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Abstrakt 

Organizace občanské společnosti dnes bezpochyby hrají významnou roli v oblasti 

regionálního rozvoje. Jedním z vnitřních faktorů rozvojového potenciálu kraje a nástrojem 

k zajištění kvality a udržitelnosti realizovaných kroků je spolupráce a partnerství mezi 

subjekty občanského a veřejného sektoru. Posílení spolupráce a partnerství by mělo být 

zajištěno vnitřní organizovaností občanského sektoru do zastřešujících organizací a 

poskytováním jejich služeb. V předkládané diplomové práci je prostřednictvím 

kvantitativního přístupu proveden výzkum, který se zaměřuje na skutečnost, jaký vliv na 

nastavení spolupráce či partnerství s krajskou samosprávou má členství v regionální 

zastřešující organizaci.  

 

 

Abstract 

There is no doubt that civil society organizations play an important role in the regional 

development. One of the inner factors of the regional development potential and the tool to 

ensuring the quality and sustainability of the implemented measures is the cooperation and 

partnership between the civil and public sector entities. The cooperation and parthership 

should be strenghtened by the inner organization of civil sector into the ubrella 

organizations and by the provision of their services. In this diploma thesis is realized the 

quantitative research which is focused on the fact what is the role of regional umbrella 

organization in the setting of cooperation and partnership with the regional government.   

 

 

Klíčová slova 

organizace občanské společnosti, regionální rozvoj, krajská samospráva, zastřešující 

organizace, participace, partnerství, spolupráce 

 

Key words  
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1. Úvod 

 

Organizace občanské společnosti dnes bezpochyby hrají významnou úlohu na poli 

dynamiky rozvoje lokální, regionální, národní, ale i evropské úrovně. V případě pojmu 

občanské společnosti neexistuje jediná koncepce a definice. Mezi nejpodstatnější kritéria 

mající vliv na nahlížení na občanskou společnost patří národní historické tradice, 

ideologické přesvědčení, model organizace státu a veřejné správy, jejich role ve 

společnosti, kulturní a sociální vývoj, náboženství, státní dotační politika a další (Stulík, 

2003). 

 

O potřebě podpory rozvoje spolupráce a partnerství mezi subjekty soukromého, 

občanského a veřejného sektoru slýcháme stále častěji, ovšem otázkou zůstává, do jaké 

míry se jedná pouze o užití dnes velmi populárních pojmů a do jaké míry jsou tyto pojmy 

v naší společnosti skutečně zakotveny a reálně uplatňovány.  

 

Na spolupráci a partnerství mezi regionálními aktéry lze pohlížet jako na jeden z 

vnitřních faktorů rozvojového potenciálu kraje. Navazování spolupráce či partnerství mezi 

místními občany, občanským sektorem v jeho formalizované podobě, podnikatelským 

sektorem a krajskou samosprávou je velmi důležité, neboť může představovat potenciál 

pro zajištění kvality a udržitelnosti realizovaných kroků v rámci regionálního rozvoje. 

Zapojení organizací občanského společnosti je významné zejména z důvodu, že tyto 

reprezentují zájmy a názory široké veřejnosti, které by v regionálním rozvoji neměly být 

opomenuty.  

 

V České republice se prostor organizacím občanské společnosti otevřel zejména 

v kontextu transformačních procesů po převratu v roce 1989 a s ustavením nového 

politického systému. Je zřejmé, že zpočátku bylo velmi důležité řádné legislativní a 

organizační nastavení veřejné správy, které mimo jiné souviselo se znovuobnovením 

krajského zřízení, ne něž se váže vznik legislativní normy v roce 2000. Z regionálního 

hlediska byla v této souvislosti podporována spolupráce mezi jednotlivými kraji. Dnes je 

nezbytné počítat rovněž se stranou občanského sektoru jako regionálního aktéra a 

organizace občanského společnosti do veřejné politiky zapojovat. 
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Aktuálnost tématu je umocněna končícím programovým obdobím Evropské unie 

2007-2013, kdy strategické a programové dokumenty na evropské, národní a regionální 

úrovni příslušné formy participace
1
 zdůrazňovaly a jistě budou podporovat i v příštím 

programovém období 2014+. Článek 11 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 uvádí, že „každý 

členský stát navazuje v případě potřeby a v souladu s platnými vnitrostátními pravidly a 

postupy partnerství s orgány a subjekty, jako jsou hospodářští a sociální partneři a veškeré 

jiné vhodné subjekty zastupující občanskou společnost, partneři v oblasti životního 

prostředí, nevládní organizace a subjekty zabývající se prosazováním rovnosti mužů a 

žen“. 

 

V případě otázky partnerství není princip formalizovaného partnerství v České 

republice  právně vymezen a neexistuje zde oficiální metodika pro vedení takovéhoto 

partnerství. Vzhledem k těmto skutečnostem je přístup jednotlivých krajů k organizacím 

občanské společnosti odlišný, a to jak z hlediska přístupu k nim, tak z hlediska 

institucionálního nastavení.  

 

Ve své práci jsem se nejprve chtěla věnovat pouze tématu spolupráce a partnerství 

mezi krajskou samosprávou a organizacemi občanského společnosti. K tématu mne 

přivedlo mé zaměstnání na Ministerstvu pro místní rozvoj. Zde jsem se zúčastnila mnoha 

jednání, na nichž byla otázka spolupráce a partnerství často otevřena. Z jednání jsem 

mnohdy odcházela s pocitem, že každý tuto otázku vnímá jinak, po svém. A mnohdy jsem 

také měla pocit, že přítomní hovořili o partnerství a jeho uplatňování, aniž by tím měli na 

mysli skutečné partnerství, ale „pouze“ jednu z forem spolupráce
2
. Z tohoto důvodu se 

v práci trochu hlouběji zaměřím na objasnění dané terminologie. Na zmíněných jednáních 

informoval představitel Rady vlády pro nestátní neziskové organizace o tom, že mezi 

jednotlivými kraji a krajskými zastřešujícími organizacemi jsou postupně uzavírány 

dohody o spolupráci. Tato skutečnost mne vedla k tomu, že jsem se začala zajímat o to, 

jakou roli v otázce navázání spolupráce a partnerství mezi organizacemi občanské 

společnosti a krajskou samosprávou hrají krajské zastřešující organizace a zaměřit svůj 

výzkum tímto směrem.  

 

                                                           
1
 O jednotlivých formách participace hovořím v kapitole 2.3.2. 

2
 O jednotlivých formách spolupráce hovořím v kapitole 2.3.2. 
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Že jsem se rozhodla jít správnou cestou, mne přesvědčilo následné hledání 

dostupných zdrojů, kdy jsem narazila na několik výzkumů týkajících se daného tématu. 

Jednalo se buď o komplexní výzkumy spolupráce samosprávy a organizací občanského 

společnosti všech čtrnácti krajů České republiky nebo byly dané výzkumy tematicky 

zaměřeny na obsah komunikace mezi občanským sektorem a veřejnou správou. Nenašla 

jsem žádný výzkum, který by se čistě věnoval roli zastřešujících organizací v této otázce.  

 

Teoretická část práce se věnuje významným teoriím v oblasti občanské společnosti, 

její úloze a funkcím, dále významným milníkům vývoje veřejné správy a regionálního 

rozvoje po roce 1989 a v neposlední řadě významu zastřešujících organizací a samotnému 

výkladu pojmů spolupráce a partnerství za použití příslušných pramenů včetně dokumentů 

regionální, národní a evropské úrovně. V praktické části práce pak realizován výzkum, ve 

kterém byli respondenty vedoucí představitelé všech neziskových organizací, které jsou 

členy občanského sdružení KOUS
3
. Kvantitativní přístup jsem tak zvolila z důvodu, že 

mým záměrem je testování předpokládaných hypotéz, jejich přijmutí či zamítnutí a nikoli 

vytvoření hypotézy nové, což lze nejlépe učinit prostřednictvím extenzivního šetření. 

