jsou v 

našem českém prostředí bezesporu dobrovolní hasiči. Z analýz o stavu dobrovolnictví 

v zemích Evropy se však nejednou umístila sociální práce první v žebříčku 

dobrovolnictví. To dokazuje, že v okolních zemí má dobrovolnictví v sociálních službách 

                                                 
30 ZÁKON 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě ze dne 24. dubna 2002 
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silnou pozici. To, jaké jsou přínosy, role a cílové skupiny dobrovolnictví v sociálních 

službách krátce představím v následujících kapitolách. 

 
 

2.6.1. Přínosy dobrovolníků pro sociální služby 

 
 Dobrovolníci mohou plnit v sociálních službách významnou úlohu. Oproti jiným 

sektorům dobrovolnictví jsou sociální služby specifické svým rozsahem, klientelou i 

samotným cílem služby, kterým je ve většině případů překonání nějakého handicapu, 

integrace klienta do většinové společnosti, nebo alespoň zmírnění jeho vyloučení.  

Osoba, která není zaměstnancem, může být klientovi blíže nejen geograficky, ale také 

věkově či mentálně díky svým specifickým zkušenostem a zájmům. 

 Výhodou dobrovolníků je, že nejsou profesionálními sociálními pracovníky, což 

v některých případech může bourat bariéry mezi jím a klientem, nebo pomáhat udržet 

klientovi vědomí jeho osobní důstojnosti a hodnoty.31 

 
 

2.6.2. Místo dobrovolníků v sociálních službách 

 
 Možnosti uplatnění dobrovolníka v organizaci poskytující sociální služby jsou 

mnohostranné. Pomoc dobrovolníků lze využít prakticky na všech úsecích sociální 

práce. Mnoho poskytovatelů, kteří mají dnes podobu profesionálních institucí, prošlo 

fází kdy veškerá jejich činnost, nebo alespoň podstatná část, nebyla myslitelná bez 

účasti dobrovolníků. 

 Tak dobrovolníci mohou poskytovat poradenské služby, kde využijí své odborné 

znalosti, nebo dovednosti, které si přinášejí ze svého profesionálního působení či 

odborného výcviku pořádaného poskytovatelem, dobrovolníci také mohou odlehčovat 

v rutinní práci zaměstnancům, nebo naopak přinášet nadstandard, který 

profesionálové při svém vytížení nemohou klientům poskytnout, mohou působit jako 

osobní asistenti u handicapovaných tělesně, sociálně či jinak, v programech typu 

„jeden na jednoho“, nebo při organizaci nárazových akcí.32 

                                                 
31 Viz http://hest.cz/ndc_5.shtml 
32 TUTR, Vojtěch, NOVOTNÝ, Michal; Metodika dobrovolnictví v sociálních službách pracujících s klienty 
ohroženými exkluzí (str. 2,3) 
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2.6.3. Cílové skupiny podporované dobrovolníky v sociálních službách na 

území ČR 

 
 Škála sociálních služeb, ve kterých lze uplatňovat formu personální pomoci 

v podobě dobrovolníků je celá řada. Pestrost programů, které byly předmětem 

zkoumání v mém realizovaném experimentu, jen potvrzují široké možnosti uplatnění 

dobrovolníků. Níže jsem uvedl nejčastější cílové skupiny, ke kterým směřuje sociální 

služba realizovaná dobrovolníky. K cílovým skupinám jsem uvedl příklad konkrétních 

dobrovolnických programů.  

 

Mládež – Pět P, Proxima Sociale, SADBA, P-centrum, LATA 

Rodina – Host, Diakonie 

Lidi s postižením – Máme otevřeno, Fokus, Diakonie 

Nevidomí - Okamžik 

Senioři – Adra, Focus, Domov Sue Ryder, Naděje, Spokojené stáří 

Vězni – Diecézní charita České Budějovice 

Nemocnice – SKP, Farní charita Tábor, Prometheus, MMSK, FN Motol 

Imigranti – Adra, OPU, Sdružení občanů zabývajících se emigranty 

Nemocní AIDS – Dům světla 

Osamělé matky s dětmi – Adra, Diakonie, SKP 

Nezaměstnaní – Kofoedova škola, Farní charita Tábor 
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3. Praktická část  

 
 Praktická část se zabývá konkrétními analýzami dobrovolnictví v 

rámci Národním dobrovolnickým centrem Hestia o.s. Jednotlivé analýzy byly 

provedeny na zpracovaných podkladech občanského sdružení Hestia. Každá z analýz je 

rovněž okomentována a doplněna grafy. Postupně se předmětem zkoumání staly 

následující směry analýz:  

 
Analýza dobrovolníků pracujících v akreditovaných a neakreditovaných programech 

Vývoj poměru mužů a žen v  dobrovolnických programech  

Fluktuace dobrovolníků v dobrovolnických programech 

Geografický přehled dobrovolníků v jednotlivých krajích České republiky 

Muži a ženy v dobrovolnické službě v rámci jednotlivých krajů 

Programy s celkovým největším počtem dobrovolníků 

 
 

3.1. Popis metody zpracování zkoumaného jevu 

 
 Pro oblast zkoumání jsem z důvodu velkého množství dat vybral vzorek 

dobrovolníků všech dobrovolnických programů vybraných tří měsíců. Jako časový 

interval jednotlivých vybraných vzorků jsem stanovil rok. Vybranými měsíci a tedy 

stanovenými oblastmi zkoumání byly leden 2006, leden 2007, leden 2008. 

Základními sledovanými parametry byly: rodné číslo dobrovolníka (pozn. pro ochranu 

osobních údajů jsem podepsal závazek mlčenlivosti), dobrovolnický program, 

akreditace dobrovolnického programu. 

Pro celkovou přehlednost práce jsem barevně odlišil programy následovně: 

 

Pozn. Zpracovaná data byla ochuzena o dobrovolníky, obsahující nepřesné, nečitelné 

nebo neuvedené parametry a rovněž o cizince, jejichž údaje nesplňovaly základní 
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parametry výběru. Toto množství tvořilo pouhé jedno promile ze zpracovávaných dat, 

tudíž to v konečném výsledku rozboru nehraje žádnou podstatnou roli. 

 

3.2. Analýza dobrovolníků v dobrovolnických programech v 

časovém horizontu tří let 

 
Následující graf znázorňuje počet a průběžný vývoj dobrovolníků 

v dobrovolnických programech za jednotlivá vybraná období. 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 Z analýzy a grafu plyne, že množství dobrovolníků v akreditovaných programech 

má dlouhodobě v jednotlivých časových intervalech stoupající tendenci. Rovněž tak lze 

předpokládat další růst dobrovolníků v těchto programech. Jinak jsou na tom 

neakreditované programy, které nejčastěji z důvodu akreditace nebo zániku mají 

celkově klesající tendenci. Pro přesnější představu jsou na následujících grafech 

znázorněny procentuální poměry počtu dobrovolníků akreditovaných a 

Období Akreditované programy Neakreditované programy 

06_01 1145 492 

07_01 1381 387 

08_01 1659 342 
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neakreditovaných programů za jednotlivá období. Během tří let se poměr 

akreditovaných programů navýšil o 13% a lze logicky očekávat další nárůst. 
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3.3. Genderová analýza dobrovolníků 

 
 Pro důkladnější genderovou analýzu byla nutná separace dobrovolníků v 

dobrovolnických programech na muže a ženy. Jaké toto rozdělení ve skutečnosti je 

vykresluje další graf.  

