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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá českým neziskovým sektorem se zaměřením na zkoumání 

a metody měření efektivity financování nestátního neziskového sektoru. 

Na úvod bakalářské práce uvádím ucelený přehled základních definic a teoretické 

vymezení neziskového sektoru.  

V další části práce se věnuji nestátnímu neziskovému sektoru v ČR. Ten ušel za poslední 

dvě desetiletí ohromný kus cesty. Mapuji jeho historický vývoj, jeho právní vymezení, 

popisuji jeho jednotlivé právní formy a zkoumám vliv nestátních neziskových organizací 

(NNO) na českou ekonomiku. Dále uvádím nejčastější zdroje financování NNO a analyzuji 

příčiny preference vyrovnaného hospodaření. 

V závěrečné části se již zabývám efektivitou financování českého nestátního neziskového 

sektoru. Po teoretickém úvodu, zabývajícím se širokým spektrem definic efektivity, 

popisuji model KAMF, jenž je vhodný pro určení efektivity neziskových organizací.  

V praktické části využiji model KAMF modifikovaný speciálně pro NNO. Ten aplikuji 

na výběrový soubor 109 českých NNO a zkoumám efektivitu českých NNO v závislosti 

na jejich velikosti. Velikost organizace posuzuji podle výše jejích výnosů. Pro zkoumání 

existence bližší závislosti mezi velikostí NNO a efektivitou jejího financování využívám 

regresní analýzu, konkrétně metodu nejmenších čtverců (OLS).  
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ABSTRACT 

This bachelor thesis describes nonprofit sector focusing on the Czech non-governmental 

organizations (NGOs) and the efficiency of their financing.  

At the beginning of the thesis I mention key definitions of the nonprofit sector. After that 

I concentrate on the Czech NGOs, which has moved forward during the last two decades. 

I describe the history, Czech legislature and types and forms of NGOs. I also measure 

the influence of NGOs on the Czech economy and make a brief comparison with 

the foreign non-governmental sector. 

In the last part I examine the influence of the size of the NGOs (according to revenues) 

to the efficiency of their financing. In order to analyze this influence, I modify the model 

KAMF to measure the efficiency of NGOs’ financing. In the empirical part of this work 

I apply the model on the sample of 109 Czech NGOs and analyze the effect. In order to 

detect advanced relation between the size of NGO and its efficiency of financing, I have 

used OLS regression analysis. 
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ÚVOD 

 

Hlavním tématem této bakalářská práce je neziskový sektor. Ten v České republice 

zaznamenal od roku 1989 obrovský posun kupředu.  

 

O český neziskový sektor se zhruba pět let zajímám a stejně dlouhou dobu v něm aktivně 

působím. Sám jsem také zažil vývoj a rozvoj jedné NNO. S  kamarády jsme před pěti lety 

začínali jako organizované seskupení lidí
1
 za účelem pomoci sociálně znevýhodněným 

a citově deprimovaným dětem z Klokánků a dětských domovů. S naší rostoucí činností 

bylo postupem času nezbytné založit OS. V současné době se vlivem rozrůstání našich 

aktivit chystáme do konce tohoto roku založit vhodnější a transparentnější právní formu 

a to – OPS. V první části své bakalářské práce uvádím ucelený přehled základních definic 

a vymezení neziskového sektoru. 

Ve druhé části bakalářské práce se věnuji nestátnímu neziskovému sektoru v ČR, mapuji 

jeho historický vývoj, jeho právní vymezení, popisuji jednotlivé právní formy a analyzuji 

vliv nestátních neziskových organizací (NNO) na českou ekonomiku. Dále uvádím 

nejčastější zdroje financování NNO. 

 

Ve třetí části zkoumám efektivitu, resp. efektivitu financování. Nejprve se zabývám 

nejčastěji užívanými definicemi efektivity, speciálně pro NNO, abych je následně mohl 

aplikovat a zkoumat vliv velikosti NNO na efektivitu jejího financování. Pro určení 

efektivity NNO jsem modifikoval model KAMF a velikost organizace posuzuji podle výše 

                                                           
 

1
 Jež nemá formální charakter, v ČR tyto instituce fungují v podobě sdružení bez právní subjektivity podle 

občanského zákoníku. 
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jejích výnosů. Výběrový soubor obsahuje soubor dat ze 109 českých NNO, přičemž metoda 

výběru je blíže popsána v kapitole 3.7. Data z výběrového souboru byla získána jejich 

přepisem z jednotlivých účetních závěrek a výročních zpráv NNO, dostupných 

z obchodního rejstříku, z webových stránek NNO nebo vyžádáním od konkrétní NNO.  

 

Obtížné pak bylo získat data z největší skupiny NNO, tedy nejmenších organizací se silně 

převažující právní formou OS, jež fakticky nemají povinnost vydávat výroční zprávy 

s účetními závěrkami. Ve velké části z nich jsou data nedostupná (i na vyžádání), ať již 

záměrně, vlivem neevidování základních údajů o hospodaření organizace, či faktu, 

že organizace již není aktivní. Získaná data o této nejpočetnější skupině NNO obsahují 

několik interních údajů o hospodaření OS, za jejichž poskytnutí jim na tomto místě děkuji. 

Ve čtvrté části zkoumám pomocí regresní analýzy, konkrétně metody nejmenších čtverců 

(OLS), bližší závislost mezi velikostí NNO a efektivitou jejího financování. 

 

Zastávám názor, že co největší objem finančních prostředků by měl vést přímo k adresátům 

veřejně prospěšné činnosti NNO
2
. Tím myslím snažit se o „maximalizaci“ efektivity 

(užitku), neboli s dostupnými prostředky dosáhnout co nejvyššího užitku. V praxi jsou 

jedním z nejčastějších nepřátel efektivity vysoké administrativní a osobní náklady, absence 

transparentních výběrových řízení, korupce formou např. předražení zakázek, neefektivita 

doplňkové činnosti, nezhodnocování přebytečné likvidity ap. 

 

Cílem mé práce je změřit efektivitu financování u výběrového vzorku NNO a následně 

prozkoumat vliv velikosti těchto NNO na efektivitu jejich financování.  

 

  

                                                           
 

2
 V případě tzv. členské korporace (právní formy OS), by mělo jít o ochraňování a uspokojování zájmů jeho 

členů.  
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1 DEFINICE A VYMEZENÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU 

1.1 ZÁKLADNÍ DEFINICE NEZISKOVÉHO SEKTORU 

Definovat pojem neziskový sektor, popř. nezisková organizace, je těžší, než může vypadat, 

a v odborné literatuře nalezneme širokou škálu definic. Jedna z nejjednodušších je, že se 

jedná o organizace, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání. Další často 

uváděná definice (Boukal, 2009, s. 13) říká, že se jedná o organizace, které nevytvářejí zisk 

k přerozdělení mezi jeho vlastníky, zakladatele nebo správce. 

1.2 PRÁVNÍ VYMEZENÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČR 

Z hlediska právního vymezení neziskové organizace je nejblíže zákon č. 586/1992 Sb., 

o dani z příjmu, jenž v § 18, odstavci 3 a 7 definuje tzv. organizaci charakteru právnické 

osoby, která nebyla založena za účelem podnikání. Podle tohoto zákona sem patří 

tyto organizace (Hladká a Škarabelová, 2007):  

 občanská sdružení včetně odborových organizací, 

 politické strany a politická hnutí, 

 registrované církve a náboženské společnosti, 

 nadace, nadační fondy, 

 obecně prospěšné společnosti, 

 veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby, 

 obce, organizační složky státu, kraje, 

 příspěvkové organizace, státní fondy a subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon. 

  



4 

 

1.3 FUNKCIONÁLNÍ VYMEZENÍ  

Toto vymezení zkoumá neziskové organizace z pohledu jejich funkce a činnosti. Podle 

této definice se jedná o účelově zaměřený subjekt reagující na společenskou potřebu 

v určitých oblastech, jako např. sociální, kulturní, zdravotní, náboženské či oblast životního 

prostředí apod. (Boukal, 2009, s. 15) 

1.4 STRUKTURÁLNĚ-OPERACIONALISTICKÁ DEFINICE 

Tuto definici zavedli Salamon a Anheier (1996, s. 2-3), přičemž vymezují neziskovou 

organizaci prostřednictvím pěti základních charakteristik: 

1. Jsou organizované, tj. do jisté míry institucionalizované. Mají určitý stupeň vnitřní 

organizační struktury, relativní trvalost cílů, struktury a činnosti. 

2. Jsou soukromé, institucionálně oddělené od vlády (resp. státu). 

3. Jsou nezávislé na státu a samosprávné. 

4. Mají neziskový charakter, což znamená, že pokud dosáhnou zisku (přebytku 

v rozpočtu), pak tento zisk musí být reinvestován (jako součást příjmů organizace 

v dalším účetním období), nemůže tedy být jakkoliv jinak přerozdělen, např. mezi 

zakladatele či vedení. 

5. Fungují na některém stupni dobrovolnosti, ve smyslu že: 

I. zapojení dobrovolníků na činnosti organizace – ať již formou přímého vedení 

organizace dobrovolníky, tak i využitím dobrovolnické práce či jejich 

příspěvků. 

II. organizace, v níž se členství vyžaduje, nebo je jinak stanovené zákonem, by 

neměla být součástí neziskového sektoru. 

o Nikdo není zákonně nucen např. být členem organizace či dávat příspěvky. 

 

1.5 SEKTOROVÉ MODELY 

V literatuře můžeme nalézt celou řadu sektorových modelů, nejčastěji bývají citovány dva 

modely, jimiž se budu dále zabývat.  
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1.5.1 Třísektorový model 

Prvním ze sektorových modelů, o kterém se zmíním, je třísektorový model, který popsal 

francouzský sociolog Jean-Louis Laville. Tento model rozděluje národní hospodářství do tří 

sektorů, a to: 

 tržní, 

 veřejný, 

 komunitní. 

Dále rozlišuje tři typy ekonomicky činných institutů (Evers a Laville, 2010): komerční 

monetární ekonomiku (na trhu), nekomerční monetární ekonomiku (ve veřejném sektoru) 

a nekomerční nemonetární ekonomiku (v komunitním sektoru). Společný průnik 

těchto ekonomik podle tohoto modelu znázorňuje prostor aktivity neziskového sektoru. 

(Hunčová, 2010, s. 139) 

 

Obrázek č. 1: Třísektorový model 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Evers a Laville (2010) 

1.5.2 Čtyřsektorový model 

Čtyřsektorový model, popsaný např. švédským ekonomem Victorem A. Pestoffem 

nebo českým profesorem Dušanem Haláskem, rozděluje národní hospodářství na čtyři 

sektory. (Halásek, 2007, s. 208) 

Komunitní sektor 

(domácnosti) 

Tržní sektor Veřejný sektor 

Společný průnik 

(prostor aktivity 

neziskového 

sektoru) 
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První sektor definuje jako tržní (ziskový) a popisuje jej jako tu část národního 

hospodářství, jež je financována z tržeb za prodané statky na základě nabídky a poptávky 

(za tržní ceny). Hlavní účel tohoto sektoru je generovat zisk.  

Neziskový (netržní) sektor, jehož cílem není dosažení zisku, nýbrž přímého užitku 

(většinou pomocí veřejné služby), se rozděluje na tři části: 

 Neziskový veřejný sektor (vládní), jenž je financován z veřejných financí, je 

řízen a spravován veřejnou správou, rozhoduje se v něm veřejnou volbou 

a podléhá veřejné kontrole (Halásek, 2007, s. 100). Cílová funkce je dosahována 

poskytováním veřejné služby.  

 

 Neziskový soukromý sektor (nevládní) tvoří část národního hospodářství, 

ve které není hlavní funkcí dosažení zisku, ale přímý užitek (Rektořík a kol., 

2010, s. 14). Tento sektor čerpá finance od fyzických a právnických osob (může 

být také spolufinancován organizacemi veřejné správy), jež se rozhodly vložit 

své finanční prostředky do předem určené produkce či distribuce statků 

a služeb, bez nároků na finančně vyjádřený zisk.  

 

 Sektor domácností (komunitní) má klíčový význam pro formování občanské 

společnosti a je také důležitou součástí národního hospodářství.  
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Obrázek č. 2: Národohospodářský mix  

  

Zdroj: Halásek (2007, s. 101) 

Výše zmíněné sektory se pochopitelně vzájemně prolínají. Pro názornější zobrazení 

uvedených čtyř sektorů národního hospodářství lze použít plochu trojúhelníku (obrázek 

č. 2), kde se navíc dělí národní hospodářství do sektorů: 

 na ziskový a neziskový, 

 podle druhu vlastnictví, na soukromý a veřejný, 

 podle míry právní formalizace na formální a neformální (Halásek, 2007, s. 100). 

1.6 STÁTNÍ A NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

Pro další pokračování své práce bych rád od sebe oddělil dva základní pojmy, a to státní 

(vládní) a nestátní (nevládní) neziskové organizace. Státní neziskové organizace jsou ty, 

jejichž zřizovatelem je stát. Pojem NNO je často kritizován za své negativní vymezení – 

tedy že říká, co tyto organizace nejsou. V literatuře se tento pojem často užívá jako 

„nevládní neziskové organizace“ z toho důvodu, aby byl tento termín významově blíž 
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anglickému ekvivalentu „non-governmental organization“. Avšak z hlediska fungování 

NNO je přesnější užívat pojem nestátní neziskové organizace, jelikož jde o organizace, jež 

nebyly založeny za účelem dosahování zisku a které jsou samosprávné – nezávislé na státu. 