 

Cílem předložené práce je ověřit, jak vnímají vedoucí představitelé členských 

organizací zastřešovaných občanským sdružením KOUS vliv tohoto sdružení a jím 

poskytovaných servisních služeb na zapojení do spolupráce a partnerství s krajskou 

samosprávou a zda s délkou členství v zastřešující organizaci roste i vědomí tohoto vlivu. 

Dále mne zajímá, do kterých forem participace se členské organizace zapojily a jaké jsou 

konkrétní příklady podpory členských organizací od občanského sdružení KOUS při 

navázání a realizaci spolupráce či partnerství.  

 

Kraj Vysočina jsem zvolila z toho důvodu, že v mnou provedené analýze krajů 

vyšel jako nejlepší. Ukázalo se, že tento kraj má velmi dobré institucionální předpoklady 

pro navázání spolupráce a partnerství s organizacemi občanské společnosti. Došlo zde ke 

zřízení funkce koordinátora pro neziskový sektor a dále zde byla zřízena Pracovní skupina 

Krajského úřadu Kraje Vysočina pro nestátní neziskové organizace. Členská základna 

krajské asociace organizací občanské společnosti se každým rokem zvyšuje a dále jako 

jeden z prvních uzavřel Kraj Vysočina se zastřešující krajskou organizací neziskových 

                                                           
3
 Koordinační uskupení zástupců neziskových organizací 
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organizací zmíněnou Dohodu o spolupráci. Rovněž na základě výzkumu, o kterém se 

zmiňuji v kapitole věnované Kraji Vysočina, a který se zaměřil na analýzu sociálního 

kapitálu v jednotlivých krajích, vykazuje tento kraj ve srovnání s ostatními kraji spíše 

vysokou míru sociálního kapitálu. 

 

2. Teoretická část  
 

2.1. Občanská společnost  
 

Historicky se pojmu občanské společnosti věnuje mnoho autorů. Existuje množství 

definic občanské společnosti z různého pohledu - sociologického, ekonomického, 

právního, dle typu organizace, dle organizační struktury apod. Z důvodu omezení práce je 

potřeba provést redukci výkladu. Nebudu se zde podrobně zabývat historicko-teoretickým 

vývojem, ani nebudu detailněji popisovat různé definice občanské společnosti. Zaměřím se 

pouze na ty autory, o nichž se domnívám, že jejich myšlenky jsou z pohledu tematického 

zaměření práce významné. Zároveň provedu exkurz do vývoje občanské společnosti České 

(Československé) republiky, abych tak ukázala historický kontext, který má bezpochyby 

vliv na současný stav české moderní občanské společnosti a rozvoj a fungování organizací 

občanské společnosti. V kapitole věnující se vývoji české občanské společnosti po roce 

1989 se rovněž zaměřím na výsledky aktuální výzkumné činnosti v této oblasti a 

hodnocení stavu občanské společnosti realizované Radou vlády pro nestátní neziskové 

organizace (dále RVNNO). 

 

2.1.1. Definice a funkce občanské společnosti 
 

Dle Charlese Taylora
4
 (in Müller, 2002) od občanské společnosti očekáváme, že se 

společnost jako celek může sama strukturovat a koordinovat svoje jednání skrze takové 

zastřešující organizace, které jsou nezávislé na státní moci, přičemž souhrn a souhra těchto 

asociací může významně vymezovat chod státní moci. Konceptu občanské společnosti 

v tomto smyslu se přiklání Alexis de Tocqueville, který, jak je z jeho myšlenek patrné, byl 

velkým příznivcem decentralizace a kladl důraz na kontrolu a rovnováhu moci (Müller, 

2002). Významná je nejen nezávislost těchto sdružení, ale také rovnováha a vzájemná 

                                                           
4
 Vymezení občanské společnosti v silnějším smyslu. Ve slabším smyslu pak od občanské společnosti 

očekáváme existenci volných sdružení, jež nejsou pod poručnictvím státní moci.   
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prostupnost politické a občanské sféry, jež umožňuje občanům efektivně se podílet na 

veřejné správě. Pokud vymře samovláda na lokální úrovni
5
, je ve velkém nebezpečí také na 

úrovni národní (Müller, 2002).  Rozvoj provinciálních svobod považuje Tocqueville za 

jedinou záruku rozkvětu svobodné a pořádkumilovné společnosti.  

 

 Pohlédneme-li na občanskou společnost z ekonomického hlediska, jedná se o jeden 

ze tří základních sektorů spolu se sektorem soukromým a sektorem veřejným. Co odlišuje 

občanskou společnost od soukromého a veřejného sektoru, je skutečnost, že organizace, 

které zahrnuje, jsou ustaveny na základě sdílených hodnot a zájmu skupiny občanů a těch, 

kteří je podporují (Dohnalová, 2004). Z hlediska funkce není cílem občanského sektoru 

zisk, ale přímé dosažení užitku. Na tomto místě bych ještě doplnila definici Richarda 

Hollowaye, který občanskou společnost vymezuje jako oblast institucí, organizací a 

jedinců v oblasti mezi rodinou, státem a trhem, ve které se lidé sdružují na dobrovolné bázi 

za účelem podpory společných zájmů (Holloway, 2001).   

 

Občanskou společnost lze chápat jako nezávislou samoorganizaci společnosti, jejíž 

jednotlivé části se dobrovolně zapojují do veřejné činnosti, aby uspokojovaly individuální, 

skupinové či veřejné zájmy v rámci právně definovaného vztahu mezi státem a společností 

(Weigle a Butterfield in Potůček, 2005). 

 

            Nyní se krátce zmíním o funkcích občanské společnosti. Přestože je tak přímo 

nenazývá, vymezuje Alexis de Tocqueville čtyři základní funkcionální dimenze ve vztahu 

občanské společnosti a státu – legitimizační, participační, ochranou a integrační (Müller, 

2003). Občanská společnost (tamtéž) ve své nezávislosti a autonomii vytváří společenské 

zdroje politické moci, legitimizuje stát a jeho vládu s tím, že síla zájmových iniciativ 

spočívá primárně v tom, že stojí právě mimo samu politickou moc. Zájmy a priority, které 

se vytváří v rámci občanské společnosti a které by ve svém důsledku měly politickou moc 

podmiňovat, jsou v liberálních demokraciích chápány jako legitimní právě proto, že se 

tvoří mimo samu politickou moc. Zástupci organizací občanské společnosti, kteří by na 

sebe vzali politickou odpovědnost, by tak popřeli onu distinkci mezi občanskou společností 

a státem. Se zapojením občanů do správy veřejných záležitostí souvisí participační funkce 

občanské společnosti. Široká občanská participace může představovat značnou mobilizaci 

                                                           
5
 Zde bych doplnila rovněž  regionální úroveň.  
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zdrojů díky využití široce rozptýlených informací a znalostí a zajistit tak větší kvalitu 

výstupů demokratického politického rozhodování (Müller, 2003). Zájmové skupiny 

(tamtéž) navíc mohou díky svému charakteru – k němuž patří kromě politické nezávislosti 

také problémová zaměřenost – často dříve než politické strany rozpoznat a poukázat na 

vážná rizika či nebezpečí a navrhnout užitečná řešení. Participativní funkci občanské 

společnosti a organizací občanské společnosti se blíže věnuji v kapitole 2.3., která se 

zabývá otázkou spolupráce a partnerství veřejného a neziskového sektoru. Karel. B. Müller 

(2008) rovněž uvádí funkcionální dimenze občanské společnosti a dodává, že spíše než 

politická centralizace je to mnohovrstevná decentralizace, která umožňuje občanům 

bezproblémový kontakt s veřejnou správou, případně přístup do procesu politického 

rozhodování a vede k hospodárnějšímu a efektivnějšímu využívání materiálních zdrojů. 