 
 

 
 

  

 

 

 Údaje získané z hlubší analýzy ukazují genderový trend, který se 

v dobrovolnictví jeví jako zásadní. Tímto trendem je fakt, že statut dobrovolníka a s tím 

spojené dobrovolnické služby je více přitažlivý ženám než mužům. Vezmeme-li v úvahu 

procentuální poměr, který demonstruji na následujících grafech, blíží se rozdělení 

mužů a žen téměř paretovskému pravidlu čili cca 20:80.  Mírný nárůst mužů je ale z 

pravidla u akreditovaných programů v porovnání s neakreditovanými. Tomuto 

mírnému nárůstu však nelze dát větší význam, a pokud by se dlouhodoběji prokazoval 

tento rozdíl, stálo by jistě předmětem zkoumání celková motivace mužů 

k dobrovolnictví. Případně by se mohla prokázat motivací i vyšší profesionalizace 

Období Ženy - akred. Muži - akred. Ženy - neakred. Muži - neakred. 

06_01 947 192 430 62 

07_01 1163 211 338 49 

08_01 1353 299 293 49 
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akreditovaných dobrovolnických programů. V tomto okamžiku je ale v rámci zjištěných 

výsledků tento předmět zkoumání pouze spekulativního charakteru. 

Genderový trend v neakreditovaných dobrovolnických programech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genderový trend v akreditovaných dobrovolnických programech 

 

 
 
 

Období Muži Ženy Muži Ženy 

06_01 192 947 17% 83% 

07_01 211 1163 15% 85% 

08_01 299 1353 18% 82% 

 

Období Muži Ženy Muži Ženy 

06_01 62 430 13% 87% 

07_01 49 338 13% 87% 

08_01 49 293 14% 86% 
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3.4. Věkové struktura dobrovolníků v rámci všech tří měsíců dohromady 

 
 Další zajímavé zjištění ukazují následující analýzy a grafy. Když totiž rozdělíme 

stáří všech dobrovolníků za všechna sledovaná období do dekád, je zde výrazně zřejmá 

nová vlna mladých dobrovolníků, která tvoří drtivou většinu. I celkový průměrný věk 

dobrovolníků, který se stabilně pohybuje kolem „Kristových let“ čili 33, ukazuje na 

velký zájem mladých o dobrovolnictví. Grafy na následující straně analyzují tento stav 

v akred. a neakred. programech. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stáří dobrovolníků Muži Ženy 

do 20 let 44 561 

od 20 do 30 let 416 2190 

od 30 do 40 let 184 601 

od 40 do 50 let 90 455 

od 60 do 70 let 58 329 

od 70 do 80 let 44 273 

od 80 do 90 let 22 95 

nad 90 let 4 20 

Průměrný věk dobrovolníků 
06_01 07_01 08_01 
33,46 33,65 33,48 
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Rozdělení věkové struktury dobrovolníků - neakreditované programy 

 
 

Stáří dobrovolníků Muži Ženy 
do 20 let 13 189 
od 20 do 30 let 83 497 
od 30 do 40 let 23 119 
od 40 do 50 let 14 104 
od 60 do 70 let 13 78 
od 70 do 80 let 10 47 
nad 90 let 3 20 

 
 

Rozdělení věkové struktury dobrovolníků - akreditované programy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stáří dobrovolníků Muži Ženy 
do 20 let 31 372 
od 20 do 30 let 333 1693 
od 30 do 40 let 161 482 
od 40 do 50 let 76 351 
od 60 do 70 let 45 251 
od 70 do 80 let 34 226 

od 80 do 90 let 19 75 
nad 90 let 3 13 
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 3.5. Fluktuace dobrovolníků v dobrovolnických programech 

 
 Další směr analýzy se snaží vystihnout současnou fluktuaci dobrovolníků. 

Následující graf ukazuje počet konkrétních dobrovolníků, kteří se v jakémkoli 

dobrovolnickém programu v časovém období zkoumaných tří měsíců objevili jednou 

nebo více krát. Předmětem zkoumáním je tedy v první řadě množství těch 

dobrovolníků, kteří buď teprve započali dobrovolnickou službu, nebo byli dobrovolníky 

pouze jednou ve sledovaných programech. U tohoto vzorku dobrovolníků lze ze 

zmiňovaných důvodů soudit značnou míru nestability. Na základě provedené analýzy 

lze konstatovat, že tato skupina dobrovolníků je největší a tvoří 75% z celkového 

zkoumaného vzorku. Další skupinou jsou dobrovolníci, kteří v dobrovolnické službě 

přetrvávají déle než jeden rok a u této skupiny lze předpokládat stabilitu a 

profesionalitu vykonávané dobrovolnické služby. Tato skupina celkově tvoří zbývajících 

25%. Za zmínku stojí i ti, kteří v rámci této skupiny navštěvují stabilně dva a více 

dobrovolnických programů. Počet těchto dobrovolníků je dvanáct. 

 
Četnost dobrovolníků v organizacích bez rozdělení do různých programů 
 

 
 

Číslo Četnost dobrovolníků v organizacích Dobrovolníci Procenta 

1 1x ve zkoumaných oblastech 3065 75% 

2 2x ve zkoumaných oblastech 770 19% 
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3 3x ve zkoumaných oblastech 250 6% 

4 4x nebo více ve zkoumaných oblastech 12 0% 

 
 

Četnost dobrovolníků v organizacích s rozdělením do všech programů 
 

 
 

Číslo Četnost dobrovolníků v organizacích Dobrovolníci Procenta 

1 1x ve zkoumaných oblastech 3435 79% 

2 2x ve zkoumaných oblastech 723 17% 

3 3x ve zkoumaných oblastech 174 4% 

 
 

Výše uvedený graf znázorňuje četnost dobrovolníků v organizacích s rozdělením 

do konkrétních organizací. Na rozdíl od předešlého grafu ukazuje „čistou“ stabilitu 

dobrovolníků v konkrétních dobrovolnických programech. V porovnání s předešlou 

analýzou lze konstatovat, že vyšší míra četnosti dobrovolníků v programech zapříčiňuje 

zapojení dobrovolníků ve více dobrovolnických programech. Ať už je tento jev 

zapříčiněný změnou názvu programu nebo zapojeností dobrovolníků ve více 

programech, vypovídá o dalším podstatném rysu dobrovolnictví. 
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3.6. Geografický přehled dobrovolníků v jednotlivých krajích ČR 

 
 Kapitola se zabývá plošným poměrem dobrovolníků všech programů 

v jednotlivých krajích ČR. Nejlépe v analýze uspělo hlavní město Praha se (35,6%), dále 

Moravskoslezský kraj (14,4), Budějovický (11%) a Zlínský (7,3%). Nejmíň dobrovolníku 

se nachází v kraji Ústeckém (1,3%) a Karlovarském (0%). 