Můžeme také objevit termín organizace občanského sektoru, či organizace občanské 

společnosti, které opět mají své, v zahraničí též užívané, anglické ekvivalenty – „civil 

society organization“, resp. „citizen sector organization“. (Matyáš a Stránský, 2010, s. 12-

13) Dále se již budu zabývat pouze nestátními neziskovými organizacemi. 

 

1.7 DEFINICE NNO PODLE RNNO  

Vymezení používané Radou vlády pro nestátní neziskové organizace představuje 

v současné době nejpevněji zakotvenou definici NNO. Řadí sem následující právní formy 

(Vajdová, 2005): 

 Občanská sdružení a jejich organizační jednotky (svazy, kluby, spolky). 

 Nadace a nadační fondy. 

 Církevní právnické osoby, jež jsou zřizovány církvemi a náboženskými 

společnostmi (které jsou evidovány v Rejstříku církevních právnických osob 

vedeném Ministerstvem kultury). 

 Obecně prospěšné společnosti.  
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2 NESTÁTNÍ NEZISKOVÝ SEKTOR V ČR 

2.1 STRUKTURA A VÝVOJ NNO V ČR 

Jak jsem už v předešlé části uvedl, v České republice jsou NNO spíše definovány právní 

formou, ne tak podle své činnosti. V tomto ohledu se ČR lišila a až do 1. 1. 2014 bude lišit
3
 

od řady států (Matyáš a Stránský, 2010, s. 13), ve kterých je logika přesně opačná, kde 

až na základě své reálné činnosti získá organizace status veřejně prospěšné organizace 

a certifikaci pro speciální daňový režim. 

V následujícím textu zmíním vývoj nestátního neziskového sektoru na území dnešní ČR. 

Dále se budu věnovat jednotlivým typům NNO (podle definice Rady vlády pro nestátní 

neziskové organizace) a nakonec uvedu ekonomický význam NNO v ČR a srovnám jej se 

zahraničím. 

2.2 HISTORIE NNO V ČESKÝCH ZEMÍCH 

Již od starověku můžeme začít mapovat historii prvních předchůdců dnešních typů NNO, 

v českých zemích se první formy NNO objevují ve středověku, kde veřejně prospěšné 

sdružování bylo výsadou převážně panovníka, šlechty a církve. Mezi nejčastější veřejně 

prospěšné „organizace“ patřily špitály (zřizovány nejčastěji církví při klášterech), sirotčince 

či cechy. (Boukal, 2009, s. 24) 

Velký rozvoj NNO nastal v 18. století během tzv. sekularizace. Vliv církve na veřejně 

prospěšné činnosti, jež do té doby měla majoritu v oblasti sociální a zdravotní péče, začínal 

po josefínských reformách přebírat stát a další mimocírkevní organizace. Vznikaly tak další 

formy NNO, které v dnešní době známe jako občanská sdružení, obecně prospěšné 

společnosti, nadace atd.
4
 V období 18. - 20. století dochází k velkému rozvoji občanských 

aktivit, pod názvy jako: spolky, korporace, měšťanská beseda, klub, společenstvo, obec, 

svaz, asociace, fond, sdružení, kongregace, syndikát a jiné. Během první poloviny 

                                                           
 

3
 Od 1. 1. 2014 vejde v platnost nová právní úprava NNO, viz další text. 

4
 Řadí se sem: bratrstva, tovaryšstva, salony, legie, literátské kůry či vzdělanecké akademie. 
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19. století se spolková činnost na území Rakouska-Uherska rozrostla natolik, že bylo 

shledáno za nutné ji upravit speciálním zákonem. Ten mj. upravoval vznik a fungování 

spolků s dobrovolným členstvím. Roku 1867 vznikl zákon o právu spolčovacím. (Boukal, 

2009, s. 27-30) 

Při vzniku samostatného Československa byl zákon o právu spolčovacím v nezměněné 

podobě převzat. Období První republiky se neslo v duchu velkého rozvoje neziskového 

sektoru. Spolky se rozvíjely zejména na národnostním principu, a tak vznikaly spolky 

české, německé, slovenské, židovské apod. Vznikaly a dále se rozvíjely neziskové 

organizace, jež měly svůj původ v zahraničí, např. roku 1919 vznikl Svaz junáků-skautů 

RČS. 

Během Protektorátu Čechy a Morava okupační režim velkou část spolků zrušil (mezi nimi 

např. Sokol a Skaut) a ty, jež přežily, byly přeměněny v centralizované organizace sloužící 

státní moci. Po válce bylo obnoveno přes 10 000 spolků, přičemž některé z nich se dostaly 

pod značný politický vliv. (Frič, 2002) 

Převzetí moci komunisty znamenalo pro NNO období temna. Zákon o právu spolčovacím 

z roku 1867 platil na území Československa až do roku 1951, kdy byl zrušen a nahrazen 

zákonem „O dobrovolných organizacích a shromážděních“. (Boukal, 2009, s. 32) 

 Totalitní režim začal systematicky přebírat kontrolu nad sdružováním občanů, spolky 

vzniklé před vstupem nového zákona v platnost musely požádat o převedení ministerstvo 

vnitra. To na základě posouzení, zda spolek nenarušuje linii komunistické strany, spolky 

převedlo na společenské organizace, či je nepřevedlo a spolky zanikly. Majetek spolků 

a církevních organizací byl zkonfiskován. Společenskými organizacemi se podle zákona 

staly: Revoluční odborové hnutí, Jednotné svazy zemědělců, Československý svaz 

mládeže, Svaz československo-sovětského přátelství, Československý svaz žen, 

Československá obec sokolská a Československý červený kříž. Členství v těchto 

organizacích bylo zdánlivě dobrovolné, do organizací, kterým komunisté přisuzovali velký 

význam, však občany nutil ke členství. NNO působící zejména v oblastech zdravotnictví, 

školství a sociální péče, byly zrušeny a jejich místo zastoupil státní neziskový sektor 

tvořený rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi (ROPO). Období šedesátých let 
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přineslo částečné uvolnění restrikcí postihující občanskou společnost, kdy byl např. 

obnoven Skaut či Sokol. S vpádem vojsk Varšavské smlouvy došlo opět k zmražení 

činnosti NNO a situace stagnace občanského sektoru víceméně trvala až do druhé poloviny 

osmdesátých let, kdy společenské změny vedly až k Sametové revoluci. (Frič, 2002) 

2.2.1 Vývoj českých NNO od roku 1989 

První zákony zajišťující obnovu spolků, potažmo NNO, byly schváleny v březnu 1990, 

a to zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a zákon č. 84/1990 Sb. o právu 

shromažďovacím. Zákon upravující sdružování občanů přinesl změnu v názvosloví, kdy 

do roku 1951 užívaný termín spolek nahradil nový pojem sdružení.  

Velmi dynamický rozvoj neziskového sektoru, který se zpočátku odehrál, byl mj. 

způsobený značnou liberálností sdružovacího zákona. Po rozpadu České a Slovenské 

federativní republiky na konci roku 1992, byly zákony upravující NNO beze změny 

převzaty.  

Mezi lety 1993 a 1996 se přístup státu k NNO začal postupně ochlazovat, což se 

projevovalo nedostatkem vůle vytvořit zákon o nadacích a nadačních fondech, jenž byl 

velmi potřebný, jelikož docházelo k velkému zneužívání financí. V té době platná právní 

úprava totiž nadacím a nadačním fondům dovolovala vykonávat nejrůznější druhy aktivit, 

a tak často byly nadační peníze použity na zcela jiné účely, než na jaké byly vybrány. Více 

se o nadacích a jejich vývoji zmíním v dalším textu. 

Za další ukázku ochabující snahy státu na rozvoj NNO lze považovat neochotu rozdělit 

jmění Nadačního investičního fondu, jenž byl založen na podporu nestátního neziskového 

sektoru (vláda do něj převedla 1 % akcií z privatizace).  

Za zmínku ještě stojí zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, který 

vstoupil v platnost 1. ledna 1996 a zavedl nový typ NNO, který oproti občanskému 

sdružení např. klade větší důraz na kontrolu financování a fungování organizace. 
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V roce 1997 konečně vešel v platnost nový nadační zákon
5
. Jeho velký význam a jeho 

dopad na české nadace a nadační fondy nejlépe ilustruje počet nadací a nadačních fondů 

před a po vstupu tohoto zákona v platnost. Před jeho vstupem v platnost bylo evidováno 

5 238 nadací a nadačních fondů. Poté, co začal platit, se evidovalo pouze 55 nadací 

a nadačních fondů.  

Také byla obnovena Rada vlády pro nestátní neziskové organizace a v roce 1999 bylo 

rozděleno prvních 500 milionů korun ze jmění Nadačního investičního fondu 

mezi 39 nadací v sedmi programových oblastech. (Kalousová, 2003) 

Decentralizace financování NNO z veřejných rozpočtů proběhla v důsledku reformy 

veřejné správy a zavedení krajů, na něž měly být převedeny prostředky k podpoře NNO. 

Další milník nastal po vstupu ČR do Evropské unie, kdy se českému neziskovému sektoru 

otevřely nové možnosti financování v rámci fondů EU. Do listopadu 2009 bylo z fondů EU 

vyplaceno českým NNO 2,2 miliardy korun. (Strukturální fondy EU, 2010) 

2.2.2 Legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 

Od vstupu ČR do EU lze zaznamenat snahu o sladění české legislativy s legislativou 

v ostatních členských zemí EU. V rámci této snahy byl inkorporován status veřejné 

prospěšnosti do zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní předpis upravující 

podmínky, které musí veřejně prospěšná právnická osoba splnit, aby získala právo na zápis 

statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku, má zajistit zákon o veřejné 

prospěšnosti. (Vláda ČR, 2013) 

Status veřejné prospěšnosti má mj. zvýšit ochranu finančních prostředků státního rozpočtu, 

jež stát poskytuje soukromým organizacím na veřejně prospěšné služby a činnosti. (Vláda 

ČR, 2010) 

O status veřejné prospěšnosti, který bude přidělovat a odebírat soud, si přitom bude moci 

požádat jakákoliv právnická osoba. Podmínkou je, že musí poskytovat veřejně prospěšné 

činnosti a služby. Po získání statusu bude mít povinnost reinvestovat zisk. Návrh zákona 

                                                           
 

5
 Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. 
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již schválila vláda a po legislativním schválení by měl vejít v platnost 1. 1. 2014. 

(Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2013) Jedním ze smyslů zákona o veřejné prospěšnosti je 

jasné vymezení organizací poskytujících veřejně prospěšné služby a zajištění hlubší 

kontroly jejich hospodaření. Zákon se dotýká toho, že řada nestátních neziskových 

organizací v ČR není veřejně prospěšná, ač se to předpokládá. 

Další velkou změnu v českém neziskovém sektoru přináší novela občanského zákoníku, jež 

ruší k 1. 1. 2014 podstatnou část zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Nově zavádí 

pojem „spolek“ namísto pojmu „občanské sdružení“, které od 1. 1. 2014 de facto přestane 

existovat.  

Nově vznikne právní forma NNO – ústav, který na rozdíl od spolků, není korporací a nemá 

členský prvek. Ústav se zakládá za účelem provozování činnosti užitečné společensky 

nebo hospodářsky s využitím osobní a majetkové složky. Orgány ústavu budou správní 

rada, ředitel – statutární orgán a dozorčí rada nebo revizor. Stejně jako nadace se ústavy 

budou zakládat zakládací listinou. Nový občanský zákoník dále od 1. 1. 2014 ruší zakládání 

OPS. Stávající OPS budou moci nadále fungovat podle původní právní úpravy. Církevní 

právnické osoby budou nadále fungovat podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích 

a náboženských společnostech. Všechny právnické osoby nově budou muset být zapsány 

ve veřejných rejstřících. (Vláda ČR, 2013) 
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2.3 VYMEZENÍ (N)NO ČSÚ 
 

2.3.1 Neziskové instituce sloužící domácnostem (NISD) 

Tento samostatný institucionální sektor je samostatně sledován v systému národních účtů. 

(ČSÚ, 2011a) Spadají tam organizace, jejichž provozní náklady (výroba a poskytování 

služeb) jsou z více než 50% financovány a kontrolovány domácnostmi. NISD je, jak 

uvádějí Hyánek a Rosenmayer (2005, s. 2-4), odlišné oproti vymezení RNNO ve dvou 

směrech: 

1. Zahrnuje více právních forem – navíc sem patří: církve a náboženské 

společnosti, politické strany a hnutí, zájmová sdružení právnických osob, 

společenství vlastníků jednotek a profesní a jiné komory. 

2. Některé organizace s právní formou dle definice RNNO nejsou počítány – 

zejména některá občanská sdružení, která patří do sektoru nefinančních podniků. 

Převážná část jejich příjmů na krytí provozních nákladů totiž pochází z tržního 

prodeje výrobků a služeb. 