Ochranná funkce souvisí se zamezováním rozpínavosti státní moci. Integrační funkce je 

pak spojena se vznikem vztahů přináležitosti a loajality. Jinými slovy řečeno, jedná se o 

spolupráci s druhými. Aby mohly být zmíněné funkcionální dimenze naplněny, musí zde 

být vyzrálá občanská politická kultura, jež se vyznačuje především smyslem pro zájmovou 

a názorovou pluralitu a s tím souvisejícími občanskými postoji autonomie, tolerance, 

odpovědnosti, nakloněnosti ke kompromisu či dohodě a v neposlední řadě úcty k zákonům 

(Müller, 2003). 

 

2.1.2. Občanská společnost v České republice 
 

V této kapitole se věnuji třem etapám formování občanské společnosti do současné 

podoby. Zároveň již na tomto místě otevírám téma spolupráce a partnerství 

prostřednictvím informací z výzkumu realizovaného občanským sdružením CIVITUS. 

 
2.1.2.1. Vývoj občanské společnosti do roku 1989 
 

První etapa probíhala přibližně od poloviny 19. století, kdy se definitivně hroutí 

tradiční patrimoniální feudální řád, až do roku 1938. Pokud jde o rozvoj české "občanské" 

společnosti a jejích forem, období do roku 1938, je obdobím vytváření a zakládání v jistém 

smyslu prvotních a pro budoucí rozvoj určujících předpokladů, forem, sociálně 

psychologických a kulturně civilizačních vzorců a stereotypů české občanské společnosti 

(Müller, 2002). Období meziválečné Československé republiky, kdy spolky a různé 

nestátní instituce zaznamenaly nebývalý rozvoj, bývá českými badateli mnohdy 
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označováno za dobu největšího rozmachu principů občanské společnosti, za „zlatý věk“ 

spolkového života (Jirásek, 2003).  

 

První republice
6
 se podařilo převzít významné prvky rakouského liberálního 

konstitucionalismu a také se jí dařilo dosahovat slušné hospodářské prosperity (Müller, 

2002). Přesto toto období doprovází mnoho omezení, jak je uvedeno dále. Československo 

zdědilo společnost s velmi bohatým spolkovým životem, který se dále čile rozvíjel. V roce 

1938 se zde nacházelo okolo 60 000 neziskových organizací (Potůček, 2005). Spolkový 

aktivismus se však původně neformoval především v české společnosti - jako přirozený 

obsah občanské společnosti v protiváze vůči státu, ale spíše jako náhrada státu (Müller, 

2002). Spolkový život byl za Rakouska v českých zemích dělen striktně podle etnického 

hlediska. Jak Müller shrnuje, během krátkého období První republiky dochází k jistému 

posunu a jiné zájmové struktury začínají pracovat podle zájmového hlediska a nikoli 

výlučně na etnickém základě. Především česká společnost, která se již nemusí v nových 

podmínkách obávat menšinového postavení, může otevřeněji rozvíjet svůj spolkový a 

hospodářský život. Česká politická elita se nyní ujímá klíčových pozic ve státní správě a 

prosazování zájmů se nyní odvíjí od politické roviny. Stranické struktury však zůstávají 

bipolárně-národní. Müller tak poukazuje na charakteristický rys ve vývoji české 

společnosti, kdy neprostupnost "občanské společnosti" (ať už v jakémkoli smyslu) a státu 

za Rakouska-Uherska je vystřídána její až přehnaně těsnou symbiózou se státem v období 

první republiky. Tato tendence má ovšem také za následek slabost a nefunkčnost občanské 

společnosti jako síly, jež má státní moc vyvažovat a kontrolovat. Müller dále říká, že si je 

vědom toho, že nelze dost dobře posuzovat tehdejší situaci prizmatem dnešních představ o 

občanské společnosti, a že nelze tedy kategoricky soudit tento stav jako nedostatečný vztah 

kontroly a rovnováhy mezi občanskou společností a státem. Nelze si však nevšimnout, že 

tato symbióza se stala po komunistickém převratu jednostranným prostředkem kontroly 

režimu nad organizacemi a spolky, od církví až po svaz zahrádkářů, které se pak všechny 

vlastně staly reprezentanty totalitního státu.  

 

Nedostatečná identifikace s rakouským státem je v komplikovaných podmínkách 

První republiky vystřídána jeho "kolonizací" ze strany české společnosti, což se pak v 

případě potřeby ukázalo jako dobrý předpoklad pro "kolonizaci" této společnosti ze strany 

                                                           
6
 Rakouskému období a faktorům, které hrály úlohu při procesu formování české národní společnosti v tomto 

období, se věnují například Potůček (2002) či Müller (2003).   
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státu. S jistou mírou nadsázky tak můžeme říci, že tradice politického odporu a pasivity, 

jež vzešla z období emancipace české společnosti v rámci Rakousko-Uherského státu, 

který nepřijala za svůj, byla za První republiky doplněna či vystřídána tradicí politické 

poddanosti a závislosti na státu, který byl permanentně ohrožován menšinami a 

mezinárodní politickou situací (Müller, 2002).  

 

Druhá etapa, jež je obdobím "nesvobody", probíhá více než padesát let. Jak uvádí 

Müller, situace dlouhých padesáti let totalitních režimů vytvářela a vlastně potvrzovala již 

z dob Rakouska důvěrně známý stereotyp, kdy stát byl chápán jako něco zcela cizího, 

vnuceného a nepřátelského. Tato zkušenost vyvolávala ve společnosti dvojí důsledek. 

První vedl k potvrzování hodnoty a "blahořečení" soukromí. Druhým důsledkem bylo 

"znehodnocení" veřejné sféry či politiky jako takové. Jakákoli hlubší spolupráce se 

státními institucemi, politiky či stranou byla považována za nemorální. Proto ti, jež se 

nehodlali smířit s "vnitřní emigrací" a chtěli se účastnit autentického politického života, si 

museli konstituovat svoji vlastní veřejnou sféru mimo oficiální politiku státu
7
.  

 

Období po obnovené Československé republice již v tomto ohledu nikdy 

nenavázalo na vývoj v období první republiky. Doba komunistického totalitního režimu 

pak znamenala splynutí státní správy a samosprávy do jednoho systému a likvidování 

jakýchkoli prvků občanské společnosti. Nelze však opomenout fakt, že od 60. let dochází 

k výrazné orientaci na zájmovou činnost a s tím související vytváření určitého kulturního 

prostředí v řadě českých obcí. Specifické postavení měl v 70. a 80. letech disent. Na pozadí 

disentu probíhal spor o povahu demokracie. Disidenti přistupovali k politickým stranám 

s historicky odůvodňovanou nedůvěrou a domnívali se, že demokracie by se měla opírat o 

angažovanost v občanské společnosti. Vzorem této angažovanosti měla být Charta 77 

(Drulák, 2012:. 256). Zejména v 80. letech se počala rozvíjet v rámci ekonomických i 

společenských tzv. šedá zóna 
8
, která postupně prorůstala i do různých legálních organizací 

                                                           
7
 Zde mají také svůj původ mnohé charakteristické pojmy pocházejí od opozičních představitelů jako 

například Havlova "ne-politická politika“.  
8
 Termín „šedá zóna“ (Šiklová) vyjadřuje specifický rys rozvrstvení československé společnosti v období 

l968-l989. První dimenzí dělení společnosti na část politicky aktivní a část nepolitickou,převážně konsumně 

orientovanou,tzv."mlčící většinu". Druhou základní dimenzí je rozlišení tří skupin politicky myslících a 

aktivních osob. Z nich první skupinu tvoří představitelé establishmentu,straničtí a vládní činitelé. Druhou, 

svým způsobem protikladnou tvoří skupina osob, která se v průběhu let definovala či byla definována jako 

opozice. Rysem obou těchto skupin je, že nemají možnost změnit svoje postavení.Mezi těmito dvěma 

skupinami se nachází šedá zóna,která se pozvolna vyhraňuje,nechce přímou konfrontaci s režimem,formálně 

je začleněna do stávajících struktur i když v nich nezaujímá významné pozice.  
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a institucí (např. Československá vědeckotechnická společnost), občanské iniciativy se 

zaměřovaly na  otázky životního prostředí atd. (Jirásek, 2003).  