 
Geografický přehled dobrovolníků v krajích ČR 

 

 
 

Kraj 06_01 07_01 08_01 Celkem Procenta 
Liberecký 29 42 41 112 2,0% 

Ústecký 44 0 26 70 1,3% 

Karlovarský 0 0 0 0 0,0% 

Plzeňský 68 119 110 297 5,5% 

Jihočeský (Českobudějovický) 222 141 228 591 11,0% 

Středočeský 54 89 33 176 3,3% 

Praha 554 590 772 1916 35,6% 

Královéhradecký 73 93 30 196 3,6% 

Pardubický 70 43 39 152 2,8% 

Jihlavský (Vysočina) 111 126 77 314 5,8% 

Jihomoravský (Brněnský) 34 22 133 189 3,5% 

Olomoucký 56 84 69 209 3,9% 
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Zlínský 92 156 143 391 7,3% 

Moravskoslezský (Ostravský) 224 256 293 773 14,4% 

 

 

 Dalším zajímavým předmětem zkoumání byl krajský přehled dobrovolníků 

pouze akreditovaných programů. Z analýzy latentně vyplývá přehled profesionálního 

dobrovolnictví, které splňuje díky akreditovaným programům vyšší nároky na svoji 

činnost. Prvenství si v tomto rozřazení opět drží Praha (41,7%) – zde může být údaj 

zkreslený, protože některé programy mají celorepublikovou působnost se sídlem 

v Praze. Další úspěšné kraje jsou Moravskoslezský (17,1%) a Zlínský (7,5%). Nejmenší 

procento dobrovolníků se nachází v Ústeckém (1,4%), Královéhradeckém (0%) a 

Karlovarském (0%) kraji. 

 

Geografický přehled dobrovolníků akreditovaných programů v krajích ČR 

 
 

Kraj 06_01 07_01 08_01 Celkem Procenta 
Liberecký 29 42 41 112 2,70% 

Ústecký 38 0 20 58 1,40% 

Karlovarský 0 0 0 0 0% 

Plzeňský 61 114 110 285 6,90% 

Jihočeský (Českobudějovický) 87 39 141 267 6,40% 

Středočeský 6 29 15 50 1,20% 

Praha 484 563 690 1737 41,70% 

Královéhradecký 0 0 0 0 0% 



48 

Pardubický 21 36 31 88 2,10% 

Jihlavský (Vysočina) 58 78 29 165 3,90% 

Jihomoravský (Brněnský) 30 22 117 169 4,10% 

Olomoucký 56 84 69 209 5% 

Zlínský 69 139 105 313 7,50% 

Moravskoslezský (Ostravský) 200 228 284 712 17,10% 

 

 Další analýza logicky navazuje na předešlou a zabývá se tedy dobrovolníky v 

neakreditovaných programech v ČR. Tyto programy mnohdy usilují o akreditaci, ale 

z různých možných důvodů nesplňují její podmínky. Prvenství si mezi kraji drží kraj 

Budějovický (26,5%), následuje kraj Královéhradecký (16,1%) a hlavní město Praha 

(14,7%). Nejméně dobrovolníků v neakreditovaných programech je na Karlovarsku 

(0%), Liberecku (0%) a Olomoucku (0%). 

 
 
Geografický přehled dobrovolníků neakreditovaných programů v krajích 

ČR 

 

Kraj 06_01 07_01 08_01 Celkem Procenta 

Liberecký 0 0 0 0 0,0% 

Ústecký 6 0 6 12 1,0% 

Karlovarský 0 0 0 0 0,0% 

Plzeňský 7 5 0 12 1,0% 

Jihočeský (Českobudějovický) 135 102 87 324 26,5% 

Středočeský 48 60 18 126 10,3% 

Praha 70 27 82 179 14,7% 

Královéhradecký 73 93 30 196 16,1% 
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3.7. Muži a ženy v dobrovolnické službě v rámci jednotlivých krajů 

 
  Poslední analýza dokresluje stav mužů a žen v dobrovolnické službě 

v jednotlivých krajích. Za zmínku zde stojí Ústecký a Olomoucký kraj, kde není tak 

propastný rozdíl v poměru počtu žen a mužů vykonávajících dobrovolnickou službu. 

 
 
 

 
 

 

Pardubický 49 7 8 64 5,2% 

Jihlavský (Vysočina) 53 48 48 149 12,2% 

Jihomoravský (Brněnský) 4 0 16 20 1,6% 

Olomoucký 0 0 0 0 0,0% 
Zlínský 23 17 38 78 6,4% 

Moravskoslezský (Ostravský) 24 28 9 61 5,0% 

06/01 07_01 08_01 celkem 06_01 07_01 08_01 celkem Kraj 
muži muži muži muži ženy ženy ženy ženy 

Liberecký 6 4 5 15 23 38 36 97 
Ústecký 13 0 14 27 31 0 12 43 
Karlovarský 0 0 0 0 0 0 0 0 
Plzeňský 16 24 13 53 52 95 97 244 
Jihočeský (Českobudějovický) 27 22 40 89 195 119 188 502 
Středočeský 6 10 3 19 48 79 30 157 
Praha 92 96 157 345 462 494 615 1571 
Královéhradecký 4 5 1 10 69 88 29 186 
Pardubický 9 7 11 27 61 36 28 125 
Jihlavský (Vysočina) 20 21 10 51 91 105 67 263 
Jihomoravský (Brněnský) 9 5 16 30 25 17 117 159 
Olomoucký 21 21 24 66 35 63 45 143 
Zlínský 9 13 9 31 83 143 124 350 
Moravskoslezský (Ostravský) 22 32 35 89 202 224 258 684 
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3.8. Statistiky programů s největším počtem dobrovolníků 

 
Programy s celkovým největším počtem dobrovolníků 

Frýdek Místek, Adra, Senioři, imigranti, zdravotně postižení (322) 

Praha, FN Motol, dobrovolníci v nemocnicích (292) 

Praha, Okamžik, podpora nevidomých (293) 

 

Akreditované programy s celkovým největším počtem dobrovolníků 

O6_01 

Praha, FN Motol, dobrovolníci v nemocnicích (99) 

Praha, Okamžik, podpora nevidomých (95) 

Frýdek Místek, Adra, Děti a mládež (87) 

 

07_01 

Frýdek Místek, Adra, Senioři, imigranti, zdravotně postižení (115) 

Praha, Okamžik, podpora nevidomých (106) 

Praha, FN Motol, dobrovolníci v nemocnicích (104) 

 

08_01 

Frýdek Místek, Adra, Senioři, imigranti, zdravotně postižení (134) 

Praha, SADBA, Margherita (108) 

Praha, Okamžik, podpora nevidomých (92) 

 

Neakreditované programy s celkovým největším počtem dobrovolníků 

06_01 

Chlumec nad Cidlinou, Podzámčí (73) 

České Budějovice, Salesiánské středisko mládeže (49) 

Ústí nad Orlicí, Světlo (49) 

 

07_01 

Chlumec nad Cidlinou, Podzámčí (70) 

České Budějovice, Salesiánské středisko mládeže (53) 

Kladno, DCK, dobrovolníci ve zdravotnických zařízeních (39) 
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08_01 

Praha, NDC, Malíček (66) 

České Budějovice, Salesiánské středisko mládeže (48) 

Kroměříž, Spektrum (35) 

 
 

4. Závěr 

 
 Práce se snažila zvolenými statistickými metodami a analýzami dospět k cílům, 

které si na začátku vytyčila. V závěru lze říci, že jsem zvolených cílů dosáhl, ovšem 

pouze v rámci daných možností. 