 

2.3.2 Satelitní účet neziskového sektoru 

Hlavní změnu v donedávna globálně nesjednocené metodě, způsobu sběru a zpracování dat 

o neziskovém sektoru, přináší schválení dokumentu: „Příručka o neziskových institucích 

v systému národních účtů“ Statistickou komisí OSN. (Hyánek a Rosenmayer, 2005, s. 4) 

Tento dokument vznikl na základě spolupráce Johns Hopkins University s ekonomicko – 

statistickým oddělením OSN a nabádá národní statistické úřady, aby vytvořily zvláštní 

„satelitní účet“ neziskových institucí, jenž bude mít za cíl statisticky přesné oddělení 

neziskového sektoru od tržních společností a vládních institucí. (United Nations, 2003) 

ČSÚ pro účely statistického sledování neziskových institucí v rámci satelitního účtu 

používá přeformulovanou strukturálně-operacionální definici neziskového sektoru. (ČSÚ, 

2011) Satelitní účet tedy zahrnuje právě ty ekonomické jednotky, jež jsou: 

 organizacemi – tedy jsou právními subjekty a mají jistou institucionalitu, 

 neziskové nebo nerozdělující zisk, 
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 institucionálně oddělené od vládních institucí, 

 nepovinné – jejich vznik, členství a činnost jsou na dobrovolné bázi, 

 samosprávné – řídí svoji činnost a mají vytvořenu organizační strukturu. 

Podle této definice můžeme mezi neziskové instituce řadit tyto právní formy: 

1. nadace; 

2. nadační fondy; 

3. obecně prospěšné společnosti; 

4. vysoké školy; 

5. školské právnické osoby; 

6. sdružení (včetně odborových organizací); 

7. politické hnutí a politické strany; 

8. církevní organizace; 

9. organizační složky sdružení; 

10. stavovské organizace; 

11. komory (mimo profesních komor); 

12. zájmová sdružení právnických osob; 

13. honební společnosti. 

Příručka o neziskových institucích v systému národních účtů (United Nations, 2003) 

a Evropský systém účtu ESA 95 (Eurostat, 2002), z nichž ČSÚ vychází, dále vybízí 

ke sledování organizovaných seskupení lidí, jež nemají formální charakter a většinou 

existují jen na základě smlouvy. V ČR tyto instituce fungují v podobě sdružení bez právní 

subjektivity podle občanského zákoníku a nejsou evidovány, proto nejsou data o nich 

ve statistikách ČSÚ zachycena. 

 

2.4 POPIS PRÁVNÍCH FOREM NNO V ČR 

Již jsem uvedl vymezení pojmu NNO dle RNNO, nyní se budu zabývat jednotlivými 

právními formami. 
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2.4.1 Občanské sdružení 

Občanská sdružení jsou nejstarší právní formou NNO v ČR. Tato forma neziskového 

subjektu bývá často používaná při činnosti zájmových sdružení, ekologických hnutí, 

sportovních klubů a dalších, a to hlavně s ohledem na flexibilitu právní úpravy vzniku 

a fungování tohoto subjektu. Výhodou je též nízká ekonomická náročnost vzhledem 

ke skutečnosti, že při vzniku sdružení nejsou zákonem vyžadovány žádné majetkové vklady 

a registrační řízení není zpoplatněno (Kočí a kol., 2010, s. 5). Jak můžeme vidět na grafu 

č. 1, počet občanských sdružení neustále roste a jedná se o nejpočetnější formu NNO v ČR. 

Počet aktivních OS nelze přesně určit. OS sice mají povinnost ohlásit svůj zánik, nicméně 

tato povinnost je pouze deklaratorní. Podle některých odhadů (Vajdová, 2004) dvě třetiny 

registrovaných OS ukončily svoji činnost, jen to nenahlásily MV ČR. 

Novela občanského zákoníku ruší k 1. 1. 2014 podstatnou část zákona č. 83/1990 Sb., 

o sdružování občanů, nově zavádí pojem „spolek“, namísto pojmu „občanské sdružení“, 

které od 1. 1. 2014 de facto přestane existovat. Občanská sdružení, založená dle zákona 

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se budou od 1. 1. 2014 

považovat za spolky podle nového občanského zákoníku. U spolků je kladen důraz na to, 

že jde o členské korporace, jež mají ochraňovat a uspokojovat ty zájmy, kvůli nimž spolek 

jeho členové založili. Pobočný spolek je právní forma, kterou může založit pouze spolek 

(pak se nazývá „hlavní spolek“). Ten pak odpovídá za závazky pobočného spolku 

v rozsahu, který si uložil ve stanovách, při zrušení hlavního spolku automaticky zanikají 

i pobočné spolky. (Vláda ČR, 2013) 

OS, jež nesplňují pojmové znaky spolku, se budou muset transformovat. Do konce roku 

2013 se mohou transformovat na OPS, případně od 1.1.2014 na ústav či „sociální 

družstvo“. Sociální družstvo, podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech, musí soustavně vyvíjet „obecně prospěšné činnosti směřující na podporu 

sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob 

do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů 

podle místa sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních 

příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného 

rozvoje“ (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012). 
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Graf č. 1: Vývoj počtu občanských sdružení v ČR 

Zdroj: Neziskovky.cz (ČSÚ) 

2.4.2 Obecně prospěšná společnost 

Jako forma právnické osoby existuje v ČR od účinnosti zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech ve znění pozdějších přepisů. OPS má právní subjektivitu 

a způsobilost k právním úkonům. Poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem 

stanovených podmínek. Hospodářský výsledek (zisk) OPS nesmí být použit ve prospěch 

zakladatelů, členů jejich orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování 

služeb, pro které byla OPS založena. (Kočí a kol., 2010, s.31) Pojem „obecně prospěšné 

služby“ přitom zákon nikterak blíže nespecifikuje. Mezi orgány OPS patří: správní rada, 

ředitel (je-li tato funkce zřízena) a dozorčí rada (je-li zřízena). Dozorčí rada je kontrolním 

orgánem a na rozdíl od správní rady musí být zřízena pouze v případě, že: 

 

1. do majetku OPS byl vložen majetek státu nebo obce, 
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2. OPS užívá majetek státu nebo obce, 

3. účtuje podle podvojného účetnictví. 

 

Hlavní úkol dozorčí rady, jak už její název sám vypovídá, je kontrola činnosti 

a hospodaření společnosti, roční účetní závěrky a výroční zprávy. Dále sleduje, zda OPS 

vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou nebo smlouvou OPS. OPS má 

ze zákona povinnost nechat si ověřit roční účetní závěrku auditem v případě, že: 

a) OPS nezřídí dozorčí radu, 

b) je OPS příjemcem dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, 

popřípadě jiného územního orgánu nebo státního fondu, jejichž celkový objem 

v roce přesáhne 1 mil. Kč, 

c) výše čistého obratu překročí 10 mil. Kč. 

Od 1. 1. 2014 nebudou již moci být OPS zakládány. Stávající OPS budou smět nadále 

fungovat podle své původní právní úpravy. 

 

Graf č. 2: Vývoj počtu obecně prospěšných společností v ČR 

 

Zdroj: Neziskovky.cz (ČSÚ) 
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2.4.3 Nadace a nadační fond 

Vývoj nadací a nadačních fondů v ČR je poznamenán původní velmi benevolentní právní 

úpravou z roku 1990.  Ta byla nahrazena až v roce 1997 novým nadačním zákonem. 

Po jeho vstupu v platnost se stávající nadace musely do dvanácti měsíců přeregistrovat 

na nadace či nadační fondy, popřípadě na obecně prospěšné společnosti, nebo musely 

vstoupit do likvidace. (Hyánek a Rosenmayer, 2005, s. 6) 

Podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, jsou tyto NNO definovány 

jako účelové sdružení majetku zřízené a vzniklé pro dosahování obecně prospěšných cílů, 

čímž je hlavně myšlen rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných 

humanitárních práv, ochrana životního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, 

vzdělání apod. (Kočí a kol., 2010, s. 64) 

Hlavní rozdíl mezi nadací a nadačním fondem se týká zejména majetku a možností 

podnikání. Nadační fond používá všechen svůj majetek, zatímco majetek nadace, který 

povinně obsahuje nadační jmění – nejméně 500 tis. Kč, nesmí pod tuto hodnotu klesnout. 

Další odlišností je, že nadační fond nesmí podnikat ani mít účast v obchodní společnosti. 

Nadace mohou mít podíl na podnikání a.s. – 20 % z ostatního majetku nadace a 20% 

obchodní podíl v akciové společnosti. (Fórum dárců, 2010) Povinnost provádět audit mají 

jen ty nadační fondy, jejichž vykazovaný úhrn celkových nákladů nebo výnosů 

v kalendářním roce převýší 3 mil. Kč. Nadace musí vždy provést audit. 

 

 

2.4.4 Církevní právnické osoby 

Jedná se o právnické osoby, jež jsou zřizovány církvemi a náboženskými společnostmi 

podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, a jež jsou evidovány 

v Rejstříku církevních právnických osob vedeném Ministerstvem kultury. Na základě 

vymezení RNNO jsou sledovány pouze subjekty evidované podle § 15a zákona 

jako účelová zařízení církví a náboženských společností. (Hladká a Prouzová, 2007) 
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Tabulka č. 1: Vývoj počtu NNO podle právní formy 

 

Rok Měsíc Občanská 

 sdružení 

Nadace Nadační 

fondy 

Obecně prospěšné  

společnosti 

1990 12 3 879       

1991 12 9 366       

1992 12 15 393 1 551     

1993 12 21 694 2 768     

1994 12 24 978 3 800     

1995 12 26 814 4 253     

1996 3 27 807 4 392   *1 

1997 3 30 297 5 238   52 

1998 11 36 046 **55 **71 129 

1999 12 38 072 272 695 560 

2000 5 42 302 282 735 557 

2001 11 47 101 299 784 701 

2002 10 49 108 330 825 762 

2003 11 50 997 350 859 884 

2004 12 53 306 362 898 1 038 

2005 12 54 963 368 925 1 158 

2006 12 58 347 380 992 1 317 

2007 12 61 802 390 1 048 1 486 

2008 12 65 386 411 1 095 1 658 

2009 12 68 631 429 1 168 1 813 

2010 12 72 111 449 1 205 1 958 

2011 12 75 627 455 1 269 2 126 

2012 6 77 801 458 1 278 2 183 

* Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech vstoupil v platnost 1. ledna 1996. 

** Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech vstoupil v platnost 1. ledna 1998. 

Zdroj: Neziskovky.cz (ČSÚ) 

2.5 VLIV NNO NA ČESKOU EKONOMIKU 

2.5.1 Problematika získání dat 

V ČR je problémem dostat se k relevantním datům zahrnujícím nestátní neziskový sektor. 

Asi za nejbližší zdroj dat o NNO mohu považovat ČSÚ, jenž eviduje neziskový sektor 

sloužící domácnostem (NISD) a údaje ze satelitního účtu NO. 
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Abych získal data o nestátním neziskovém sektoru ze satelitního účtu neziskového sektoru, 

musím sledovat údaje o těchto právních formách: 

 nadace, 

 nadační fond, 

 OPS, 

 sdružení, 

 organizační složky sdružení, 

 církevní organizace. 

Ovšem ani tato data nejsou, z pohledu definice NNO, zcela přesná, jelikož obsahují i data 

za odborové svazy, církve a náboženské společnosti, které nemůžeme řadit mezi NNO. 

(Prouzová, 2007) Navíc zdaleka ne všechny statistiky ČSÚ jsou takto dostupné. Řada údajů 

je dostupná pouze ve formě NISD. 

 

2.5.2 Hodnota odpracované práce dobrovolníků 

Význam činnosti NNO je ve skutečnosti vyšší, než by se podle ukazatele podílu NNO 

na HDP v ČR na první pohled mohlo zdát. Je to způsobeno tím, že se do tohoto podílu 

nezapočítává hodnota práce dobrovolníků, která je významná. V následující tabulce 

můžeme vidět, že hodnota dobrovolnické práce rozhodně není zanedbatelná. 

Tabulka č. 2: Odhad hodnoty práce dobrovolníků 

Rok Počet hodin Hodnota práce*  

2005 62 051 930 5 912,4 

2006 47 889 459 4 802,4 

2007 82 177 967 8 917,3 

2008 46 157 840 4 948,7 

2009 46 315 813 4 965,6 

* v milionech Kč 

Vlastní výpočet. (ČSÚ, 2011b) 
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2.5.3 Podíl NNO na HDP 

Vypočítat podíl NNO na HDP v ČR má několik úskalí. Když pominu problematiku získání 

dat o NNO, způsobenou používáním různých vymezení, lze ho relativně snadno vypočítat 

z dat ČSÚ
6
. Tento podíl však bude neúplný. Beru-li výdaje NNO, pak nezahrnují hodnotu 

dobrovolnické práce. Také se, dle metodiky výpočtu HDP v ČR, hodnota dobrovolnické 

práce nezapočítává do celkového HDP. Takže chci-li reálněji zachytit vliv NNO na českou 

ekonomiku, musím jej do toho započítat. Má to svoji logiku, neziskový sektor 

a dobrovolníci suplují v mnohých věcech roli státu, takže ve výsledku vykonané služby 

dobrovolníky nejsou v HDP jakkoliv započítány. K počtu odpracovaných hodin (odhadu) 

dobrovolníky se lze dostat také pomocí údajů ČSÚ (2009). Pro reálnější zachycení hodnoty 

práce provedené dobrovolníky použiji jako hodinovou hrubou mzdu průměrnou hrubou 

hodinovou mzdu v NISD, kterou také eviduje ČSÚ (2011c). 