 

2.1.2.2. Občanská společnost po roce 1989 
 

Třetí etapa vývoje občanské společnosti spadá do období po roce 1989. Zmíněné 

znehodnocení veřejné sféry se promítlo do počátku polistopadového vývoje, kdy došlo k 

rozpadu mamutí "masové organizace" (Národní fronty) a míra organizovanosti v české 

společnosti významně klesla (Müller, 2002). V této době je zaznamenána silná tendence k 

atomizaci a rozpadu zájmových sdružení vůbec.  

 

Po revoluci v roce 1989 se česká společnost přihlásila k obnově principů občanské 

společnosti. Zatímco disidenti se snažili zabránit transformaci Občanského fóra na 

politickou stranu a zachovat ho jako fórum spontánní občanské angažovanosti, jejich 

oponenti, jimiž se  stali ekonomičtí experti, prosazovali demokracii postavenou na 

stranické soutěži. Po roce 1990 získali převahu ekonomičtí experti sdružení kolem Václava 

Klause. Ti se pokusili přeměnit Občanské fórum na pravicovou politickou stranu, což 

vedlo k jeho rozpadu. Klausova část založila Občanskou demokratickou stranu a příznivci 

havlovského pojetí politiky Občanské hnutí, které sebe samo pojímalo spíše jako 

celospolečenské hnutí než politickou stranu, vyhýbalo se pravo-levému dělení. Volby 

v roce 1992 přinesly jednoznačné vítězství Občanské demokratické strany a drtivou 

porážku Občanského hnutí, které se ani nedostalo do parlamentu (Drulák, 2012).  

Spory o povahu demokracie (zastupitelské nebo přímé) se projevovaly i v pozdějších 

politických střetech např. o uplatnění institutů referenda nebo přímé prezidentské volby. 

  

Z toho, co bylo uvedeno v předchozím textu je zřejmé, že předpoklady existence 

fungující občanské společnosti nejsou z hlediska historické tradice příliš příznivé. Hlavní 

bariéru rozvoje otevřené české občanské společnosti spatřuje Müller v její nedůvěře a 

nesebevědomí. Občané (tamtéž) nevěří, že by mohli nějak ovlivňovat státní orgány a 

politiku vlády, zrovna tak ani většinou nevědí, jakým způsobem by mohli svoji politickou 

vůli uplatnit. Domnívám se, že situace v české společnosti je v tomto ohledu dnes lepší, 

zejména na nižší, než státní úrovni, a z tohoto předpokladu budu ve své práci vycházet.  
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Müller v několika bodech shrnuje kroky, které je potřeba k obnově důvěry učinit 

(2002): 

 Vyloučit jakoukoliv pochybnost a nejistotu ohledně zranitelnosti demokratického 

vývoje. 

 Politické autority se musí vyhnout projevům svévole a vyžadovat odpovědnost 

uvnitř i navenek. 

 Garantovat jistoty občanů a jejich lidská práva. 

 Zajistit viditelný a otevřený vztah vlády k veřejnosti a důsledné oddělení  

ekonomické a politické sféry. Tato otevřenost by měla být zajištěna rovněž na            

úrovni regionálních vlád.  

 Stát se musí vzdát monocentrismu a podpořit pluralismus ve veřejné správě. To 

souvisí s potřebou provést důslednou decentralizaci veřejné správy a vytvořit místní 

samosprávy, na něž je třeba delegovat výkonné i zákonodárné kompetence. Jak Müller 

zdůrazňuje, pouze pokud lidé vědí, že některé otázky opravdu závisejí na jejich vůli a 

dokážou ovlivňovat řadu věcí, které se jich bezprostředně týkají, může si veřejnost 

osvojovat étos občanské odpovědnosti a loajality vůči institucím státu. 

 Důvěra a otevřenost v jiné a cizí je podmíněna dynamickou, demokratickou a dobře 

fungující rodinou. 

 

Zmíněné kroky jsou jistě velice náročné a zejména v kontextu uvedeného 

historického vývoje české (československé) společnosti otázkou pomalého a dlouhodobého 

procesu. V mnoha ohledech však již česká společnost učinila krok vpřed. Mám tím na 

mysli například otázku decentralizace veřejné správy, jak popisuji dále či částečná 

otevřenost regionálních vlád k veřejnosti, jak ukazují výsledky provedeného šetření.     

 

S obnovou občanské společnosti souvisí i tvorba nového zákonodárství, která však 

ve vztahu k neziskovému sektoru byla zpočátku zanedbávána. První zákony
9
 vstoupily 

v platnost již 1. května 1990, ovšem na další legislativu se vzhledem k přednostním 

s transformačním procesem spojeným otázkám muselo ještě několik let počkat
10

. 

Aktuálnímu stavu v oblasti legislativy se věnuji v kapitole 2.1.3. 

 

                                                           
9
 Například zákon č. 38/1990Sb., o sdružování občanů.  

10
 Až v roce 1997 vešel v platnost zákon č. 248/1995, o obecně prospěšných společnostech. 
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„Novodobá“ občanská společnost České republiky byla podrobena řadě výzkumů. 

Jeden z těchto výzkumů realizovalo v letech 2003-2004 občanské sdružení CIVITUS. 

Jedná se o mezinárodní projekt, jehož cílem byla analýza stávajícího stavu občanské 

společnost z pohledu mnoha aspektů (Skovajsa, 2010). Do projektu se zapojila rovněž 

Česká republika
11

, která vycházela z metodologie vypracované zmíněnou organizací. Jedná 

se o velmi komplexní výzkum, který se zaměřil na čtyři základní dimenze – strukturu, 

prostředí, hodnoty a vliv, a který přinesl mnoho nových poznatků. Pro práci jsou významné 

závěry z oblasti vztahu mezi občanskou společností a státem, existence a efektivity 

zastřešujících organizací
12

 a vlivu občanské společnosti na veřejnou politiku.
13

 Výstupy 

výzkumu ve zmíněných třech oblastech hovoří o následujících závěrech (Vajdová, 2005): 

 

Od komunikace ke skutečnému partnerství 

Existuje řada mechanismů pro komunikaci mezi státem a občanskou společností, např. 

poradní orgány vlády a ministerstev, komise a výbory krajských zastupitelstev a rad nebo 

tripartita. V řadě krajů existují místní hospodářské a sociální rady, právní formou občanská 

sdružení. Monitoring médií, provedený v rámci projektu, ukázal, že stát většinou 

komunikuje s odbory a hospodářskými či profesními svazy. Většina jiných aktérů 

občanské společnosti v postavení respektovaných a silných partnerů zatím není. Mnoho 

organizací je nespokojených, že právě s nimi nikdo nekomunikuje (v regionálním 

dotazníku téměř 60 % respondentů uvedlo jako problém to, že kraje komunikují jen s 

několika málo vybranými organizacemi). Pozitivní vliv má působení Rady vlády pro 

nestátní neziskové organizace a také princip partnerství Evropské unie, který začíná 

přinášet první pozitivní změny. 