 Moje práce je analýza specifického vzorku dobrovolníků pojištěných 

prostřednictvím HESTIA. Toto pojištění bylo zprostředkováno pro partnerské 

organizace občanského sdružení Hestia v prvních manažersky vedených 

dobrovolnických programech ještě před platností zákona o dobrovolnické službě. Po 

roce 2003, tedy od doby platnosti zákona o dobrovolnické službě, bylo novou 

povinností akreditovaných programů nejen dobrovolníky pojistit, ale učinit tak i ve 

větší šíři a rozsahu, než dosud. Protože Národní dobrovolnické centrum Hestia o.s. 

spolupracuje stále převážně s manažersky vedenými  dobrovolnickými programy, které 

se často akreditují u MV ČR. 

 Postupně se v práci objevují výsledky analýzy dobrovolníků pracujících v 

akreditovaných a neakreditovaných programech, analýzy mužů a žen v 

dobrovolnických programech, stáří dobrovolníků, fluktuace dobrovolníků a geografický 

přehled dobrovolníků v jednotlivých krajích České republiky. Jednotlivým analýzám 

předcházelo pracné zpracování vybraných dat. Celkový rozsah všech údajů se tímto 

omezil pouze na vybrané vzorky. Pro porovnání ministerstvo vnitra uvádí, že v roce 

2008 bylo, dle podkladových údajů, se žádostí o akreditace v těchto programech v ČR 

registrováno více než 10 tisíc dobrovolníků. Není ale již přesně známo, jak se v průběhu 

roku dařilo těmto organizacím stanovené počty naplňovat. V lednu 2008 Národní 

dobrovolnické centrum Hestia o.s. pojistila dle všech zpracovaných pojistných seznamů 

cca 1700 dobrovolníků, což je větší část celoroční kvóty. Odhadem se jedná cca o 50% 

všech dobrovolníků běžného roku. Vzhledem k tomu, že jde o počátek nového ročního 

pojistného a že v průběhu roku se již pouze hlásí nově přibývající dobrovolníci, tak se 



52 

dá s určitou mírou nepřesnosti usoudit, že zpracované analýzy se týkají cca 30% všech 

dobrovolníků v dobrovolnických programech v České republice. Ale i přes tento 

handicap má práce vzhledem k šíři a rozmanitosti organizací zapojených do pojištění 

odpovídající vypovídací hodnotu a může odrážet reálnou skutečnost současného stavu 

dobrovolnictví v rámci Národního dobrovolnického centra Hestia o.s. 

 Přesnější údaje by bylo možno získat po zpracování všech pojistných seznamů v 

každém roce a zároveň při porovnání těchto údajů nejen se žádostmi o akreditaci, ale i 

se závěrečnými zprávami za každý rok u jednotlivých programů. Taková analýza by ale 

vyžadovala daleko větší  práci, resp. týmové zpracování všech údajů s následnou  

analýzou. 

 Pro realizaci budoucího podobného experimentu, který by zajistil vyšší úroveň 

objektivity a komplexnosti analýz, navrhuji celkovou změnu systému kooperace mezi 

občanským sdružením Hestia a zástupci dobrovolnických programů, založené na 

zavedení elektronické archivace dat. 

 Nakonec mé práce řadím ucelený přehled porovnávaných evropských zemí 

vzpomínaných v teoretické části s doplněním České republiky a mými zjištěnými 

výsledky.  

 

Stát Obyvatelstvo 
Nejpočetnější 

věková skupina 
dobrovolníků 

Druhá 
nejpočetnější 

věková skupina 
dobrovolníků 

Třetí 
nejpočetnější 

věková skupina 
dobrovolníků 

Belgie 20% 35-44 18-24 45-54 

Dánsko 38% 30-49 50-65 18-19 

Francie 20% 25-55 18-25 56 a výš 

Irsko 33% 50-59 40-49 30-39 

Lucembursko 33% 16-24 55-64 45-54 

Maďarsko 5% 25-35 18-25 35-45 

Nizozemsko 20% 35-44 45-54 55-64 

Rakousko 51% 20-24 30-39 40-49 

Anglie 48% 45-55 35-45 25-35 

Severní Irsko 61% 35-49 50-65 16-24 

Skotsko 38% 18-25 45-55 neuvedeno 

Česká republika 8% 20-30 30-40 do 20 
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 Co k tomu dodat, dobrovolnictví je složenina slov „dobro“ a „vůle“. Proto přeji 

všem dobrovolníkům pevnou a nevyprchávající vůli v konání dobra. 

 

Na člověku jedině dobré – jeho dobrá vůle. 

Immanuel Kant 
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Elektronické zdroje informací: 
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Přílohy  