2.5.4 Podíl NISD na HDP ČR 

Graf č. 3: Vývoj podílu NISD na HDP v ČR bez započítání práce dobrovolníků 

 

Zdroj: ČSÚ (2011b) 

                                                           
 

6
 Například z dat HDP ČR výdajovou metodou.  
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Tabulka č. 3: Podíl NISD na HDP ČR 

Rok Výdaje NISD* HDP* Podíl 

NISD 

 na HDP 

Hodnota práce 

dobrovolníků* 

Podíl s prací 

dobrovolníků 

na HDP 

2005 21 908 3 116 056 0,703% 5 912,4 0,891% 

2006 24 707 3 352 599 0,737% 4 802,4 0,879% 

2007 28 052 3 662 573 0,766% 8 917,3 1,007% 

2008 26 580 3 848 411 0,691% 4 948,7 0,818% 

2009 27 301 3 739 225 0,730% 4 965,6 0,862% 

* údaje v mil. Kč 

Vlastní výpočet. (ČSÚ, 2011b) 

 

U výše uvedených dat lze sledovat nepatrný trend, kdy do roku 2007 rostly výdaje (a tím 

i příjmy
7
) NISD. V roce 2008 se projevuje vliv ekonomické krize na hospodaření NISD 

snížením jejich příjmů (výdajů). 

 

2.5.5 Podíl NNO (ze satelitního účtu neziskového sektoru) na HDP ČR 

Z dat (ČSÚ, 2011b) získaných ze satelitního účtu můžeme získat poněkud nadhodnocené 

údaje o nestátním neziskovém sektoru. Obsahuje totiž i organizace, jež dle definice RNNO 

nepatří mezi NNO (vlivem použití klasifikace NISD). 

Tabulka č. 4: Podíl NNO na HDP ČR 

Rok Produkce 

NNO* 

HDP* Podíl NNO 

 na HDP 

Hodnota práce 

dobrovolníků* 

Podíl s prací 

dobrovolníků 

na HDP 

2005 36 872 3 116 056 1,18% 5 912 1,37% 

2006 53 223 3 352 599 1,59% 4 802 1,73% 

2007 62 942 3 662 573 1,72% 8 917 1,96% 

2008 55 637 3 848 411 1,45% 4 949 1,57% 

2009 56 919 3 739 225 1,52% 4 966 1,66% 

* údaje v mil. Kč 

Vlastní výpočet. (ČSÚ, 2011b) 

                                                           
 

7
 Většina neziskových organizací se snaží hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. 
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2.5.6 Počet zaměstnaných lidí v NNO 

Počet zaměstnaných lidí v NNO získám pomocí satelitního účtu NO a opět jsou tato data, 

jak jsem již uvedl, mírně zkreslena. U těchto dat uváděných od roku 2005 je pozorovatelný 

s časem rostoucí trend počtu zaměstnanců v NNO a to i přes znatelné snížení příjmů 

v letech 2008-09 oproti roku 2007.  

Tabulka č. 5: Vývoj počtu zaměstnanců v NNO 

Rok Počet zaměstnaných lidí v NNO 

2005 41 642 

2006 44 246 

2007 49 778 

2008 50 354 

2009 51 318 

Zdroj: ČSÚ (2011d) 

2.5.7 Srovnání se zahraničím 

V souvislosti s postupným přechodem na satelitní účet NO bude možné porovnávat téměř 

homogenní data (vlivem globálně užívané definice neziskového sektoru) mezi jednotlivými 

zeměmi. Doposud však stále v ČR existuje disharmonie, zejména mezi definicí NNO podle 

RNNO a pojetím satelitních účtů ČSÚ (evidencí NISD). 

Mezi první práce, které se zabývají podílem NNO na hlavních ekonomických ukazatelích 

a jejich mezinárodním srovnáním, patří práce The Johns Hopkins Comparative Nonprofit 

Sector Project z roku 1995.  V později vydané práci se Salamon a kol. (1999) věnují 

mj. českému neziskovému sektoru. Autorem dat užitých v The Johns Hopkins Comparative 

Nonprofit Sector Project z roku 1999 o českých NNO byli Martin Potůček a Pavol Frič, 

kteří se věnovali výzkumu českého neziskového sektoru v rámci Institutu sociologických 

studií UK. 

Tyto údaje z roku 1995, jež ČR zařadily např. z pohledu zaměstnanosti mezi přední země 

střední a východní Evropy (Vajdová, 2004), se, jak ukázaly pozdější výzkumy (Pospíšil 

a Rosenmayer, 2006), dnes jeví jako nadhodnocené. Pro ilustraci nadhodnocených údajů 
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o českém nestátním neziskovém sektoru přikládám srovnání dat z roku 1995 v Johns 

Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project např. s rokem 2004. 

Tabulka č. 6: Srovnání údajů o českém NNO z let 1995 a 2004 

                              1995* 1995** 2004  

Placení zaměstnanci 74 200 78 200 39 400 

Podíl placených zaměstnanců 1,43 % 1,51 % 0,77 % 

Podíl NNO na HDP 1,6 % 1,7 % 0,57 % 

Dobrovolníci 40 900 45 400 14 100 

Podíl NNO na celkové zaměstnanosti 

(včetně dobrovolníků) 

2,23% 2,39% 1,05 % 

*bez církevních právnických osob 

**s církevními právnickými osobami 

Vlastní výpočet
8
. 

Graf č. 4: Přehled výsledků práce o českých NNO (data z roku 1995) 

 

Zdroj: Salamon a kol. (1999, s. 288) 

                                                           
 

8
 Tabulka vychází z dat: Pospíšil a Rosenmayer (2006); Frič a kol. (1999). 

HDP 

Podíl NNO   na celkové zaměstnanosti** 

Podíl NNO   na zaměstnanosti ve službách 

Podíl NNO   na zaměstnanosti ve veřejném sektoru 

Zaměstnanci 

S dobrovolníky 

 

Bez církví* 

S církvemi* 

*církevní právnické osoby 

**bez zemědělství 

Bez církví* 

S církvemi* 

Bez církví* 

S církvemi* 

Bez církví* 

S církvemi* 
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Oproti nejvyspělejším zemím, jako je například Kanada, měla a má ČR značné rezervy, 

o čemž svědčí participace dobrovolníků na činnosti NNO. Podle dat z roku 2003 v Britské 

Kolumbii, s počtem obyvatel 4 152 300 (CCSD, 2005), bylo evidováno 1 494 162 

dobrovolníků, což je zhruba 100x více než v ČR v roce 2004. Také v počtu zaměstnanců je 

patrný rozdíl, kdy v Britské Kolumbii pracuje v NNO 147 342 lidí a roční příjem tamních 

NNO byl v roce 2003 10,9 miliardy kanadských dolarů. (CCSS, 2005) 

 

2.6 FUNDRAISING – ZDROJE FINANCOVÁNÍ NNO V ČR 

Cílem této práce není detailnější popis způsobu hledání a získávání prostředků NNO, proto 

se fundraisingu budu věnovat jen okrajově. 

Fundraising je jedna z nejdůležitějších, ne-li nejdůležitější, činností NNO, přičemž se 

netýká pouze peněz, nýbrž i služeb, výrobků či dobrovolníků. Teprve zásluhou zajištěných 

zdrojů je NNO schopna naplňovat své cíle a poslání. Vícezdrojové financování je velmi 

důležité, organizace je pak stabilnější, není závislá na jednom zdroji a neriskuje tak možný 

zánik či ohrožení provozuschopnosti v případě vypadnutí tohoto klíčového zdroje. Ideální 

pro NNO je mít větší počet podobně velkých zdrojů a k dobru lze připočítat i (sektorovou) 

diverzifikaci. 

Nadace a nadační fondy nemohou čerpat dotace ze státního rozpočtu dle zákona 576/1990 

Sb., o rozpočtových pravidlech republiky. V následujícím přehledu uvádím nejdůležitější 

zdroje příjmů NNO. (Rektořík a kol., 2010, s. 93-100) 

1. Příspěvky státního a územních rozpočtů, fondů a nadací (nejčastěji v podobě 

grantů) 

 Státní správa 

 Většina ministerstev vyhlašuje min. 1x ročně veřejné soutěže o grant. 

 Finanční podpora nejen formou grantů od krajů či měst a městských 

části. 

 Finanční prostředky získané přes PSČR, při „porcování medvěda“. 

 Nadace a nadační fondy 



27 

 

 Evropská unie 

 Evropské granty. 

 Granty korporací & firem 

 Řada velkých firem má granty, v nichž podporuje obecně prospěšné 

projekty. 

 

2. Dary od korporací, firem a občanů 

 přímý poštovní styk, 

 vyhlášení veřejné sbírky (nutné mít povolením MV ČR), 

 benefiční akce, 

 osobní dopis, telefon, 

 žádost o grant, 

 osobní návštěva předem vytypovaných firem/podnikatelů, 

 „fundraising od dveří ke dveřím“. 

 

3. Výnosy z vlastní činnosti 

 např. prodej vlastních předmětů s logem NNO, 

 ze služeb, jako poradenství apod., 

 aukce, burzy, benefiční koncerty/akce. 

 

4. Členské příspěvky 

 běžné zejména u občanských sdružení. 

 

2.7 PREFERENCE VYROVNANÉHO HOSPODAŘENÍ A AVERZE 

K RIZIKU 

Většina NNO se snaží hospodařit s vyrovnanými rozpočty, což primárně souvisí s tím, že 

neziskový sektor obecně má výrazně vyšší averzi k riziku než sektor ziskový (Matyáš 

a Stránský, 2010, s. 17-19). Vyplývá to z rozdílného vnímání rizika, kdy subjekty 

ziskového sektoru si podstoupené riziko nechávají kompenzovat vyšší očekávanou 
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hodnotou zisku. V případě neziskových organizací je situace zcela jiná, zvláště, jsou-li 

projektově orientované. V tomto případě případný zisk – úspora z rozpočtu (donorem 

hrazeného) daného projektu zpravidla nelze převést na pokrytí ztráty jiného projektu. Tedy 

ušetří-li nezisková organizace nějakou část rozpočtu, musí ji donorovi vrátit (např. 

u grantů) a naopak, pokud jí peníze v rozpočtu chybí, musí ztrátu pokrýt z alternativních 

zdrojů.  



29 

 

3 VLIV VELIKOSTI NNO NA EFEKTIVITU JEJÍHO 

FINANCOVÁNÍ 

3.1 DEFINICE EFEKTIVNOSTI 

Efektivnost je u neziskových organizací velmi důležitým ukazatelem. Než ji začnu 

zkoumat, musím ji definovat. Jedná se o velmi obecný a různě interpretovatelný pojem, 

zvláště v případě NNO. V literatuře můžeme najít celkem široké spektrum definic, uvedu 

však jen ty nejčastější. 

3.1.1 Ekonomická efektivnost 

Ekonomická efektivnost se používá jako ekonomické měřítko úspěšnosti organizace. Lze ji 

definovat mnoha způsoby. Nejčastěji se jako měřítka ekonomické efektivnosti organizace 

uvádějí ROE (rentabilita vlastního kapitálu), ROIC (rentabilita investovaného kapitálu), 

ROA (rentabilita aktiv), ROCE (rentabilita kapitálu sníženého o neúročený cizí kapitál) 

a EVA (přidaná ekonomická hodnota). Pro NNO tedy není ekonomická efektivnost příliš 

vhodným kritériem hodnocení, například proto, že cílem (posláním) neziskového sektoru 

není generace zisku. (Fibírová a kol., 2004, s. 58-66) 

3.1.2 Definice na základě efektivnosti činnosti organizace 

Jedná se o míru naplnění cílů organizace, přičemž efektivnost činnosti organizace se podle 

Matyáše a Stránského (2010, s. 175) vyhodnocuje trojím způsobem: 

1. Narativně 

 K posouzení naplňování cílů touto metodou je zapotřebí jasně popsat 

vytčené cíle organizace, míru, jakou jsou naplňovány a analyzovat rozdíl 

mezi plánem a jeho plněním. 

2. Výsledkově 

 Výsledkové měření efektivnosti porovnává cíle a jejich naplnění pomocí 

kvantifikovatelných výstupů organizace.  
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3. Dynamicky 

 Pomocí dynamického systému ukazatelů dochází k zachycení strategie 

organizace a míry pokroku v jednotlivých bodech strategie a to na základě 

měřitelných ukazatelů provázaných logicky do několika vrstev odlišujících 

se časovým posunem od momentu realizace výstupu organizace.  

3.1.3 Hospodárnost nákladů jako míra efektivnosti NNO 

Hospodárnost (Fibírová a kol., 2004, s. 71-72) lze popsat jako takový průběh nákladů, při 

kterém organizace dosahuje žádoucích výstupů (výkonů) s co nejmenšími vynaloženými 

náklady. Kritériem hospodárnosti jsou průměrné náklady výkonu (aktivity). Jde tedy 

o podíl množství vytvořených výstupů a celkových nákladů organizace. Hospodárnost se dá 

ovlivnit dvěma způsoby: 

(a) úsporností – dá se použít za předpokladu stanovení konkrétního objemu a struktury 

výkonů, u kterých se minimalizují náklady. 