Problém zastřešujících organizací 

Podle odhadů existuje v ČR asi 80 zastřešujících organizací („střech“) a sítí na regionálním 

či oborovém základu. Většina střech poskytuje svým členům úspěšně odbornou a 

technickou podporu a mnoho z nich také hraje pozitivní roli v tom, že vytvářejí společná 

pravidla a vyžadují jejich plnění od svých členů. Na druhou stranu mnoho střech existuje 

bez velké členské základy a chybí jim dostatečná důvěra a respekt ostatních občanských 

organizací. Přesto se staví do role mluvčích občanského sektoru a partnerů veřejné správy, 

                                                           
11

 Výzkum byl realizován Nadací občanské společnosti ve spolupráci s Fakultou humanitních studií 

Univerzity Karlovy v Praze. Finanční podporu výzkumu zajistila nadace VIA. Manažerkou projektu byla 

pracovnice NROS Tereza Vajdová. 
12

 Zkoumáno v rámci subdimenze věnující se úrovni organizace. 
13

 Pro lepší přehlednost jsem se rozhodla uvést závěry již na tomto místě a nikoli v kapitolách věnující se 

uvedeným tématům (partnerství; zastřešující organizace). 
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což ostatní občanské organizace vnímají jako nelegitimní. Otázka efektivity střech byla 

zkoumána na regionální úrovni. V rámci přisouzení důležitosti cílům zastřešujících 

organizací se na předním místě umístila otázka koordinace společného postupu členských 

organizací vůči veřejné správě, zlepšení přístupu k finančním prostředkům pro členy a 

podpora činnosti a rozvoje členů (servisní, odborná).   

Vliv na veřejnou politiku 

Shrneme-li závěry výzkumu CIVITUS v této oblasti, která se rovněž zabývala vlivem OOS 

na regionální úrovni, lze říci, že zde jsou výraznějšími aktéry kulturní, zájmová, 

ekologická a sportovní sdružení.  

 
2.1.3. Organizace občanské společnosti  
 

Občanský sektor je jedním ze segmentů veřejného prostoru jako místa, které je 

médiem pro šíření informací, prostorem společného zájmu, prostorem pro setkávání, pro 

diskusi, pro vytváření názorů, mínění, zázemím pro politická rozhodnutí a pro výkon 

politické moci (Bergerová, 2002). 

 

Schéma 1. Segmenty veřejného prostoru 

Zdroj: Bergerová, 2002  

 

Organizace občanské společnosti (tvořící občanský sektor) představují 

institucionalizovanou formu občanské společnosti. Tyto organizace hrají v moderních 

demokraciích nezastupitelnou roli. Občané se prostřednictvím sdružování v těchto 

organizacích snaží vyjadřovat své společné zájmy a požadavky, sdružují se s cílem řešit 

své společné problémy (Rakušanová, 2005). Z hlediska terminologie (Stulík, 2003) se 

postupně opouští od termínu nevládní organizace (NGOs – non-governmental 
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organisations) a stále více se užívá termín organizace občanské společnosti
14

 (CSOs – civil 

society organisations) (Rakušanová, 2005). Rovněž já budu preferovat pojem organizace 

občanské společnosti
15

, neboť neziskové organizace s vazbou na stát nebudou předmětem 

mého výzkumu. Dále tak rovněž zdůrazním občanský aspekt těchto subjektů.  

 

Sokol (2002) definuje občanský sektor jako spontánní a vždy dílčí sebe-organizaci 

individualizované společnosti okolo veřejných zájmů.  

 

 Stávající právní úprava České republiky vymezuje následující typy organizací 

občanské společnosti: 

 občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.; 

 obecně prospěšná společnost (o.p.s.) podle zákona č. 248/1995 Sb.; 

 nadace nebo nadační fond podle zákona č. 227/1997 Sb.; 

 registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní 

právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. 

 

Na tomto místě je potřeba zmínit, že k 1. lednu 2014 vejde v účinnost nový 

občanský zákoník, který přináší legislativní změny rovněž pro neziskový sektor. 

Zmocněnkyně pro lidská práva Mgr. Monika Šimůnková na 8. všeoborové konferenci pro 

neziskový sektor
16

 zdůraznila, že nový občanský zákoník kromě jiného nahradí všechny 

statusové zákony, které upravují organizační formy neziskových organizací nyní (kromě 

církevních právnických osob). Organizace občanské společnosti (tamtéž) se tedy budou 

muset rozhodnout, čím a jakými se chtějí stát, budou tedy muset formulovat své vlastní 

nové vize. Občanská sdružení přejdou do spolků, budou však mít možnost transformovat 

se do ústavů, či sociálních družstev. Nadace a nadační fondy budou rozhodovat například o 

podobě a míře svého podnikání, obecně prospěšné společnosti budou muset učinit 

rozhodnutí, zda se transformují do podoby ústavů či zda zůstanou tím, kým jsou, a budou 

nadále pracovat jako o.p.s. Nový občanský zákoník budou doprovázet další právní úpravy, 

                                                           
14

 V praxi EU to znamená, že do této kategorie lze zahrnout i ekonomické a sociální partnery státu, místní 

bankovní instituce, které by tak mnohdy na národní úrovni nebyly pod pojem „občanská společnost“ 

zahrnuty.  
15

 Pojem „nezisková organizace“ v textu užívám pokud se jedná o citaci a pojem je užit autorem příslušné 

publikace.   
16

 Zdroj: http://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/aktuality/zmocnenkyne-vlady-pro-

lidska-prava-mgr--monika-simunkova-se-zucastnila-8--narodni-vseoborove-konference-nestatnich-

neziskovych-organizaci-94737/ (Staženo 22.1. 2013) 
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které budou pro neziskové organizace klíčové, například změny v daňové legislativě, 

rejstříkový zákon, ale i právní úprava statusu veřejné prospěšnosti. Všechny tyto změny 

budou směřovat k jedné vizi - k vizi transparentních a nezávislých neziskových organizaci, 

které naplňují veřejně prospěšné cíle nebo pracují pro své členy, a jejichž aktivity jsou 

vícezdrojově financovány, ať již daňovými úlevami nebo podporou ze soukromých či 

veřejných zdrojů. 

 

2.2.  Veřejná správa a regionální politika České republiky 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že tématem práce je spolupráce a partnerství mezi 

organizacemi občanského společnosti a veřejnou správou, považuji za nezbytné se alespoň 

stručně věnovat reformě veřejné správy a regionální politice České republiky tak jak 

probíhala a vyvíjela se po roce 1989. Na pozadí tohoto vývoje společně s vývojem české 

občanské společnosti, jak byl prezentován v předchozí kapitole, lze vidět předpoklady 

v nastavení současných podmínek pro spolupráci zmíněných dvou sektorů.   

 

Každé navázání spolupráce či partnerství mezi krajskou samosprávou a 

organizacemi občanské společnosti by mělo směřovat k posilování rozvoje daného 

regionu, a tím i snižování disparit v úrovni zabezpečování veřejné správy a veřejných 

služeb obecně. Disparity se projevují mezi regiony nebo jejich částmi v různé podobě a 

intenzitě, značnou roli zde hraje nastavení územně-administrativní struktury státu a jejích 

funkcí.  