Příloha A - Seznam všech analyzovaných dobrovolnických programů  

Akreditované programy 

Praha, Hestia, dobrovolníci pro mládež v programu Pět P 
Praha, FN Motol, dobrovolníci v nemocnicích 
Praha, Lékořice ve FTNsP, dobrovolníci v nemocnicích 
Praha, Adra, Protěž 
Praha, Diakonie,Středisko křesťanské pomoci v Praze, Dobroduš 
Praha, Host, Podpora rodin 
Praha, Máme otevřeno, osobní asistence lidem s postižením 
Praha, Máme otevřeno, Akce pontony 
Praha, Meta 
Praha, Okamžik, podpora nevidomých 
Praha, OPU, organizace pro pomoc uprchlíkům 
Praha, Centrum Paraple 
Praha, Proxima Sociale, občanská poradna a nízkoprahový klub 
Praha, SADBA, Margherita 
Praha, SADBA, Salesiánští animátoři 
Praha, SADBA, Cagliero 
Praha, Vides, Angelus 
Praha, Domov Sue Ryder, senioři akreditovaní 
Praha, Dům světla, AIDS 
Praha,LATA, Ve dvou se to lépe táhne 
Praha, VŠVSMV 
Čerčany, Dobrovolníci v nemocnici, Tři 
Brno, Inex-SDA, dobrovolníci pro mládež v programu Pět P 
Brno,Ratolest,Lata, dobrovolníci pro mládež v programu Pět P 
Brno, Motýlek,FN Brno, dobrovolníci v nemocnicích 
Brno,Sdružení občanů zabývajících se emigranty 
České Budějovice, Diecézní charita, Asistenti 
České Budějovice, Diecézní charita, Vězeňská korespondence 
České Budějovice, Diecézní charita, Asistenti, Mosty naděje 
České Budějovice, Diecézní charita, Asistenti, Paleta života 
České Budějovice, Diecézní charita, Asistenti Šance všem 
Český Těšín, Slezská Diakonie, akred. programy 
Frýdek Místek, Adra, Děti a mládež 
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Frýdek Místek, Adra, Senioři, imigranti, zdravotně postižení 
Frýdek Místek, Adra, Projekt Re-centrum 
Frýdek Místek, Adra, Ostatní 
Kladno, Dětský domov, Senior, Canisterapie 
Kyjov, Centrum služeb pro seniory 
Liberec, RDC Ještěd, dobrovolníci v nemocnici 
Liberec, RDC Ještěd, dobrovolníci "pro seniory" 
Pardubice, SKP, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 
Pardubice, SKP, Mentálně postižení, duševně nemocní 
Pardubice, SKP, Zdravotně postižení 
Pardubice, SKP, Dobrovolníci v nemocnici 
Pardubice, SKP, Ohrožené děti 
Písek, Arkáda, Linka důvěry - sociálně psychologické centrum 
Písek, Arkáda, Pět P 
Plzeň, Diakonie ČCE, Zkusme to 
Plzeň, Diakonie ČCE, Kačaba 
Plzeň, Diakonie ČCE, Malá škola 
Plzeň, Diakonie ČCE, Človíček 
Plzeň, Diakonie ČCE, Chráněné bydlení 
Plzeň, Diakonie ČCE, Centrum SOS Archa 
Plzeň, Totem - program vysílání dobrovolníků do NO 
Prostějov, ADRA, Dobrovolníci v sociálních ústavech 
Přerov, CPKP, podpora osob ohrožených sociálním vyloučením 
Přerov, CPKP, dobrovolnictví na střední Moravě 
Tábor, Farní charita, Senior 
Třebíč, Střed, programy Středu 
Třebíč, Střed, programy Středu, Moravské Budějovice 
Třebíč, Střed, Pět P 
Ústí nad Labem, Barkas, Druhý domov 
Valašské Maziříčí, ADRA, pomoc osamělým matkám s dětmi 
Valašské Maziříčí, ADRA, dobrovolníci pro domov Kamarád 
Valašské Maziříčí, ADRA, sociální šatník 
Valašské Maziříčí, ADRA, sociální a zdravotní pomoc seniorům 
Valašské Maziříčí, ADRA, dobrovolníci pro zdravotní osvětu 
Valašské Maziříčí, ADRA, integrace romské komunity 
Vsetín, Adorea, Pomoc potřebným se sociálními problémy, akreditovaný 
Jindřichův Hradec, Okna, Pět P 
Havlíčkův Brod, Fokus, Nemocnice a DD 
Havlíčkův Brod, Fokus, Duševně nemocní 
Pelhřimov, Focus, Dobrovolníci v nemocnici a domovech důchdců 
Kladno,DCK, dobrovolníci v nemocnici 
Kroměříž, Spektrum, Pět P 
Olomouc, P-centrum, Galerie 
Olomouc, P-centrum, Dětské denní centrum 
Pardubice, Amalthea - CNRP 

Plzeň, Diakonie ČCE, Dílny 
Plzeň, Diecézní charita, Dobrovolnický krizový tým 
Valašské Maziříčí, ADRA, Můžeš 
Vysoké Mýto, Naděje, Dům pokojného stáří 

Vysoké Mýto, Naděje, Pět P 

České Budějovice, Zdravotně soc. fakulta, dobrovolníci v nemocnici 
České Budějovice, Diecézní charita, dobrovolníci v soc a zdr.zařízeních 
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Český Těšín, Ave, Pět P 
Český Těšín, Slezská diakonie, Dobrovolníci v nemocnicích a lázních 
Frýdek Místek, Adra, SMS 
Hlinsko, Fokus Vysočina, péče o duševně nemocné 
Písek, Inkano, Dobrovolníci v nemocnici 
Praha, Diakonie,Středisko křesťanské pomoci v Praze, SOS 
Praha, LATA, pomoc rizikové mládeži 
Praha, Motýlek, děti s handicapy 
Ústí nad Labem,DC, Pět P 
Ústí nad Labem,DC, Dobrovolníci v nemocnici 

 

Neakreditované programy 

Bechyně DpS, Senioři 
Brno, Gabriela, dobrovolníci v hospici sv. Alžběty 
České Budějovice, Salesiánské středisko mládeže, DDM 
České Budějovice, Zdravotně soc. fakulta, dobrovolníci v nemocnici 
Český Těšín, Slezská diakonie, neakred. programy 
Havlíčkův Brod, Fokus 
Chlumec nad Cidlinou, Podzámčí 
Kladno, DCK, dobrovolníci ve zdravotnických zařízeních 
Kroměříž, Spektrum 
Lanškroun, Sociální služby Lanškroun, Spokojené stáří 
Nové Město na Moravě, Hospicové hnutí Vysočina, Pro seniory 
Praha, NDC, Malíček 
Praha, NMSKB, Dobrovolníci v nemocnici 
Praha, Domov Sue Ryder, senioři neakreditovaní 
Tábor, Farní charita, Našim dětem 
Tábor, Farní charita, dobrovolníci v nemocnicích 
Tábor, Farní charita, dobrovolníci zdravotně postiženým 
Ústí nad Labem, Kompas 
Vsetín, Adorea, Pomoc potřebným se sociálními problémy, neakreditovaný 
Dvůr Králové, DC Arnika 
Mladá Boleslav, Prometheus, Dobrovolníci v nemocnici 
Ostrava, Kofoedova škola, práce s nezaměstnanými 
Pardubice, SKP- Magistrát 
Pardubice, SKP- Zdravotně postižení 
Plzeň, Totem - Pět P 
Praha, Domov sv. K. Boromejského 
Tábor, Farní charita, Nezaměstnaní 
Tábor, Farní charita, Pět P 
Tábor, Farní charita, Senior 
Brno, Naděje, Program třetí věk 
České Budějovice, DC, dobrovolníci v soc. a zdravotnických zař. 
České Budějovice, DC, mějme rádi naše děti 
Pelhřimov, Focus, Dobrovolníci v neziskových organizacích 
Mělník, Centrum seniorů 
Praha, DC, Domov důchdců Rektorská 
Ústí nad Labem, DC Polis 
Ústí nad Orlicí, Světlo 
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Příloha B - Zákon o dobrovolnické službě 