(b) výtěžností – jde o zvyšování objemu provedených výkonů při konstantním 

vynaložení ekonomických zdrojů. 

3.1.4 Ekonomická účinnost 

Ekonomická účinnost (Fibírová a kol., 2004, s. 70) poměřuje peněžně oceněné výstupy 

organizace s peněžně oceněnými vstupy za běžné období. U tržního sektoru se jedná o to, 

jestli je pro organizaci výhodná transformace zdrojů na výstupy ekonomicky výhodná. 

U NNO je nutné peněžně ocenit výstup – tedy společenský efekt vytvářený konkrétní 

činností organizace. Tento koncept je silný, ale jeho aplikace je velmi složitá, jelikož je 

nutno vyjmenovat, změřit a peněžně vyjádřit společenské dopady, které se problematicky 

převádí na peněžní hodnotu. Společenská návratnost investic (SROI – Social return on 

investment) je nejznámější aplikací konceptu ekonomické účinnosti. 

3.1.5 Technická účinnost 

Technická účinnost NNO se může na první pohled jevit jako nesmyslná, protože její 

definice vychází z fyzikální účinnosti (poměr mezi výkonem a příkonem stroje 
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při vykonávání práce). Ve fyzice se jako technická účinnost bere, kolik procent 

spotřebované energie stroj skutečně využije pro svou činnost a kolik procent energie se 

např. důsledkem tření nevyužije. Aplikace technické účinnosti na NNO vychází 

z fyzikálního paradigmatu, že při přeměně vstupů na prospěch se vždy něco ztrácí. Jako 

prospěch se u NNO uvádí nákladové vyjádření všech služeb, jež byly vynaloženy v souladu 

s posláním organizace. Vstupy je myšleno jejich hodnotové vyjádření (celkové náklady). 

Stejně jako ve fyzice je tedy účinnost vždy menší než jedna, u NNO je to zejména 

v důsledku spotřebování části vstupů na zajištění chodu organizace. (Boukal, 2009, s. 178)
 
 

3.2 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ EFEKTIVNOST 

Pro účel mé práce je důležité uvědomit si, jaké faktory mohou mít vliv na efektivní 

fungování a financování neziskové organizace. Ona efektivita nevypovídá jen o financování 

a struktuře výdajů organizace, ale také o míře a kvalitě poskytování veřejné služby 

či naplňování účelu a poslání. Důležité je si uvědomit, jak by měla efektivní organizace 

vypadat. Existuje několik hlavních faktorů, jež mají zásadní vliv na posouzení efektivnosti 

NNO. 

1. Zvolený typ NNO – zda odpovídá velikosti a činnosti organizace. 

 V tomto případě je zejména myšleno zvolení nejjednodušší právní formy 

(občanského sdružení) z důvodu menší administrativní náročnosti a snadného 

vedení a ovládání společnosti na místo zvolení mnohem transparentnější právní 

formy OPS. 

 

2. Jasně definované poslání a účel organizace 

 Tento bod je zcela logický, NNO má poskytovat nebo zprostředkovávat veřejnou 

službu, takže musí být jasná orientace organizace. Užší specializace organizace 

zvyšuje její efektivitu. 

 

3. Přiměřeně strukturalizované výdaje 

 Administrativní a provozní náklady 

Administrativní a provozní náklady jsou pochopitelně nedílnou součástí rozpočtu 

NNO. Obecně lze říci, že čím jsou tyto náklady vyšší, tím vyšší by měl být 

příjem organizace. 
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 Osobní náklady (náklady na zaměstnance) 

Osobní náklady tvoří významnou část výdajů NNO. Efektivně fungující 

organizace by je měla pochopitelně mít co nejhospodárnější. Je zajímavé, že 

u některých NNO tvoří výdaje na zaměstnance i 90 % všech nákladů
9
. Trochu 

paradoxně mají některé menší NNO náklady na zaměstnance i nulové. Tyto 

rozdíly nejsou tak složitě vysvětlitelné. Větší NNO potřebuje mít pro své 

efektivní fungování dobře strukturovaný tým vedoucích pracovníků, což obvykle 

tvoří nezanedbatelnou část výdajů. Dalším, celkem logickým důvodem, je 

rozdílnost činností NNO. Není překvapivé, že v organizacích poskytujících 

služby, jež z většiny vyžadují jen mzdové náklady, budou tvořit osobní náklady 

značnou část nákladů organizace. Další příčinu lze nalézt v podpoře 

dobrovolníků, kdy u větších NNO je často vyšší podíl zaměstnanců 

k dobrovolníkům, zatímco malé NNO se snaží (třeba z důvodu nedostatku 

finančních prostředků) nahrazovat zaměstnance dobrovolníky, kteří budou práci 

vykonávat zadarmo.  

4. Diverzifikace zdrojů příjmů 

 Mít různorodé zdroje je pro dlouhodobé a efektivní fungování NNO téměř 

nezbytné, neboť za předpokladu, že jediný zdroj příjmů NNO tvoří např. granty, 

dostává se NNO při nepřidělení grantu do těžké finanční situace a musí 

minimálně omezit, ne-li úplně zastavit, svou činnost.  

 Doplňková činnost NNO - pro menší NNO může být doplňková činnost 

klíčovou položkou příjmů, pro větší NNO by měla sloužit mimo jiné k prezentaci 

NNO, popř. jako PR a zaujmout tak potenciální dárce z řad fyzických 

a právnických osob. 

5. Pomoc dobrovolníků  

 Participace dobrovolníků na činnosti neziskového sektoru je celosvětově typická. 

NNO díky ní může ušetřit finanční prostředky za placené 

zaměstnance/brigádníky a navíc to může sloužit i k zviditelnění organizace. 

                                                           
 

9
 Např. občanské sdružení Člověk hledá člověka v roce 2006. 
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6. Transparentnost  

 Transparentní organizace by měla mít veřejně dostupné výroční zprávy s roční 

účetní závěrkou, 

 u relativně větších zakázek by měla vypisovat výběrové řízení, 

 u větších NNO by měl být zřízen fungující kontrolní orgán (dozorčí rada), 

 pravidelné provádění nezávislého auditu kontrolující hospodaření organizace 

značně napomáhá v míře transparentnosti, 

 transparentnost organizace nepřímo implikuje vyšší efektivitu financování, resp. 

předpoklad pro efektivnější nakládání s finančními prostředky. 

 

3.3 VELIKOST NNO 

Velikost neziskové organizace se může určit hned několika způsoby. Jako jeden 

z nejdůležitějších je objem získaných finančních prostředků – resp. velikost rozpočtu. Toto 

kritérium je jednoduše zjistitelné a nejspíše nejvíce vypovídající o skutečné velikosti NNO.  

Počet zaměstnanců NNO již nemusí být tak spolehlivou metodou. Tato metoda je 

v neziskovém sektoru velice problematická, jelikož v něm působí většina dobrovolníků, a ti 

se jako zaměstnanci nepočítají, ačkoliv na určení velikosti NNO mají vliv. Na druhou 

stranu nelze toto kritérium upravit tak, že by se dobrovolník bral jako regulérní 

zaměstnanec. Nemalý počet NNO nemá dokonce žádné zaměstnance. Především 

rozpočtově menší organizace s právní formou občanské sdružení, které jsou založeny čistě 

na dobrovolnické bázi.  

Pro účel mé práce si zvolím definici na základě velikosti rozpočtu NNO, respektive 

na základě celkových výnosů organizace. Budu odlišovat: 

1. Malé NNO (výnosy do 500 000 Kč). 

2. Středně malé NNO (výnosy 500 000 – 5 mil. Kč). 

3. Středně velké NNO (výnosy 5 mil. – 25 mil. Kč). 

4. Velké NNO (výnosy nad 25 mil. Kč). 
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3.4 MODEL KAMF 

K posouzení efektivity financování NNO se dá použít metoda, kterou jsem doposud 

nezmínil. Je jí model KAMF, jenž vychází z klasifikační analytické metody a je zaměřen 

na bonitu neziskové organizace. Model KAMF se používá pro neziskové organizace 

ve dvou variantách, a to pro organizace s doplňkovou činností a pro organizace bez ní.  

Variace KAMF sestává z: 

 ukazatele autarkie na bázi výnosů a nákladů, 

 ukazatele okamžité likvidity, 

 ukazatele obratu kapitálu, 

 modifikovaného ukazatele produktivity práce, 

 ukazatele rentability nákladů z doplňkové činnosti – pouze v případě, že NNO 

provádí doplňkovou činnost. 

Všechny výše uvedené ukazatele jsou pozitivně hodnoceny při své maximalizaci. Jen 

indikátor okamžité likvidity by maximalizací vedl k nehospodárnému držení krátkodobého 

finančního majetku. (Kraftová, 2002) 

3.4.1 Autarkie 

Interpretace hospodářského výsledku NNO jako kritérium efektivnosti je velice sporný 

ukazatel. Především kvůli poslání neziskového sektoru, kterým není generace zisku. Dalším 

hlavním důvodem je, jak jsem již v předešlé části práce uvedl, preference vyrovnaného 

hospodaření, popř. mírně přebytkového. Nicméně je dobré hospodaření NNO nějak 

zachytit. K tomu slouží ukazatel celkové autarkie na bázi příjmů a výdajů. Ten odráží 

míru soběstačnosti organizace z pohledu schopnosti pokrytí jejích nákladů příjmy. 

Vypočítává se: 

   
 

 
      (3.1) 

Kde   je hodnota autarkie,   jsou příjmy bez doplňkové činnosti organizace a   její výdaje 

bez doplňkové činnosti. 
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Při hodnotě autarkie 100 % hospodaří organizace s vyrovnaným rozpočtem. Pokud je 

ukazatel autarkie menší než 100 %, je třeba zkoumat příčiny schodku v rozpočtu organizace 

a v případě její dlouhodobé existence je zapotřebí příčiny odstranit. Při hodnotách vyšších 

než 100 % dochází k dostatečnému krytí výdajů organizace. (Kraftová, 2002) 

 

3.4.2 Ukazatele rentability 

3.4.2.1 Rentabilita nákladů z doplňkové činnosti 

Řada neziskových organizací provozuje doplňkovou činnost. Ukazatel rentability nákladů 

z doplňkové činnosti udává, jak je doplňková činnost efektivní (z hlediska její výnosnosti).  

      
    

   

      (3.2) 

Kde      je rentability nákladů z doplňkové činnosti,      je hospodářské výsledek 

z doplňkové činnosti a     jsou náklady na doplňkovou činnost.  

Pokud je hodnota tohoto ukazatele záporná, popř. dlouhodobě záporná, měla by být 

doplňková činnost zrušena. (Kraftová, 2002) 

 

3.4.2.2 Míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti 

     
      

        

      (3.3) 

Kde     je míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti.         je 

hospodářský výsledek doplňkové činnosti implicitně v kladné hodnotě a          

je hospodářský výsledek z hlavní činnosti implicitně v záporné hodnotě. Pokud by výsledek 

hospodářské činnosti byl roven nule, nelze tento ukazatel použít. (Kraftová, 2002) 
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3.4.3 Ukazatele likvidity 

Ukazatel okamžité likvidity je (vedle pohotové a běžné likvidity) nejpřísnější ukazatel 

likvidity. Vyjadřuje okamžitou schopnost organizace uhradit své krátkodobé závazky. 

U soukromého sektoru bývá uváděna optimální hodnota 0,2. Ta totiž vyjadřuje, že peníze 

a jejich ekvivalenty by měly představovat zhruba pětinu hodnoty závazků. U neziskového 

sektoru je tato hodnota často vyšší, zejména na konci roku. 

    
  

   
      (3.4) 

   je hodnota okamžité likvidity,    jsou peníze a jejich ekvivalenty a     jsou 

krátkodobé závazky. (Kraftová, 2002) 

3.4.4 Ukazatele aktivity 

3.4.4.1 Ukazatel obratu kapitálu 

Tento ukazatel není pro nestátní neziskový sektor příliš vhodný. Při jeho aplikaci totiž 

narážíme na problém ocenění výstupu NNO, jenž se u většiny organizací problematicky 

určuje. Obrat kapitálu vyjadřuje, kolikrát se vrátí vložený kapitál do fungování neziskové 

organizace pomocí ocenění její produkce. 

                
 

 
      (3.5) 

Veličina   vyjadřuje celkové výnosy a   značí kapitál (celková pasiva). (Kraftová, 2002) 

3.4.4.2 Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech 

Poměr fixních aktiv a celkového výnosu NNO reflektuje míru vázanosti fixních aktiv 

na jednotce výnosů v zůstatkových cenách. Tento ukazatel odráží míru náročnosti daného 

oboru, v němž NNO působí, na dlouhodobý majetek. U nestátního neziskového sektoru by 

bylo jednotné vyhodnocení tohoto ukazatele velmi zkreslující, jelikož v něm působí 

organizace s velmi širokým spektrem činností (a tudíž i různou náročností na dlouhodobý 

majetek). Nicméně hodnoty míry vázanosti fixních aktiv budu pro zajímavost zjišťovat. 

(Kraftová, 2002) 
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3.4.5 Ukazatele produktivity 

3.4.5.1 Ukazatel produktivity práce 

    
  

  
 (3.6) 

   je produktivita práce,    je přidaná hodnota a    je hodnota osobních nákladů. 