 

2.2.1. Vývoj veřejné správy po roce 1989 
 

V období po roce 1989 byly vytvořeny základy nového územního a správního 

systému. Transformace předcházející soustavy spočívala ve změně funkcí, metod a 

organizačních forem. Základ pro současnou administrativně správní koncepci byl však 

vytvořen především vznikem České republiky k 1. 1. 1993 a kroky souvisejícími s novým 

územně správním uspořádáním. 

 

V oblasti územní samosprávy bylo možné navázat na tradice z let 1849 – 1938, 

Obecní samospráva od samého počátku obsahovala i výkon určitých funkcí státní správy 
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v přenesené působnosti a nová úprava po zrušení soustavy národních výborů na tento 

systém navazovala. Okresní úřady, které nahradily okresní národní výbory, byly 

koncipovány jako orgány se zřetelným časovým omezením. Samospráva, v té době 

omezená pouze na obecní úroveň, postrádala vyšší stupeň, absenci mezoregionální úrovně 

v rovině státní správy kompenzovaly ústřední správní úřady navrhováním vlastních 

specializovaných orgánů, čímž se zvyšovala roztříštěnost celkové koordinace (Ministerstvo 

vnitra, 2004: s. 9-10).   

 

Významným krokem bylo schválení 14 vyšších územně samosprávných celků 

ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně samosprávných celků. 

Řešení problémů spojených se zřízením krajů a jejich činností v počátečním období se 

obvykle označuje jako první fáze reformy územní veřejné správy (Ministerstvo vnitra, 

2004, s. 11). 

 

Za druhou fázi reformy územní veřejné správy se považuje zrušení okresních úřadů 

a přechod jimi vykonávaných kompetencí na jiné orgány. V této souvislosti bylo třeba řešit 

i otázku, zda dojde pouze k přechodu kompetencí z okresních úřadů na městské úřady 

v okresních městech, nebo zda se uplatní širší decentralizace a dekoncentrace. Výsledným 

řešením bylo vytvoření obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností. 

Zákony přijatými v roce 2002 došlo mj. i k přechodu kompetencí okresních úřadů na obce 

s rozšířenou působností a k přechodu majetku státu souvisejícího s výkonem zmíněných 

kompetencí na tyto obce. Spolu s tím byl řešen i přechod pracovníků okresních úřadů do 

nově vzniklých správních orgánů (Ministerstvo vnitra. 2004: s. 12).            

 

2.2.2.  Vývoj regionální politiky po roce 1989 
 

Definic toho, co je regionální politika, existuje mnoho. Pro naše potřeby tak bude 

stačit obecná definice, která říká, že regionální politika je souborem cílů, opatření a 

nástrojů vedoucích ke snižování příliš velkých rozdílů v socioekonomické úrovni 

jednotlivých regionů (Wokoun, 2003).  

 

Po roce 1989 nebyla regionální politika prioritním tématem, což bylo dáno 

skutečností, že se pozornost soustředila na proces transformace. Z pohledu regionální 

politiky tak byla významná až druhá polovina 90. let, kdy se Česká republika začala 
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připravovat na vstup do Evropské unie. V této době došlo k institucionálním změnám a 

vznikl soubor programových dokumentů pro jednotlivé administrativní úrovně. Vznikla  

„Dohoda o přidružení ČR k EU“, která vešla v platnost dne 1. února 1995 (Dočkal, 2006). 

Tento rok lze z pohledu regionální politiky ČR, která byla do té doby poněkud opomíjena, 

považovat za zlomový. Přístup vlády k české regionální politice se změnil v souvislosti 

s počátkem systematických příprav na budoucí členství v EU. Aktivizace regionální 

politiky byla ovlivněna prohlubováním regionálních disparit v rozvoji českých a 

moravských regionů. Dochází tak ke změnám v institucionálním zajištění této politiky. Na 

národní úrovni bylo k 1. listopadu 1996 zřízeno Ministerstvo pro místní rozvoj a Centrum 

pro regionální rozvoj. V té době také došlo k navýšení počtu regionálních rozvojových 

agentur a celkově také organizací a subjektů, jejichž primárním zájmem byla právě oblast 

regionální politiky a její implementace. 

 

Výrazným problémem české regionální politiky při jejích přípravách na vstup do 

Evropské unie byla absence regionální samosprávy a s ní spojený přesun kompetencí 

z centrální úrovně na nižší stupeň veřejné správy (Wokoun, 2003). Nebyla tak možná 

(tamtéž) adaptabilita ze silně centralizované regionální politiky na regionální politiku 

komunitární. V ČR tento stupeň absentoval i přes ústavní zakotvení existence tzv. vyšších 

územně samosprávných celků. Dalším problémem (tamtéž) bylo úzké spektrum nástrojů 

české regionální politiky a absence jejího legislativního zabezpečení. Situace v oblasti 

legislativy se změnila až v roce 2000 přijetím příslušných zákonů.      

 

Z pohledu vývoje české regionální politiky byl prvním významným předělem rok 

1998. Vláda v tomto roce přijala svým usnesením Zásady regionální politiky. Regionální 

politika tak v rámci politik České republiky nabyla na významu. Základními cíli těchto 

zásad (Wokoun, 2003) bylo stanovit obecná pravidla pro provádění české regionální 

politiky a přiblížit českou regionální politiku komunitární regionální politice. Je důležité, 

že zde bylo právně ukotveno, že regionální politika se má realizovat nejen na národní, ale 

rovněž na regionální úrovni. Tuto úroveň měly po svém ustanovení zabezpečovat orgány 

krajských samospráv (vyšších územních samosprávných celků).    

 

V letech 1998-1999 byla v gesci Ministerstva pro místní rozvoj (dále MMR) poprvé 

zpracována Strategie regionálního rozvoje (dále SRR). Jedná se o základní dokument 
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regionální politiky ČR na úrovni státu s vazbou na další strategické dokumenty ČR
17

. 

Samozřejmě musí být zajištěna také vazba na resortní a krajské strategie a programy a 

priority kohezní politiky EU. SRR byla přijata vládou 12. července 2000 usnesením č. 682.  

 

Z hlediska systému podpory regionálního rozvoje ve vazbě na politiku hospodářské 

sociální a územní soudržnosti je rovněž důležité, že opatřením č. OP13/99 byla zavedena 

klasifikace územních statistických jednotek NUTS II, neboli regionů soudržnosti. Jedním 

z 8 regionů soudržnosti je region soudržnosti Jihovýchod, který je vymezen územím 

Jihomoravského kraje a územím Kraje Vysočina.   

 

Rok 2000 byl dalším výrazným předělem, především z pohledu legislativního 

zajištění regionální politiky. Byl přijat zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 

rozvoje, který měl zásadní význam rovněž z pohledu provádění regionální politiky orgány 

na krajské úrovni.  

V § 1 zmíněné právní normy se stanoví:  

„Tento zákon stanoví podmínky pro poskytování podpory regionálnímu rozvoji s cílem 

vyváženého rozvoje státu nebo územního obvodu kraje, s tím související působnost 

správních úřadů, krajů a obcí a vytváří podmínky pro koordinaci a realizaci hospodářské a 

sociální soudržnosti.“ 

 

Podle § 8, který se věnuje podpoře regionálního rozvoje krajem, platí: 

„Kraj v rámci své samostatné působnosti podporuje rozvoj regionů vymezených v 

programu rozvoje územního obvodu kraje podle svých konkrétních potřeb s ohledem na 

vyvážený rozvoj svého územního obvodu.“ 

 

Zákon tak mj. určuje povinnost krajů zpracovat Program rozvoje územního obvodu 

kraje a dále uvádí, že kraj může spolupracovat s ostatními kraji při plnění svých cílů a 

úkolů podpory regionálního rozvoje. Spolupráce s jinými subjekty zde není zmíněna.   