 
198/2002 Sb. 
ZÁKON 
ze dne 24. dubna 2002 
o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) 
Změna: 436/2004 Sb. 
Změna: 495/2005 Sb. 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
ČÁST PRVNÍ 
DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA 
Předmět úpravy 
§ 1 
(1) Tento zákon upravuje podmínky, za kterých stát podporuje dobrovolnickou službu 
organizovanou podle tohoto zákona a vykonávanou dobrovolníky bez nároku na odměnu. 
(2) Tento zákon se nevztahuje na 
a) činnosti upravené zvláštními právními předpisy, i když tyto činnosti splňují znaky 
dobrovolnické 
služby stanovené tímto zákonem, 
b) činnosti, které nesplňují znaky dobrovolnické služby stanovené tímto zákonem, i když jsou 
vykonávány dobrovolníky. 
Vymezení pojmů 
§ 2 
(1) Dobrovolnickou službou je činnost, při níž dobrovolník poskytuje 
a) pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, 
příslušníkům 
národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově 
závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v 
jejich 
volném čase, 
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 pro osoby uvedené v písmenu a), nebo 
c) pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů 
mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací. 
(2) Za dobrovolnickou službu uvedenou v odstavci 1 se nepovažuje činnost týkající se 
uspokojování osobních zájmů, anebo je-li vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné 
výdělečné 
činnosti anebo v pracovněprávním vztahu, služebním poměru nebo členském poměru. 
(3) Dobrovolnická služba je podle své povahy krátkodobá nebo, je-li vykonávána po dobu 
delší než 3 měsíce, dlouhodobá. 
§ 3 
(1) Dobrovolníkem může být fyzická osoba 
a) starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České republiky, 
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b) starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí, která se na základě svých 
vlastností, 
znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu. 
(2) Dobrovolník vykonává dobrovolnickou službu na základě smlouvy 1) uzavřené s vysílající 
organizací; v případě dlouhodobé dobrovolnické služby nebo v případě krátkodobé 
dobrovolnické 
služby, k jejímuž výkonu je dobrovolník vysílán do zahraničí, musí být tato smlouva písemná. 
(3) Je-li fyzická osoba v pracovněprávním vztahu, služebním poměru, členském poměru nebo 
je-li žákem nebo studentem, vykonává jako dobrovolník dobrovolnickou službu mimo svůj 
pracovněprávní vztah, služební poměr, členský poměr, školní vzdělávání nebo studium. 
(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické 
služby. 
§ 4 
(1) Vysílající organizací podle tohoto zákona je právnická osoba se sídlem v České republice, 
která dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje pro výkon dobrovolnické služby a uzavírá s nimi 
smlouvy 
o výkonu dobrovolnické služby za podmínky, že má udělenu akreditaci (§ 6). 
(2) Přijímající organizací podle tohoto zákona je osoba, pro jejíž potřebu je dobrovolnická 
služba vykonávána, způsobilá uzavřít smlouvu s vysílající organizací a schopná dostát 
závazkům z 
této smlouvy. 
(3) Vysílající organizace může vedle smluv uzavíraných s přijímajícími organizacemi uzavřít 
smlouvy i s dobrovolníky o výkonu dobrovolnické služby v její prospěch. Podmínkou je, že 
předmětem 
těchto smluv uzavíraných s přijímajícími organizacemi a s dobrovolníky je týž druh 
dobrovolnické 
služby a že dobrovolník není členem vysílající organizace ani k ní nemá jiný právní vztah. V 
těchto 
případech pro vztah mezi dobrovolníkem a organizací, v jejíž prospěch dobrovolník 
dobrovolnickou 
službu vykonává, platí přiměřeně ustanovení o právech a povinnostech vysílající i přijímající 
organizace a ustanovení o právech a povinnostech dobrovolníka. 
Smlouvy 
§ 5 
(1) Pro výkon krátkodobé dobrovolnické služby, nejde-li o dobrovolnickou službu, k jejímuž 
výkonu je dobrovolník vysílán do zahraničí, musí být mezi dobrovolníkem a vysílající organizací 
sjednáno alespoň místo, předmět a doba výkonu dobrovolnické služby, a podle povahy 
dobrovolnické 
služby též poskytnutí pracovních prostředků a ochranných pracovních prostředků 
dobrovolníkovi, 
popřípadě předložení výpisu z evidence Rejstříku trestů ne staršího než 3 měsíce a potvrzení o 
zdravotním stavu dobrovolníka ne starší než 3 měsíce [odstavec 2 písm. b) bod 3]. 
(2) Smlouva mezi dobrovolníkem a vysílající organizací o výkonu dlouhodobé dobrovolnické 
služby nebo krátkodobé dobrovolnické služby, k jejímuž výkonu je dobrovolník vysílán do 
zahraničí, 
musí vždy obsahovat 
a) jméno, příjmení, rodné číslo nebo, není-li přiděleno, datum narození, místo trvalého pobytu 
dobrovolníka a název a sídlo vysílající organizace, 
b) ujednání 
1. o účasti na předvstupní přípravě organizované vysílající organizací; součástí předvstupní 
přípravy 
musí být podle povahy dobrovolnické služby i informování dobrovolníka o možných rizicích 
spojených 
s výkonem dobrovolnické služby, která by mohla ohrozit život nebo zdraví dobrovolníka, 
2. podle povahy dobrovolnické služby o předložení výpisu z evidence Rejstříku trestů ne 
staršího než 
3 měsíce a o předložení písemného prohlášení, že v době sjednání smlouvy není proti 
dobrovolníkovi 
vedeno trestní řízení, 
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3. podle povahy dobrovolnické služby o předložení potvrzení o zdravotním stavu dobrovolníka 
ne 
starší než 3 měsíce, ve kterém registrující lékař na základě posouzení zdravotního stavu 
dobrovolníka 
vymezí činnosti, které s ohledem na svůj zdravotní stav není dobrovolník schopen vykonávat, 
4. podle povahy dobrovolnické služby o předložení potvrzení o seznámení dobrovolníka s 
prevencí 
infekčních nemocí včetně antimalarické prevence (profylaxe), vyžadují-li to podmínky území, ve 
kterém má dobrovolník působit, jako podmínkách pro účast v dobrovolnické službě, 
c) místo, předmět a dobu výkonu dobrovolnické služby v rámci určitého programu nebo projektu 
dobrovolnické služby, 
d) způsob stravování a ubytování dobrovolníka, 
e) závazek dobrovolníka vrátit poměrnou část výdajů vynaložených vysílající organizací, pokud 
předčasně ukončí výkon dobrovolnické služby z jiných než zřetele hodných důvodů, 
f) podle povahy dobrovolnické služby ujednání o náhradách výdajů spojených s nezbytnou 
přípravou 
na účast dobrovolníka v určitém programu nebo projektu dobrovolnické služby, o náhradě 
nákladů 
spojených s cestou na místo působení v zahraničí a zpět, o kapesném ke krytí běžných výdajů 
na 
místě působení, o poskytnutí pracovních prostředků a osobních ochranných pracovních 
prostředků, 
g) podle povahy dobrovolnické služby rozsah pracovní doby, doby odpočinku, podmínky pro 
udělení 
dovolené a důvody, za kterých lze výkon dobrovolnické služby předčasně ukončit. 