Tento ukazatel je modifikován na poměr přidané hodnoty a osobních nákladů (nahrazující 

průměrný přepočtený stav pracovníků). Nicméně jej v modelu KAMF nepoužiji, jelikož 

opět narážím na problém odhadu výstupu NNO, resp. přidané hodnoty. (Kraftová, 2002) 

 

3.4.5.2 Podíl osobních nákladů na celkových příjmech organizace 

Namísto ukazatele produktivity práce do modelu zařadím relativně podobný ukazatel, který 

bude také měřit osobní náklady, ale v podílu s celkovými výnosy NNO. Bude ukazovat, 

jaká část celkových výnosů NNO jde na pokrytí nákladů na zaměstnance organizace. 

    
  

 
 (3.7) 

   je podíl osobních nákladů na celkových příjmech organizace,   jsou celkové výnosy 

a    je hodnota osobních nákladů. (Kraftová, 2002) 

 

3.5 VYHODNOCENÍ MODELU KAMF 

Všechny procentuálně vyjádřené ukazatele jsou vyhodnoceny podle následující tabulky. 

Celkový výsledek je roven aritmetickému průměru jednotlivých ukazatelů. Dále pak budu 

zjišťovat průměrnou hodnotu každé ze skupin vymezených podle velikosti NNO. 
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Tabulka č. 7: Vyhodnocování modelu KAMF pro NO 

  Stupnice hodnocení 

ukazatel 

1 2 3 4 5 

velmi dobrý dobrý střední špatný alarmující 

(P/Y)*100% > 100 % = 100 % > 90 % > 80 % < 80 % 

(HVDČ/NDČ)*100% > 30 % > 15 % > 5 % < 5 % 
záporná 

hodnota 

(ziskDČ/ztrátaHČ)*100% > 100 % = 100 % > 90 % > 80 % < 80 % 

(Pe/KZv)*100% 40 – 60 % 20 – 40 % > 60 % < 20 % < 15 % 

(V/PK)*100% > 300 % > 200 % > 100 % > 80 % < 80 % 

(PH/ON)*100% > 200 % > 150 % > 120 % > 100 % < 100 % 

pozn. šedivě označené řádky (s kurzívou) jsou pouze pro NNO s doplňkovou činností 

Zdroj: Kraftová (2002, s. 186) 

 

Tabulka č. 8: Vyhodnocování modifikovaného modelu KAMF pro určení efektivity 

 financování NNO 

  Stupnice hodnocení 

ukazatel 

1 2 3 4 5 

velmi dobrý dobrý střední špatný alarmující 

(P/Y)*100% > 100 % = 100 % > 90 % > 80 % < 80 % 

(HVDČ/NDČ)*100% > 30 % > 15 % > 5 % < 5 % 
záporná 

hodnota 

(ziskDČ/ztrátaHČ)*100% > 100 % = 100 % > 90 % > 80 % < 80 % 

(Pe/KZv)*100% 40 – 60 % 20 – 40 % > 60 % 15 – 20 % < 15 % 

(ON/V)*100% 0 - 20 % 20 – 40 % 40 – 60 % 60 – 80 % > 80 % 

pozn. šedivě označené řádky (s kurzívou) jsou pouze pro NNO s doplňkovou činností 

Zdroj: autor  
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3.6 HYPOTÉZA  

Předpokládám, že nejmenší NNO by měly být nejefektivnější, jelikož většinou získávají 

peníze z členských příspěvků, vlastní činnosti nebo grantů od nadací. Nadace a nadační 

fondy mívají v podmínkách nákladů projektů zakotveno relativně efektivní financování 

a tyto nadace mají dobré kontrolní mechanismy. Malé NNO nejsou tolik náročné na řízení. 

To se dá navíc zajistit čistě na dobrovolné bázi. Malé NNO by proto měly mít nízké osobní 

a administrativní náklady, což by mělo být způsobeno nepeněžní motivací dobrovolníků. 

U středních NNO se již často setkáme s nutností profesionálního vedení organizace. Také 

zdroje financování by měly mít propracovanější, což je spojené s vyššími administrativními 

a osobními náklady. Ukazatel okamžité likvidity by měl mít u středně malých NNO 

nejčastější hodnoty mezi 20 – 60 %, z důvodu častého „zpětného financování“ či snahy 

o efektivní zhodnocení volných finančních prostředků. 

Střední NNO mají často absenci či nízkou míru skutečně efektivní kontroly, zatímco 

s rostoucí velikostí NNO očekávám lepší kontrolní mechanismy a tím i vyšší efektivitu. 

S přechodem na středně velké a velké NNO by se měla efektivita s rostoucí velikostí NNO 

dále zvyšovat, kdy největší NNO by mohly profitovat na „úsporách z rozsahu“ i na lepším 

a masivnějším sháněním dobrovolníků.  

 

3.7 METODA VÝBĚRU A ZÍSKÁNÍ DAT 

Mým hlavním cílem při získání dat je dosáhnout co nejvyšší reprezentativity, abych mohl 

generalizovat (do určité míry) závěry vyplývající z modelu. Z toho důvodu se budu snažit 

vycházet při sestavování výběrového souboru z metody náhodného stratifikovaného výběru 

a kvótního výběru.  

Důležité je definovat základní soubor NNO. Ten tvoří právě ty NNO, jež jsou stále aktivní 

a z nichž se proto dají data získat (ať už z veřejně dostupných zdrojů či na požádání).  
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U jednotlivých právních forem se centrálně neeviduje výše výnosů (velikost NNO), i z toho 

důvodu při tvorbě výběrového souboru zkombinuji dvě metody výběru:  

(1) náhodný stratifikovaný výběr, 

(2) kvótní výběr. 

Aplikace metod výběru se liší podle velikosti NNO a také podle její právní formy. To je 

zapříčiněno lišící se četností jednotlivých skupin NNO, členěných podle velikosti 

v databázi, kdy zpravidla menší organizace jsou výrazně převažující. 

Výběrový vzorek (soubor) je odvozen od základního souboru následujícím postupem, 

probíhajícím ve třech krocích:  

1. První krok spočívá v odhadu přibližné četnosti jednotlivých právních forem pro 

každou ze skupin NNO (malé NNO, středně malé NNO, středně velké NNO a velké 

NNO). 

 

2. Druhý krok se odvíjí od právní formy a velikosti NNO (z výše popsaného důvodu): 

a) Výběr jednotlivých NNO se snaží co nejvíce přiblížit prostému náhodnému 

výběru, který probíhá ze seznamu NNO, členěného podle jednotlivých 

právních forem. Seznam je dostupný jako evidence NNO na webovém 

portálu MV ČR, přičemž přehlednější seznam církevních právnických osob 

je na stránkách Ministerstva kultury ČR. Následně se vybraná NNO, 

v případě, že je aktivní, zařadí do jedné ze čtyř skupin dle její velikosti.  

Data pro určení velikosti NNO byla získávána prostřednictvím výročních 

zpráv a účetních závěrek z obchodního rejstříku, z webových stránek NNO 

nebo získána na požádání přímo od NNO. 

 

b) U některých méně početných skupin NNO (určených svou velikostí a právní 

formou) nemůže výběr probíhat prostým náhodným výběrem. Proto se výběr 

výrazně liší od kroku 2. a) Nyní probíhá de facto cíleně pomocí vyhledávání 

na internetu, kdy jsou vyhledány NNO s odpovídající velikostí a právní 

formou. 
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3. Třetí krok spočívá ve zpracování vybraných dat z 2. kroku a jejich zařazení 

do výběrového souboru v takové míře, aby byla respektována proporcionalita 

zastoupení právních forem z 1. kroku. Tedy ne všechna data z 2. kroku jsou 

zařazena do výběrového souboru. 

Tento postup se snaží v bodě 2. a) přiblížit
10

 náhodnému stratifikovanému výběru (základní 

soubor je rozdělen podle právních forem NNO a jednotlivé NNO jsou vybírány do vzorku 

náhodně z těchto skupin), přičemž blízko má i ke kvótnímu výběru. Vychýlení výběrového 

vzorku může být způsobeno zejména těmito faktory: 

1. Odhadnout přesně zastoupení jednotlivých právních forem ve všech velikostních 

skupinách NNO v základním souboru je téměř nemožné. 

2. Výběrový soubor nezahrnuje NNO, které data odmítají poskytnout. Nejčastěji se 

jedná o NNO s právní formou OS. 

3. Neexistuje přesný seznam aktivních NNO. 

4. Rozsah výběrového souboru je 109 jednotek, což se může vzhledem k počtu 

aktivních NNO jevit jako poměrně malý rozsah. 

Výběr se z důvodů č. 1. a č. 2. může také částečně jevit jako účelový. Míra účelovosti 

výběru přitom snižuje možnosti generalizace závěru vyvozených z výběrového vzorku. 

To se projevuje v systematické chybě výběru, která zvyšuje hodnotu vychýlení.  

 

3.8 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Aplikací modifikovaného modelu KAMF na výběrový vzorek, jenž tvoří průřezová data 

ze 109 NNO, jsem získal následující výstup (veškeré výpočty jsou v příloze A): 

1. Malé NNO (výnosy do 500 000 Kč) 

Tato skupina je oproti ostatním NNO velice specifická. V drtivé většině případů sem 

spadají organizace s právní formou občanského sdružení. Nedostupnost výročních 

                                                           
 

10
 V optimálním případě by totiž byl základní soubor rozdělen do skupin podle jednotlivých právních forem a 

zároveň podle velikostí NNO (z definice v kapitole 3.3). Náhodný stratifikovaný výběr by pak tvořil prostý 

náhodný výběr z takto vymezených skupin. 
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zpráv u celé řady organizací v této skupině je běžná, protože občanská sdružení nemají 

povinnost tvořit výroční zprávy. Řada z nich také není aktivních, ač stále existují. 

Co se týká efektivity financování, tato skupina dopadla v mém výběrovém souboru 

NNO nejlépe, což se navíc podařilo prokázat testováním hypotéz na hladině 

významnosti 1 %. Pomocí T-testu jsem postupně zamítl nulové hypotézy o rovnosti 

středních hodnot skupiny malých NNO oproti ostatním skupinám NNO. 

Průměrná známka je 1,53 (se směrodatnou odchylkou 0,99) a 95% konfidenční interval 

průměrné známky je (1,26; 1,79). 

Za povšimnutí stojí, že organizace často fungují na bázi dobrovolnosti, kdy osobní 

náklady jsou rovny nule, což oproti dalším skupinám je neobvyklé. Hospodaření 

malých NNO není příliš vyrovnané. Ve většině případů (78 %) však dosáhly malé 

NNO mírně přebytkových rozpočtů.  

 

2. Středně malé NNO (výnosy 500 000 – 5 mil. Kč) 

Mezi středními NNO se nejčastěji vyskytují občanská sdružení a OPS. Efektivita 

financování je podle modifikovaného modelu KAMF ohodnocena známkou 2,55 

(se směrodatnou odchylkou 1,3). 95% konfidenční interval průměrné známky je 

(2,29; 2,8). Průměr výsledné známky nejvíce zhoršil ukazatel podílu osobních nákladů 

na celkových příjmech organizace. Většina organizací v této skupině (66,8 %) totiž má 

více než 40% podíl osobních nákladů na celkových výnosech. 

 

Tabulka č. 9: Podíl osobních nákladů na celkových výnosech – středně malé 

 NNO  

 Podíl osobních nákladů Zastoupení NNO v daném intervalu 

 0 – 20 % 13,5 % 

 20 – 40 % 18,9 % 

 40 – 60% 24,3 % 

 60 – 80 % 35,1 % 

 80 % a více 8,1 % 

Vlastní výpočet. 

Zhodnocování volných peněžních prostředků je u této skupiny nedostatečné, o čemž 

svědčí nejčastější a zároveň průměrná známka 3 z ukazatele okamžité likvidity. 
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Ta vyjadřuje více než 60% podíl krátkodobého finančního majetku k celkovým 

krátkodobým závazkům. 

3. Středně velké NNO (výnosy 5 mil. – 25 mil. Kč) 

Nejčetnějšími právními formami středně velkých NNO jsou opět občanská sdružení 

a OPS, k nimž se nyní řadí i nadace a nadační fondy. Efektivita financování 

podle použitého modelu, ohodnocená známkou 2,63 (se směrodatnou odchylkou 1,25), 

je velmi podobná hodnotě předchozí skupiny. 95% konfidenční interval průměrné 

známky je (2,39; 2,89). Na hladině významnosti 10 % se nicméně nepodařilo prokázat, 

že je tato skupina méně efektivní než velké a středně malé NNO. 

Ve výběrovém souboru je nejčastější vyrovnané hospodaření. Pokud má organizace 

deficitní hospodaření, většinou jej řeší použitím zisků z předchozích období. 

Financování těchto NNO tvoří nejčastěji zdroje ze státního a z územních rozpočtů, 

z evropských fondů, ze sponzorských darů a z vlastní činnosti, jež představuje např. 

platby zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči či tržby z prodeje služeb. 

V této skupině se také objevuje doplňková činnost, u které řada organizací uvádí 

nulové náklady. Také proto je rentabilita nákladů z doplňkové činnosti téměř u všech 

organizací této skupiny ohodnocena známkou 1. 