 

V rámci probíhající reformy veřejné správy a s ní souvisejícím novým územně-

administrativním členěním vznikly zákonem č. 129/2000 Sb.
18

 vyšší územně samosprávné 

                                                           
17

 Zejména na Strategii hospodářského růstu ČR a Národní program reforem. 
18

 Z pohledu regionální politiky pak jsou ještě klíčové zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých 

zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o 

hlavním městě Praze, dále zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a zákon 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 
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celky 
19

. Krajské samosprávy, které začaly fungovat od roku 2001, se staly se významným 

aktérem regionální politiky ČR. Podle § 1 zákona zmíněného uvádí, že kraj pečuje o 

všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů.  V samosprávě neplatí vertikální 

hierarchie, orgány samosprávy nejsou podřízeny ani orgánům státu (Mansfeldová, Kroupa, 

2005). Mezi základní orgány kraje patří zastupitelstvo, rada, hejtman a krajský úřad
20

. 

Zákon o vyšších územních samosprávných celcích dále vymezuje možnost spolupráce 

krajů s jinými kraji a obcemi a definuje smluvní podmínky této spolupráce. Z ustanovení § 

27  plyne, že na spolupráci mezi kraji a jinými právnickými a fyzickými osobami (tedy i 

organizacemi občanského společnosti) lze použít ustanovení občanského zákoníku 

(Kapitola 2.1.3).   

 

Proměnu regionální politiky s sebou nutně přinesl vstup České republiky do 

Evropské unie v roce 2004. V dokumentech národní úrovně týkající se regionální politiky 

bylo nutné reflektovat požadavky příslušných nařízení EU, které se dané problematiky 

týkají. V pravidelných časových intervalech dochází k aktualizaci již zmíněné Strategie 

regionálního rozvoje ČR.  

 

V Strategii regionálního rozvoje pro programové období 2007-2013 je uvedeno, že 

úkolem krajské úrovně je zejména koordinace rozvoje územního obvodu kraje a rozvoj 

odvětví v jejich samostatné působnosti, koncipování vnitřní rozvojové politiky krajů, 

zpracování a implementace rozvojových programů, stanovení regionálních rozvojových 

priorit, ovlivňování regionálních disparit v rámci kraje a dbaní na zachování krajinné a 

hospodářské pestrosti území. V části, která se věnuje institucionálnímu zabezpečení cílů 

SRR je uvedeno, že „kraje podporují vznik a zajišťují partnerství mezi veřejnou správou, 

podnikatelskou sférou a NNO v regionech“. Dále je zde řečeno, že jednou ze zásad 

k zabezpečení prorůstové strategie je zvýšení sociální soudržnosti regionů založené mimo 

                                                           
19

 Celkem vzniklo 14 vyšších územně samosprávných celků. 
20

 Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech samostatné působnosti 
20

. V §35 mimo jiné uvedeno, že zastupitelstvu 

je vyhrazeno  koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat programy rozvoje územního obvodu kraje 

podle zvláštních zákonů, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění.  Dle §76 může zastupitelstvo 

zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Rada je výkonným orgánem ve věcech samostatné 

působnosti. Při výkonu své působnosti je odpovědná zastupitelstvu. §59 zákona o krajích uvádí, že rada 

připravuje podklady pro jednání zastupitelstva, vyřizuje návrhy, připomínky a podněty právnických osob 

z územního obvodu kraje. Dle §80 zákona o krajích rada zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise.  

Hejtman zastupuje kraj navenek a dle §61 písm. f) zákona o krajích odpovídá za informování občanů o 

činnosti kraje. Krajský úřad podle ustanovení § 66 zákona o krajích plní úkoly v samostatné působnosti 

kraje, které mu uloží zastupitelstvo a rada, a napomáhá činnosti výborů a komisí.  
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jiné na občanské participaci jednotlivých skupin obyvatel a dále zlepšení kvality a 

otevřenosti veřejné správy v regionech. V rámci této zásady je potřeba podporovat rozvoj 

partnerství soukromého, veřejného a neziskového sektoru a otevřenou komunikaci. 

Strategie dále uvádí, že je potřeba podporovat místní rozvojové partnerství, které zohlední 

potřeby a možnosti všech místních aktérů a zajistí provázanost místních politik 

s rozvojovými programy a politikami státu a regionu. Nezbytnou součástí modernizace 

veřejné správy je proto strukturovaný dialog mezi institucemi EU, vládou, kraji, obcemi, 

sociálními partnery a občanskou společností. Cílem (tamtéž) je zajistit nejen efektivní 

výkon veřejné správy, ale i podporu občanské společnosti, zapojení veřejnosti do 

rozhodovacích procesů, podporu partnerství v regionech při společné tvorbě strategických 

rozvojových dokumentů a plánů a jejich naplňování společnými projekty. 

 

Význam spolupráce a partnerství je rovněž obsažen ve SRR pro příští programové 

období (2014-2020), která byla schválena v dubnu 2013. K tématu spolupráce při rozvoji 

území je zde uvedeno: 

„Koordinace a vzájemná spolupráce různých subjektů při rozvoji území je základem pro 

jeho udržitelnost a přidanou hodnotu v podobě synergických efektů. V současnosti na 

území ČR působí velké množství různých subjektů a forem jejich spolupráce.“ 

 

„Rozmanitost spolupráce se nejvíce projevuje na lokální úrovni. V roce 2010 existovalo v 

ČR 555 mikroregionů (dobrovolných svazků obcí zabývajících se komplexním rozvojem 

svého území).“ 

 

„Obecně je nadále velmi nutné podporovat spolupráci a partnerství (opatření 9.1 a 9.2)
21

 

napříč relevantními regionálními aktéry… ,dále jsou také velmi důležité subjekty z 

podnikatelské a neziskové sféry a mnohé další.“ 

 
 

2.2.3. Proměna vládnutí na regionální úrovni a „good governance“ 
 

Vládnutí v soudobých demokraciích je pod výrazným tlakem z hlediska legitimity, 

otevřenosti a participace (Linek, Trnka, 2005). Ve většině vyspělých zemí došlo 

k výraznému poklesu důvěry občanů v instituce veřejné správy. Občané si stále více cení 
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 Priorita podpora spolupráce na místní a regionální úrovni je součástí Přílohy 2. 
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demokracie jako společenského zřízení, požadují větší transparentnost a vyšší účast na 

rozhodování o věcech veřejných (Linek, Trnka, 2005).  

 

Veřejná správa má být vykonávána ve veřejném zájmu a tedy v zájmu občanů 

daného území. Právem můžeme očekávat, že veřejná správa na krajské úrovni bude 

komunikovat s občany a ostatními subjekty proto, aby zjišťovala jejich postoje a zájmy, 

rozhodovala v souladu s nimi nebo je alespoň ve svém rozhodování zvážila (Majerová, 

Kostelecký, Sýkora, 2011). Vývoj tak vede k tomu, že občané požadují od veřejné správy 

odlišný přístup a využití nových nástrojů. 

 

První etapa reformy veřejné správy zmíněná v části 2.2.1. byla zaměřena zejména 

na tvorbu legislativních norem. V dnešní době se ve vztahu územního a kompetenčního 

slaďování působností správních úřadů postupně dostávají do popředí otázky, které 

v prvních etapách zůstávaly poněkud v pozadí. Důraz byl stále více kladen na modernizaci 

veřejné správy z procesního pohledu, kde hraje roli efektivnost, kvalita a uživatelská 

vstřícnost. Základním cílem strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 

(Smart Administration) v období 2007 – 2015, schválené usnesením vlády ze dne  28. 