(3) Smlouva mezi dobrovolníkem a vysílající organizací o výkonu dlouhodobé dobrovolnické 
služby může obsahovat rovněž ujednání, že dobrovolník před vysláním k výkonu dobrovolnické 
služby 
podá přihlášku k účasti na důchodovém pojištění, splňuje-li podmínky podle zvláštního právního 
předpisu, 2) a závazek vysílající organizace platit za něho pojištění na důchodové pojištění 
stanovené 
alespoň z minimálního vyměřovacího základu, 3) je-li dlouhodobá dobrovolnická služba 
vykonávána 
alespoň v rozsahu překračujícím v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu. 
(4) Dobrovolníkovi za výkon dobrovolnické služby nenáleží odměna. 
(5) Při sjednání rozsahu pracovní doby, doby odpočinku, podmínek pro udělení dovolené a 
pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se použijí přiměřeně pracovněprávní 
předpisy a při 
sjednání výše kapesného se použijí přiměřeně předpisy o cestovních náhradách. 
Vysílající organizace 
§ 6 
(1) Vysílající organizaci uděluje akreditaci Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo"). 
Ministerstvo uděluje akreditaci na návrh akreditační komise složené po 1 zástupci Ministerstva 
zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra, Ministerstva 
práce 
a sociálních věcí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva 
kultury, 
Ministerstva financí, Rady vlády pro nestátní neziskové organizace; akreditační komise je 
poradním 
orgánem ministerstva. 
(2) Ministerstvo udělí akreditaci podle odstavce 1 organizaci, která je občanským sdružením, 
obecně prospěšnou společností, církví nebo náboženskou společností nebo právnickou osobou 
církve 
nebo náboženské společnosti evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a 
náboženských 
společností 4) , pokud doloží, že je schopna s ohledem na kvalifikační složení svých orgánů, 
zaměstnanců nebo členů, konkrétní projekty nebo programy dobrovolnické služby a finanční 
způsobilost organizovat přípravu a provádění dobrovolnické služby a plnit další povinnosti 
vyplývající z 
tohoto zákona. Akreditace se uděluje na dobu 3 let. 
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(3) Ministerstvo vede seznam vysílajících organizací, kterým udělilo akreditaci. Tento seznam 
je veřejným seznamem přístupným elektronicky. Jeho součástí je i vymezení jednotlivých druhů 
dobrovolnické služby a jejich zaměření, jejichž organizování a zajišťování vysílající organizace 
provádí. 
§ 7 
(1) Vysílající organizace je povinna uzavřít před vysláním dobrovolníka k výkonu 
dobrovolnické služby pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na 
zdraví, 
kterou dobrovolník při výkonu dobrovolnické služby způsobí sám nebo mu bude při výkonu 
dobrovolnické služby způsobena. Dobrovolník odpovídá pouze za škodu způsobenou úmyslně. 
(2) Vysílající organizace před vysláním dobrovolníka k výkonu dobrovolnické služby do 
zahraničí sjedná podle povahy dobrovolnické služby a podmínek státu, v němž má být 
dobrovolnická 
služba vykonávána, v tomto státě zdravotní pojištění dobrovolníka. 
(3) Vysílající organizace odpovídá dobrovolníkovi za to, že vykonává-li dobrovolnickou službu 
mimo obec svého trvalého pobytu, bude podle povahy dobrovolnické služby řádně a ve 
zdravotně 
nezávadném prostředí ubytován a že dobrovolnickou službu bude v závislosti na její povaze 
vykonávat v podmínkách neohrožujících jeho život nebo zdraví. 
(4) Vysílající organizace smí uzavřít smlouvu podle § 5 s dobrovolníkem, který v době, v níž 
má být smlouva uzavřena, nedosáhl věku 18 let, jen s písemným, úředně ověřeným souhlasem 
jeho 
zákonného zástupce nebo se souhlasem jeho zákonného zástupce zapsaným u vysílající 
organizace 
do protokolu; bez tohoto souhlasu je smlouva neplatná. 
(5) S dobrovolníkem mladším 18 let nesmí být sjednán výkon takové dobrovolnické služby, 
která by byla nepřiměřená anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem jeho věku 
nebo při 
níž by byl vystaven zvýšenému nebezpečí úrazu nebo jinému poškození zdraví; dobrovolník v 
tomto 
věku nesmí být vyslán k výkonu dobrovolnické služby do zahraničí. 
(6) Vysílající organizace je povinna při výběru dobrovolníků, s nimiž uzavře smlouvu, a při 
sjednávání podmínek výkonu dobrovolnické služby uplatnit rovné zacházení, s výjimkou 
případu, kdy 
to povaha dobrovolnické služby neumožňuje. 
§ 8 
(1) Vysílající organizace uzavře před vysláním dobrovolníka na místo jeho působení písemnou 
smlouvu s přijímající organizací, v níž s ohledem na povahu určitého programu nebo projektu 
dobrovolnické služby navzájem dohodnutého s přijímající organizací, sjedná zejména podmínky 
výkonu dobrovolnické služby, předmět a dobu výkonu dobrovolnické služby, způsob ubytování 
a 
stravování dobrovolníků, jejich vybavení pracovními prostředky a osobními ochrannými 
pracovními 
prostředky, způsob ověřování průběhu dobrovolnické služby vysílající organizací za účelem 
kontroly 
dodržování smlouvy a hodnocení práce dobrovolníků. Součástí smlouvy mezi vysílající a 
přijímající 
organizací musí být rovněž ujednání o povinnosti přijímající organizace informovat vysílající 
organizaci 
o rizicích, která mohou ohrozit život nebo zdraví dobrovolníka, vzniklých v průběhu výkonu 
dobrovolnické služby, a přijmout neprodleně opatření, která tato rizika vyloučí, a v případě 
neodstranitelných rizik omezí. 
(2) Vysílající organizace nesmí uzavřít smlouvu s přijímající organizací, jejímž předmětem 
činnosti je podnikání, anebo na výkon takové dobrovolnické služby, jejímž účelem by bylo 
nahradit 
činnosti vykonávané jinak u přijímající organizace osobami v pracovněprávním vztahu, 
služebním 
nebo členském poměru, anebo zajišťované pro přijímající organizaci jinými osobami v rámci 
jejich 
podnikání. 
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(3) Vysílající organizace jsou povinny vhodným způsobem zveřejňovat roční výroční zprávy o 
své činnosti nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku. 
§ 9 
(1) Pokud ministerstvo zjistí, že vysílající organizace, která má udělenu akreditaci, přestala 
splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro udělení akreditace (§ 6 odst. 2) nebo přes 
upozornění ze strany ministerstva nadále neplní povinnosti stanovené tímto zákonem, 
akreditaci této 
organizace po projednání v akreditační komisi zruší; přitom dbá, aby tím nebylo dotčeno splnění 
závazků vyplývajících z uzavřených smluv. 
(2) Zanikne-li vysílající organizace, s níž má dobrovolník uzavřenu smlouvu podle § 5, 
přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na jejího právního nástupce, a není-li ho, na stát; 
ministerstvo poté bez zbytečného odkladu smluvně převede tato práva a povinnosti na jinou 
vhodnou 
vysílající organizaci. 
(3) Ministerstvo je oprávněno z vlastního nebo jiného podnětu ověřovat, zda vysílající 