Tabulka č. 10: Podíl osobních nákladů na celkových výnosech – středně velké  

 NNO 

 Podíl osobních nákladů Zastoupení NNO v daném intervalu 

 0 – 20 % 10,0% 

 20 – 40 % 13,3% 

 40 – 60% 36,7% 

 60 – 80 % 40,0% 

 80 % a více 0,0% 

Vlastní výpočet. 
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4. Velké NNO (nad 25 mil. Kč) 

V této skupině můžeme nalézt hned několik církevních právnických osob s výnosy, 

které vysoce převyšují 150 mil. Kč. Tyto organizace se převážně zabývají 

poskytováním sociálních a zdravotních služeb. Z toho důvodu mají vyšší podíl 

(průměrně 49,28 %) osobních nákladů na celkových výnosech. Podobně jsou na tom 

i OPS (průměrně 49,01 %) a OS (průměrně 52,18 %). Naopak nadace a nadační fondy 

z mého souboru dat jsou na tom v oblasti podílu osobních nákladů na celkových 

výnosech výborně s průměrnou hodnotou 13,24 %. Tato nízká hodnota je důsledkem 

funkce nadací, jež zpravidla jen distribuují a přerozdělují finanční prostředky. 

Tabulka č. 11: Podíl osobních nákladů na celkových výnosech bez nadací a  

 nadačních fondů – velké NNO 

 Podíl osobních nákladů Zastoupení NNO v daném intervalu 

 0 – 20 % 0 % 

 20 – 40 % 31,25 % 

 40 – 60% 31,25 % 

 60 – 80 % 37,5 % 

 80 % a více 0 % 

Vlastní výpočet. 

 

Na hospodaření NNO v této skupině je patrná snaha o vyrovnané, popř. mírně 

přebytkové rozpočty, čehož také drtivá většina organizací docílila.  

Tabulka č. 12: Celkové autarkie na bázi příjmů a výdajů – velké NNO 

 Podíl příjmů a výdajů Zastoupení NNO v daném intervalu 

 101 % a více 52,6 % 

 100 % 21,1 % 

 90 - 100 % 26,3 % 

 80 - 90 % 0,0 % 

 méně než 80 % 0,0 % 

Vlastní výpočet. 
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1,53 
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Malé NNO Středně malé NNO Středně velké NNO Velké NNO

Doplňková činnost se zde také objevuje
11

, ukazatel rentability nákladů z doplňkové 

činnosti je nejčastěji vyšší než 30 % a míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem 

z doplňkové činnosti byla u všech NNO v této skupině vyšší než 100%. 

Celková průměrná známka této skupiny je 2,33 (se směrodatnou odchylkou 1,1). To je 

nižší hodnota naznačující lepší efektivitu financování oproti středně malým a středně 

velkým NNO, což se nicméně na hladině významnosti 10 % nepodařilo prokázat. 

95% konfidenční interval průměrné známky skupiny velkých NNO je (2,06; 2,6). 

Ukazatel okamžité likvidity má v této skupině průměrnou známku 2,94 a modus 3, což 

reprezentuje nejčastější hodnotu 60 % a více. Navíc u 68 % NNO z této skupiny je 

hodnota výrazně vyšší než 100 %, tedy peníze a jejich ekvivalenty vysoce převyšují 

krátkodobé závazky.  

 

Graf č. 5: Hodnocení efektivity financování podle velikosti NNO  

 

Vlastní výpočet. 

 

                                                           
 

11
 U 27,8 % NNO z výběrového souboru. 
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3.9 NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY ČESKÝCH NNO ZJIŠTĚNÉ NA 

ZÁKLADĚ APLIKOVÁNÍ MODIFIKOVANÉHO MODELU KAMF 

 

Nejčastějšími nedostatky hospodaření byly deficitní rozpočty, vysoké osobní náklady 

a neefektivní zacházení s okamžitou likviditou.   

Efektivní NNO by se měla snažit mít alespoň mírně přebytkové rozpočty. Tomu 

dlouhodobě může napomoci, bude-li využívat diverzifikovaného vícezdrojového 

financování a profitabilní doplňkové činnosti. Efektivní NNO by se také měla snažit být 

co nejúspornější a mít nízké osobní a administrativní náklady. Toho lze docílit 

mj. participací dobrovolníků a efektivní organizací. Dále by měla mít vhodně zvolenou 

právní formu, tj. mělo by obecně platit: čím větší NNO, tím transparentnější by měla 

být její právní forma. Během psaní této bakalářské práce jsem se setkal s několika OS 

ze skupiny velkých NNO zaměřených na veřejnou prospěšnost s nedostupnými 

výročními finančními zprávami. U těchto velkých OS by byla za doposud platné 

legislativy vhodnější a mnohem transparentnější právní forma OPS.  
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4 REGRESNÍ ANALÝZA DAT 

 

Pro zkoumání a detekci existence bližší závislosti mezi velikostí NNO a efektivitou jejího 

financování použiji regresní analýzu, konkrétně metodu nejmenších čtverců (OLS).  

4.1 METODA OLS 

Metoda OLS slouží k odhadu parametrů lineárního regresního modelu v obecném 

maticovém tvaru (Wooldridge, 2009): 

                  , (4.1) 

    (        ), (4.2) 

    (      ), (4.3) 

kde   [

  

  

 
  

] je sloupcový vektor závislých proměnných,   [
     

  

 
 

      

 
            

] se 

nazývá matice plánu,   je sloupcový vektor reziduí a   [

  

  

 
    

] je sloupcový vektor 

parametrů. 

Odhad spočívá v hledání parametrů: 

  ̂(     )             ∑ (     
  )  

   ,  (4.4) 

kde    (                 ) . 

Minimalizací výše uvedeného kritéria se dostane nejlepší lineární nevychýlený odhad 

 ̂    (   )  (   ). (4.5) 
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4.1.1 Předpoklady OLS 

Předpoklady OLS jsou: 

(1) Linearita parametrů 

(2) Náhodný výběr 

(3)  (     )   (  )    

(4) Absence perfektní kolinearity 

 Žádná z vysvětlujících proměnných není konstantní, a také neexistuje přesný 

lineární vztah mezi vysvětlujícími proměnnými. 

(5) Homoskedasticita 

    (     )     

(6) Absence autokorelace 

  (     )                            

(7) Normalita 

 Rezidua mají normální rozdělení  (    ). 

Při splnění předpokladů (1) až (6) je  ̂    nejlepší lineární nevychýlený (nestranný) odhad 

vektoru parametrů   a při splnění předpokladů (1) až (7) je nejlepší nevychýlený odhad. 

4.2 MODEL VLIVU VELIKOSTI NNO NA EFEKTIVITU JEJÍHO 

FINANCOVÁNÍ 

Pro sestavené zkoumané závislosti využiji lineární regresní model. Závislou proměnnou 

bude tvořit přirozený logaritmus průměrné známky NNO z modelu KAMF ˗ 

   (          ). Vysvětlujícími proměnnými pak budou: velikosti NNO ˗     (        ) 

a binární proměnné. Ty zahrnují jednotlivé skupiny velikostí NNO (    ,            , 

             a      ) a jednotlivé právní formy (  ,    ,       ,     ˗ představující 

OS, OPS, nadace a nadační fondy a církevní právnické osoby). Na základě výstupu 

z regrese pak model upravím odstraněním nesignifikantních binárních proměnných. 

Základní model tedy je: 

   (          )           (        )                             

                                                (4.6) 
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Přesnější pojmenování tohoto modelu by bylo částečný konstantní elasticitní (log ˗ log) 

model. Oproti elasticitnímu modelu se tento liší v interpretaci koeficientů. V případě 

částečného log ˗ log regresního modelu budu muset jednotlivé koeficienty přepočítat
12

 tak, 

abych je mohl interpretovat obdobně jako log ˗ log model. Tedy kolikaprocentní změnu 

závislé proměnné vyvolá 1% změna ceteris paribus konkrétní vysvětlující proměnné. 

Tabulka č. 13: Vliv velikosti a právní formy NNO na efektivitu jejího financování  

log(efektivita) Koeficient 
Směrodatná 

odchylka 
P>t 95% Konf. interval 

log(velikost) 0,0784677 0,0530329 0,142 -0,026735 0,183671 

os -0,0352904 0,2548029 0,890 -0,540751 0,470170 

ops -0,0418850 0,2340227 0,858 -0,506120 0,422353 

nadace -0,0278744 0,1537313 0,856 -0,332836 0,277087 

cpo Vynechaná z důvodu kolinearity. 

velke 0,0234647 0,2995575 0,938 -0,570777 0,617706 

strednevelke 0,3109033 0,2162613 0,154 -0,118101 0,739907 

strednemale 0,4141760 0,1532093 0,008 0,110250 0,718102 

male Vynechaná z důvodu kolinearity. 

Regresní 

konstanta 
-0,6088760 0,8150682 0,457 -0,225750 1,008000 

  R
2
 0,4687 N 109 

Vlastní výpočet. 

Z výstupů modelu vyplývá, že většina binárních proměnných je nesignifikantních 

na hladině významnosti 80 %. Z následně provedeného F-testu vyšlo, že tyto proměnné 

mohu v modelu vynechat. Proto model upravím a ponechám v něm vedle logaritmu 

velikosti NNO nejsignifikantnější binární proměnné. 

Dále tedy budu zkoumat následující model: 

    (          )           (        )                 

                   (4.7) 

                                                           
 

12
 Odvození metody a postupu přepočítání je popsáno např. v Bruin (2006). 
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V modelu vyšly všechny koeficienty signifikantní na hladině významnosti 0,1 %. Pro větší 

přesnost modelu eliminuji body ležící výrazněji mimo regresní přímku (outliers), 

a to pomocí studentizovaných reziduí s absolutními hodnotami nad 2,5. Z modelu jsem 

tímto způsobem odebral čtyři pozorování. Pro další analýzu modelu musím nejprve ověřit 

jeho předpoklady. 

Tabulka č. 14: Vliv velikosti NNO na efektivitu jejího financování  

log(efektivita) Koeficient 
Směrodatná 

odchylka 
P>t 95% Konf. interval 

log(velikost) 0,0947610 0,0111768 0,000 0,072589 0,1169320 

strednemale 0,3954385 0,0544802 0,000 0,287364 0,5035127 

strednevelke 0,3066493 0,0578379 0,000 0,199555 0,4213841 

Regresní 

konstanta 
-0,9043184 0,1720304 0,000 -1,245580 -0,5630563 

  R
2
 0,5762 N 105 

Vlastní výpočet. 

4.3 OVĚŘENÍ PŘEDPOKLADŮ MODELU 

 

(1) Linearita parametrů 

Tento předpoklad je splněn, model je lineární v parametrech          a  . 

(2) Náhodný výběr 

Tento předpoklad lze považovat za splněný, jelikož pro tvorbu výběrového souboru byla 

převážně použita metoda náhodného stratifikovaného výběru. 

(3)  (     )   (  )    

Ověření tohoto předpokladu mohu provést pomocí grafu závislosti reziduí na vyrovnaných 

hodnotách (viz příloha č. 11). Podle tohoto grafu zkontroluji, zda mají rezidua konstantní 

střední hodnotu (resp. zda křivka spojující střední hodnoty reziduí je zhruba konstantní), 

a že je v průměru nulová. Dle tohoto grafu mohu soudit, že rezidua mají konstantní střední 
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hodnotu, která se pohybuje poblíž nuly a je v průměru nulová. Tento předpoklad proto 

mohu považovat za splněný. 

(4) Absence perfektní kolinearity 

Tento předpoklad je splněn. Při spuštění lineární regrese je totiž tento předpoklad 

automaticky kontrolován programem Stata, ve kterém všechny operace v této kapitole byly 

prováděny. 

Multikolinearita se dá detekovat pomocí faktoru změny variability – značeného VIF. 

Z hodnot VIF (v rozmezí 1,08 a 1,3) lze soudit, že v modelu se multikolinearita neobjevuje. 

(5) Homoskedasticita  

V případě zamítnutí nulové hypotézy Cook-Weisbergova testu nastává heteroskedasticita. 

Pak bych musel využít metody robustních odhadů směrodatné odchylky (podoba tohoto 

výstupu je čistě pro ilustraci v příloze č. 15) nebo váženou metodu nejmenších čtverců. 

Podle Cook-Weisbergova testu nemohu zamítnout nulovou hypotézu (konstantní variace –

tedy homoskedasticity) ani na 20% hladině významnosti. Heteroskedasticita se dá mj. 

vypozorovat z grafu závislosti reziduí na vyrovnaných hodnotách (viz příloha č. 11). 

V mém modelu jsou rezidua docela rovnoměrně rozložena, takže by předpoklad 

homoskedasticity měl být splněn.  

(6) Absence autokorelace 

Autokorelace reziduí se vyskytuje spíše v časových řadách a panelových datech než 

v průřezových datech (Baltagi, 2008). Autokorelace způsobuje, že odhad směrodatných 

odchylek parametrů není konzistentní. V případě autokorelace reziduí lze postupovat 

obdobně jako v případě heteroskedasticity. 

U průřezových dat se autokorelace testuje obtížněji, protože na rozdíl od časových řad 

u nich nedochází k přirozenému řazení. Seřadím-li data náhodně (např. podle přidané 

náhodné proměnné), mohu testovat autokorelaci pomocí zpožděných reziduálních 

proměnných (např.  ̂    až  ̂   ), obdobně jako u časových řad. Následně odhadnu model:  

           ̂       ̂       ̂       ̂       ̂      (4.8) 
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Dále provedu F-test, kde nulová hypotéza říká, že koeficienty všech pěti zpožděných 

reziduálních proměnných jsou rovny nule (tedy že není přítomna autokorelace reziduí). 