organizace plní podmínky stanovené tímto zákonem; postupuje přitom podle zákona o státní 
kontrole. 
Využívání dobrovolnické služby státem a územními samosprávnými celky 
§ 10 
Státní orgány, organizační složky státu, orgány a organizační složky územních 
samosprávných celků mohou využívat dobrovolnickou službu v mezích své zákonné působnosti 
k 
účelům stanoveným v § 2; v tomto případě mají postavení přijímající organizace podle tohoto 
zákona. 
Mohou rovněž, zejména při organizování dobrovolnické služby do zahraničí, bezúplatně 
zprostředkovat uzavření smlouvy mezi vysílající organizací se sídlem v České republice a 
přijímající 
organizací. 
Dotace 
§ 11 
(1) Ministerstvo může poskytnout vysílajícím organizacím dotaci ke krytí 
a) pojistného placeného na základě pojistné smlouvy uzavřené vysílající organizací podle § 7 
odst. 1, 
b) části výdajů spojených s evidencí dobrovolníků, s jejich přípravou pro výkon dobrovolnické 
služby a 
se zajišťováním výkonu dobrovolnické služby, 
c) pojistného na důchodové pojištění placeného podle § 5 odst. 3 za dobrovolníka, a to ve výši 
pojistného stanoveného z minimálního vyměřovacího základu, 3) pokud je dlouhodobá 
dobrovolnická 
služba vykonávána alespoň v rozsahu překračujícím v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu. 
(2) Dotace podle odstavce 1 je v průběhu kalendářního roku vysílajícím organizacím 
poskytována zálohově, a po skončení kalendářního roku ji vysílající organizace zúčtují podle 
skutečně 
vynaložených výdajů, počtu skutečně vyslaných dobrovolníků k výkonu dobrovolnické služby a 
skutečně zaplaceného pojistného na důchodové pojištění ve výši podle odstavce 1 písm. c). 
Vysílající 
organizace sdělí ministerstvu na základě jeho výzvy údaje potřebné pro výpočet výše dotace a 
zálohy 
na ni. 
(3) Dotace podle odstavce 1 se za příslušný kalendářní rok neposkytne vysílající organizaci, 
pokud sjedná nebo obdrží úplatu nebo jinou penězi ocenitelnou výhodu od přijímající 
organizace. 
ČÁST DRUHÁ 
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění 
§ 12 
V § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb. , zákona č. 127/1998 Sb. a 
zákona 
č. 155/2000 Sb. , se tečka za písmenem m) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které 
zní: 
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"n) osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy s vysílající 
organizací, 
které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 
20 
hodin v kalendářním týdnu, pokud není dobrovolník plátcem pojistného podle § 5 nebo za něj 
není 
plátcem pojistného stát podle předchozích písmen a) až m).". 
ČÁST TŘETÍ 
Změna zákona o důchodovém pojištění 
§ 13 
Zákon č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb. , zákona č. 
289/1997 Sb. , zákona č. 224/1999 Sb. , zákona č. 18/2000 Sb. , zákona č. 118/2000 Sb. , 
zákona č. 
132/2000 Sb. , zákona č. 220/2000 Sb. , zákona č. 166/2001 Sb. , zákona č. 188/2001 Sb. a 
zákona 
č. 353/2001 Sb. , se mění takto: 
1. V § 6 odst. 1 se tečka za písmenem c) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které 
včetně poznámky pod čarou č. 6a) zní: 
"d) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající 
organizací 
podle zvláštního právního předpisu; 6a) za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na 
pojištění 
možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem. 
6a) Zákon č. 198/2002 Sb. , o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o 
dobrovolnické službě).". 
2. V § 6 odst. 2 se věta první nahrazuje touto větou: 
"Pojištění jsou účastny též ostatní osoby starší 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na 
pojištění.". 
3. V § 107 se odstavec 4 zrušuje. 
ČÁST ČTVRTÁ 
zrušena 
§ 14 
zrušen 
ČÁST PÁTÁ 
Změna zákona o daních z příjmů 
§ 15 
Zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. , zákona č. 
96/1993 Sb. , zákona č. 157/1993 Sb. , zákona č. 196/1993 Sb. , zákona č. 323/1993 Sb. , 
zákona č. 
42/1994 Sb. , zákona č. 85/1994 Sb. , zákona č. 114/1994 Sb. , zákona č. 259/1994 Sb. , 
zákona č. 
32/1995 Sb. , zákona č. 87/1995 Sb. , zákona č. 118/1995 Sb. , zákona č. 149/1995 Sb. , 
zákona č. 
248/1995 Sb. , zákona č. 316/1996 Sb. , zákona č. 18/1997 Sb. , zákona č. 151/1997 Sb. , 
zákona č. 
209/1997 Sb. , zákona č. 210/1997 Sb. , zákona č. 227/1997 Sb. , zákona č. 111/1998 Sb. , 
zákona č. 
149/1998 Sb. , zákona č. 168/1998 Sb. , zákona č. 333/1998 Sb. , zákona č. 63/1999 Sb. , 
zákona č. 
129/1999 Sb. , zákona č. 144/1999 Sb. , zákona č. 170/1999 Sb. , zákona č. 225/1999 Sb. , 
nálezu 
Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb. , zákona č. 17/2000 Sb. , zákona č. 27/2000 
Sb. , 
zákona č. 72/2000 Sb. , zákona č. 100/2000 Sb. , zákona č. 103/2000 Sb. , zákona č. 121/2000 
Sb. , 
zákona č. 132/2000 Sb. , zákona č. 241/2000 Sb. , zákona č. 340/2000 Sb. , zákona č. 
492/2000 Sb. , 
zákona č. 117/2001 Sb. , zákona č. 120/2001 Sb. , zákona č. 239/2001 Sb. , zákona č. 
453/2001 Sb. , 
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zákona č. 483/2001 Sb. , zákona č. 50/2002 Sb. , zákona č. 128/2002 Sb. a zákona č. 210/2002 
Sb. , 
se mění takto: 
1. V § 4 odst. 1 se tečka za písmenem zi) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zj), které 
včetně poznámky pod čarou č. 4h) zní: 
"zj) plnění poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby podle zvláštního právního 
předpisu. 4h) 
4h) Zákon č. 198/2002 Sb. , o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o 
dobrovolnické službě).". 
2. V § 19 odst. 1 se tečka za písmenem zb) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zc), 
které zní: 
"zc) příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle zvláštního 
právního předpisu. 4h) ". 
 
ČÁST ŠESTÁ 
Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
§ 16 
V § 20 odst. 15 zákona č. 357/1992 Sb. , o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 
nemovitostí, ve znění zákona č. 117/2001 Sb. , se za slovo "účely" vkládají slova ", bezúplatné 
nabytí 
majetku v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle zvláštního právního 
předpisu13b)". 
Poznámka pod čarou č. 13b) zní: 
"13b) Zákon č. 198/2002 Sb ., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o 
dobrovolnické službě).". 
Dosavadní poznámka pod čarou č. 13b) se označuje jako poznámka pod čarou č. 13c), a to 
včetně 
odkazu na poznámku pod čarou. 
ČÁST SEDMÁ 
ÚČINNOST 
§ 17 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003. 
Klaus v. r. 
Havel v. r. 
v z. Rychetský v. r. 
____________________ 
1) Občanský zákoník . 
2) § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů. 
3) § 3 odst. 3, § 5b a 16 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
4) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve 
znění 
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 
495/2005 Sb. 
 