Z výsledku F-testu plyne, že nulovou hypotézu nemohu zamítnout dokonce ani na 60% 

hladině významnosti. Přítomnost autokorelace se tak nepodařilo prokázat na vysoké hladině 

významnosti 60 %. Předpoklad absence autokorelace tedy považuji za splněný. 

(7) Normalita 

Pro testování normality dat použiji Shapiro – Wilkův W test. Nulová hypotéza říká, že 

rezidua mají normální rozdělení. Podle vyšlé P-hodnoty nemohu zamítnout nulovou 

hypotézu na hladině významnosti 35 %. Z toho důvodu posoudím normalitu reziduí z grafů 

(viz přílohy č. 10-12), z nichž lze vyčíst, že předpoklad normality reziduí není porušen. 

4.4 TEST SPECIFIKACE MODELU 

RESET test 

Ramseyho RESET test slouží k ověření správnosti specifikace modelu. Nulová hypotéza 

říká, že jsme v modelu nevynechali žádnou důležitou vysvětlující proměnnou. P-hodnota 

testovaného modelu vyšla 64,07%, takže nemohu zamítnout nulovou hypotézu ani 

na vysoké hladině významnosti 60 %. 

4.5 SHRNUTÍ A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ MODELU 

 

Koeficienty všech tří proměnných (velikosti NNO, binární proměnné skupiny středně 

malých NNO a středně velkých NNO) vyšly velmi signifikantní. Interpretace výstupu 

modelu je následující: 

 10% růst velikosti NNO způsobí zhoršení její efektivity financování o 0,91 % 

(ve smyslu zhoršení průměrné známky z modifikovaného modelu KAMF). 

 Koeficient binární proměnné skupiny středně malých NNO způsobuje ceteris 

paribus zhoršení efektivity financování této skupiny o 48,5 % (ve smyslu takového 

posunu regresní přímky, jež představuje zhoršení průměrné známky 

z modifikovaného modelu KAMF o 48,5 %). To jinak řečeno znamená, že 
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očekávaný procentuální nárůst geometrického průměru skupiny středně malých 

NNO oproti ostatním skupinám je ceteris paribus 48,5 %. 

 Koeficient binární proměnné skupiny středně velkých NNO způsobuje ceteris 

paribus zhoršení efektivity financování této skupiny o 35,88 %.  

 Přepočítaný efekt regresní konstanty lze vyjádřit jako zlepšení efektivity 

financování o 59,5 %. 

 Koeficient determinace je 57,6 %, takže se podařilo proložením regresní funkce 

vysvětlit 57,6 % z celkového součtu čtverců odchylek. 
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5 ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval českým neziskovým sektorem. Podrobně jsem 

prozkoumal efektivitu financování NNO a pokusil se najít vztah mezi ní a velikostí NNO. 

Pro tento účel jsem popsal metody měření efektivity financování a pro další analýzu jsem 

modifikoval model KAMF přímo pro NNO. Sestavil jsem počáteční hypotézu 

a na výběrový soubor českých NNO (detailně popsaný v kapitole 3.7) jsem aplikoval 

modifikovaný model KAMF. Snažil jsem se při sestavování výběrového souboru NNO 

o jeho co nejvyšší reprezentativitu a o co nejširší zevšeobecnitelnost závěrů z modelu. 

Z toho důvodu jsem ve všech případech, kdy to bylo možné, zvolil pro tvorbu výběrového 

souboru metodu náhodného stratifikovaného výběru. Náhodný (stratifikovaný) výběr je 

důležitý mj. pro regresní analýzu. 

Podle modelu byly nejlépe ohodnoceny malé NNO (na hladině významnosti 0,1 %). To je 

dáno především tím, že většina těchto NNO je vedena čistě na dobrovolnické bázi, kdy řada 

malých NNO má dokonce nulové osobní náklady. Malé NNO dosáhly mírně přebytkových 

rozpočtů v 78 %, což je vyšší podíl oproti větším NNO. 

Skupiny středně malých a středně velkých NNO vyšly podle modelu jako nejméně 

efektivní, nicméně pouze na hladině významnosti 28%. Nejhorší efektivitu financování 

těchto skupin naznačuje regresní analýza dat. V té jsou obě skupiny, oproti ostatním 

skupinám, zastoupeny vlastními binárními proměnnými, které jsou velmi signifikantní. 

Ty vyjadřují horší efektivitu financování skupiny středně malých a středně velkých NNO 

o 48,5 %, resp. o 35,9 % (oproti skupinám malých a velkých NNO). Podíl osobních 

nákladů na výnosech je u více než 40 % středně velkých NNO větší než 60 %. Rozdíl mezi 

těmito skupinami je však patrný v doplňkové (hospodářské) činnosti. V té je výrazně 

úspěšnější skupina středně malých NNO, kdy všechny NNO vykázaly více než 30% zisk 

z doplňkové činnosti a doplňková činnost pomohla vyrovnat ztrátu z hlavní činnosti. 

Většina středně velkých NNO generuje ziskovou doplňkovou činnost, u některých se však 

vykazuje záporný zisk nebo zisk menší než 5 % (z podílu výnosů a nákladů doplňkové 

činnosti). U více než 80 % středně velkých NNO navíc doplňková činnost nepokryla ztrátu 

hlavní činnosti. 
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Konfrontace vyhodnocení výsledků modifikovaného modelu KAMF a počáteční hypotézy 

je následující:  

Pomocí testování hypotéz se podařilo potvrdit na hladině významnosti 0,1 %, že: 

 skupina malých NNO je nejefektivnější; 

 skupina malých NNO má nejnižší osobní náklady. 

Na hladině významnosti 10% se nepodařilo vyvrátit, že: 

 středně velké NNO jsou nejméně efektivní s nejvyššími osobními náklady; 

 velké NNO jsou oproti středně velkým NNO efektivnější; 

 efektivita doplňkové (hospodářské) činnosti je nejvyšší u velkých NNO. 

Výsledky aplikace modifikovaného modelu KAMF vyvrátily, že: 

 okamžitá likvidita je u středně velkých NNO nejčastěji mezi 20 – 60 % (naměřeno 

jen u 8 % NNO). 

Výsledky aplikace modifikovaného modelu KAMF potvrdily, že: 

 velké NNO mají většinou hodnotu ukazatele okamžité likvidity nad 100 % 

(naměřeno u 77,8 % NNO). 

Pomocí regresní analýzy (metody nejmenších čtverců) se dále podařil prokázat vztah 

závislosti mezi velikostí NNO a efektivitou jejího financování, přičemž při růstu velikosti 

NNO o 10 % se její efektivita zhorší o 0,91 %. Skupiny středně malých a středně velkých 

NNO mají, jak jsem již uvedl, navíc efektivitu financování fixně zhoršenou o 48,5 % resp. 

35,9 %. 

Bude zajímavé sledovat transformaci českého neziskového sektoru pod vlivem novely 

občanského zákoníku a zákona o veřejné prospěšnosti, obou platných od 1. 1. 2014. Velká 

část občanských sdružení se bude muset transformovat v ústavy (jelikož nejsou komunitní 

a jejich hlavní činností je např. poskytování sociálních služeb). To se týká i např. největších 

OS, jako Fond ohrožených dětí, Český červený kříž, Adra, Armáda spásy, Naděje ap.  

Zajímavé také bude pozorovat vliv této legislativní změny na efektivitu financování, jež má 

mj. přinést vyšší transparentnost a zlepšit kontrolu NNO. Snad tato změna povede 

k pozitivnímu posunu a k rozvoji české občanské společnosti.  
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Příloha č. 1: Celkové autarkie na bázi příjmů a výdajů podle velikosti NNO 
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Příloha č. 2: Podíl osobních nákladů na celkových výnosech podle velikosti NNO 
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Příloha č. 3: Model vlivu velikosti a právní formy NNO na její efektivitu financování 

 

 

 

Příloha č. 4: F-test 

 
 

 

 

 

Příloha č. 5: Model vlivu velikosti NNO na efektivitu jejího financování 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
       _cons    -.6088759   .8150682    -0.75   0.457    -2.225752       1.008
        male    (omitted)
 strednemale      .414176   .1532093     2.70   0.008     .1102499     .718102
strednevelke     .3109033   .2162613     1.44   0.154    -.1181009    .7399074
    velkenno     .0234647   .2995575     0.08   0.938    -.5707768    .6177061
         cpo    (omitted)
         nad    -.0278744   .1537313    -0.18   0.856     -.332836    .2770871
         ops     -.041885   .2340227    -0.18   0.858     -.506123    .4223531
          os    -.0352904   .2548029    -0.14   0.890    -.5407509      .47017
      logvel     .0784677   .0530329     1.48   0.142    -.0267354    .1836708
                                                                              
       logef        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    14.7568978   108  .136637943           Root MSE      =  .27861
                                                       Adj R-squared =  0.4319
    Residual    7.83985446   101  .077622321           R-squared     =  0.4687
       Model    6.91704335     7   .98814905           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  7,   101) =   12.73
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     109

            Prob > F =    0.9997
       F(  4,   101) =    0.01

 ( 4)  velkenno = 0
 ( 3)  nad = 0
 ( 2)  ops = 0
 ( 1)  os = 0

                                                                              
       _cons    -.9043184   .1720304    -5.26   0.000     -1.24558   -.5630563
strednevelke     .3066493   .0578379     5.30   0.000     .1919146    .4213841
 strednemale     .3954385   .0544802     7.26   0.000     .2873644    .5035127
      logvel      .094761   .0111768     8.48   0.000     .0725893    .1169327
                                                                              
       logef        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total     13.112019   104  .126077106           Root MSE      =  .23456
                                                       Adj R-squared =  0.5636
    Residual    5.55677488   101  .055017573           R-squared     =  0.5762
       Model    7.55524411     3   2.5184147           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  3,   101) =   45.77
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     105
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         Prob > chi2  =   0.2423
         chi2(1)      =     1.37

         Variables: fitted values of logef
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 
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Příloha č. 6: Test heteroskedasticity 
 

 

 

Příloha č. 7: Testy normality reziduí 

 
 

 
 

 

 

Příloha č. 8: Test multikolinearity 

 

 

Příloha č. 9: Test specifikace modelu 

 

 

 

           r      105    0.98628      1.180     0.368    0.35635
                                                                
    Variable      Obs       W           V         z       Prob>z

                   Shapiro-Wilk W test for normal data

           r      105      0.8447         0.3771         0.83         0.6592
                                                                             
    Variable      Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2
                                                                 joint       
                    Skewness/Kurtosis tests for Normality

           r      105    0.98723      1.201     0.374    0.35425
                                                                
    Variable      Obs       W'          V'        z       Prob>z

                  Shapiro-Francia W' test for normal data

    Mean VIF        1.21
                                    
      logvel        1.08    0.925074
 strednemale        1.26    0.794414
strednevelke        1.30    0.767509
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  

. vif

                  Prob > F =      0.6407
                  F(3, 98) =      0.56
       Ho:  model has no omitted variables
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of logef
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Příloha č. 10: Test autokorelace 

 

 

 

 

 

 

 

 
Příloha č. 11: Graf závislosti reziduí na vyrovnaných hodnotách 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 12: Obdélníkový diagram reziduí 

  

Vlastní výpočet. 

                                                                              
       _cons    -.0104101   .0231727    -0.45   0.654    -.0564201    .0355999
       res_5    -.0214379   .1022052    -0.21   0.834    -.2243687    .1814929
       res_4    -.1275488   .1007155    -1.27   0.208    -.3275219    .0724243
       res_3    -.0008766   .1028506    -0.01   0.993    -.2050888    .2033356
       res_2     .1299829   .1016694     1.28   0.204     -.071884    .3318498
       res_1    -.0602716   .1028166    -0.59   0.559    -.2644165    .1438732
                                                                              
         res        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    5.21458247    99   .05267255           Root MSE      =  .23151
                                                       Adj R-squared = -0.0175
    Residual    5.03810722    94  .053596885           R-squared     =  0.0338
       Model    .176475245     5  .035295049           Prob > F      =  0.6558
                                                       F(  5,    94) =    0.66
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     100

            Prob > F =    0.6558
       F(  5,    94) =    0.66

 ( 5)  res_5 = 0
 ( 4)  res_4 = 0
 ( 3)  res_3 = 0
 ( 2)  res_2 = 0
 ( 1)  res_1 = 0

. test res_1 res_2 res_3 res_4 res_5
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       _cons    -.9043184   .1770646    -5.11   0.000    -1.255567   -.5530699
strednevelke     .3066493   .0539868     5.68   0.000     .1995541    .4137446
 strednemale     .3954385   .0571222     6.92   0.000     .2821234    .5087537
      logvel      .094761   .0107869     8.78   0.000     .0733627    .1161594
                                                                              
       logef        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .23456
                                                       R-squared     =  0.5762
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  3,   101) =   38.28
Linear regression                                      Number of obs =     105

. reg  logef logvel strednemale strednevelke, robust

 Příloha č. 13: Histogram reziduí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 14: Normal Probability Plot 
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