února 2007 č. 197 bylo zajistit koordinovaný a efektivní způsob zlepšování veřejné správy 

a veřejných služeb s využitím prostředků ze Strukturálních fondů v programovém období 

2007 – 2013 a také transformovat a zjednodušit postupy používané ve veřejné správě 

proto, aby mohly využívat moderních komunikačních a informačních technologií. 

V současné době je výše uvedená strategie pojímána jako základní rámec pro dlouhodobý 

a kontinuální proces modernizace veřejné správy a pro programové období Evropské unie 

po roce 2014 jsou formulovány vize k roku 2020, návazně na strategii Evropské komise 

Evropa 2020. Strategie regionálního rozvoje hovoří o tom, že modernizaci veřejné správy 

je zapotřebí podložit existencí vhodných informačních a komunikačních technologií, které 

umožní nový přístup k informačním zdrojům a práci s nimi. Součástí těchto podmínek jsou 

i dostupné informační a transakční on-line služby veřejného sektoru, které svým 

uživatelům přinášejí konkrétní měřitelné efekty. (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006)  

Služby veřejné správy musí být pro uživatele jednoduché a musí být dostupné všem. 
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V posledním desetiletí (Majerová, Kostelecký, Sýkora, 2011) se účast veřejnosti na 

rozhodování stala hlavním atributem regionálního plánování. Stoupající komplexita 

společnosti a požadavek na demokratičnost a otevřenost omezuje možnosti tradičních 

praktik plánování a vyžaduje větší důraz na kolektivní vyjednávání a komunikaci v rámci 

komunikativního, participativního a kooperativního plánování. Důraz (tamtéž) je v dnešní 

době kladen na institucionální hustotu na regionální úrovni, tj. vytváření dynamické sítě 

aktérů a vztahů, norem a pravidel, která pomáhají aktivnější spolupráci a posilování 

regionálního rozvojového potenciálu. Zároveň se změnila struktura organizací sloužící ke 

zprostředkování zájmů občanů. Dříve to byly především politické strany nebo občanská 

hnutí, dnes tuto roli přebírají především organizace občanské společnosti (Dalton a 

Wattenberg in Linek, Trnka, 2005).  

 

Zmíněná proměna vládnutí dle mého názoru koresponduje s komunikační teorií 

společnosti, o které se ve své stati zmiňuje Sokol (2002). Ta má vzhledem ke starším 

typům organizace společnosti specifický charakter, nejde o ztotožnění společnosti se 

státem a její vymezení zeměpisnými hranicemi. V této teorii se do popředí dostává 

společenská komunikace v širším slova smyslu, kdy každý člověk žije ve více nebo méně 

bohaté síti rozmanitých vztahů, vazeb a styků, od vztahů trvalých a podstatných až po 

komunikace docela vnější, příležitostné (tamtéž). Sokol uvádí německého sociologa 

Niklase Luhmanna, který je přesvědčen, že současná společnost je ve své podstatě právě 

souhrnem nebo sjednocením takových „komunikací“ všech svých příslušníků a dále, že 

společnost tak končí tam, kde na místo komunikací nastupují události jiného druhu - 

například násilné. Určitou společnost - třeba právě českou - pak netvoří pevně daný soubor 

jedinců, nýbrž soubor jistých činností, totiž setkání a komunikací mezi nimi. Společnost tu 

není jako daná a neživá věc, ale společnost se děje - a existuje jen proto, že se tím sama 

udržuje. Kdyby se o ni lidé přestali starat, jako společnost by zanikla (Sokol, 2002). 

 

2.3. Spolupráce a partnerství 
 

Jednou z rolí organizací občanské společnosti v moderních demokraciích je již 

zmíněná participativní role. Vztah veřejného a soukromého, vystoupení jedinců ze svého 

soukromí a vyjádření se k dění, které se týká ostatních, je vlastní občanské společnosti, 

organizace učí jednotlivce společně uskutečňovat společná přání a uplatňovat je 

v nejširším měřítku (Dohnalová, 2004).   
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Dobře fungující úřad, ať máme na mysli úřad obecní, městský nebo krajský, 

potřebuje k realizaci svých programů podporu občanů. Tu mohou úřady získat právě 

činností organizací občanské společnosti na příslušném území a pochopitelně spoluprací a 

partnerstvím s nimi. Základním atributem demokracie v kraji je naprosté odtajnění všech 

informací (samozřejmě až na výjimky) a nalezení vhodného modelu, jak občanovi tyto 

informace zprostředkovat, jak jimi zatáhnout občana do děje v obci či kraji (Navrátil, 

2003).           

 
2.3.1. Význam spolupráce a partnerství 
 

Často se hovoří o přechodu od vertikální vlády (government) k horizontálnímu 

vládnutí (governance), kde je dřívější pojetí hierarchické vlády postupně doplňováno až 

nahrazováno vládnutím vzájemně participujících zainteresovaných aktérů (Nejdl a kol., 

2007).    

 

Spolupráce a partnerství (Rakušanová, 2005) mezi neziskovým sektorem a 

samosprávou je prospěšná pro obě strany, neboť neziskové organizace jsou často mnohem 

blíže realitě a mohou proto rozhodovacímu orgánu pomoci při definici problémů, které je 

třeba řešit. Kromě toho je v neziskových organizacích řada odborníků, kteří svými 

znalostmi a připomínkami při veřejném projednávání daného problému zdokonalují 

navržené řešení. Zapojením občanů se rovněž formuje sociální kapitál (viz. kapitoly 2.4.4. 

a 2.5.1.) . Svou různorodostí pomáhají neziskové organizace vytvářet názorovou pluralitu a 

nabízejí alternativní řešení rozličných problémů (Rakušanová, 2005).  Na druhé straně je 

potřeba si uvědomit, že partnerství nemusí být vždy nejlepší řešení. Pokud hledáme řešení 

určité situace, někdy je lepší udělat rozhodnutí na základě expertního posouzení, expertní 

znalosti nebo politického rozhodnutí (Kundrata, 2008: s. 24).  

  

Nejdl a kol. (2007) ve své práci shrnují základní teoretické perspektivy, v nichž se 

problematika participace v současných sociálních vědách objevuje. Podávají tak určitý 

přehled různých způsobů pohledu na tuto otázku. Závěry shrnují následovně: 

 Participace jako řešení deficitů zastupitelské demokracie 

Zásadním konceptem tohoto přístupu se stává pojem participativní demokracie jako 

souboru politických institucí, které jsou založeny na zastupitelské demokracii, ovšem 
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umožňují intenzivní zapojení občanů (organizací občanského sektoru) do přímého 

rozhodování. 

 Participace jako zvyšování efektivity veřejné správy 

Otázka efektivity veřejné správy je problematická, neboť ji lze definovat různě. Často se 

mluví o požadavku na transparentnost, důvěryhodnost a otevřenost jako základu tzv. 

„dobrého vládnutí“ (good governance – blíže kap.2.2.3.). Jak uvádí Nejdl, poslední dobou 

lze k tomuto proudu připojit i zdůraznění vztahu mezi občanskou participací a udržitelným 

rozvojem, kdy je zapojení občanů chápáno jako podmínka pro uplatňování vyvážené 

politiky v konceptu trvalé udržitelnosti.  

 Participace jako dimenze občanské společnosti 

Tento proud uvažování je spojen s důrazem na aktivní veřejnost. Autoři se odkazují na 

projekt indexu občanské společnosti, který byl realizován Fakultou humanitních studií. 

Projektu jsem se blíže věnovala v kapitole 2.1.2.2.  

 

Jedním z dokumentů, který zpracovalo Ministerstvo vnitra v roce 2009, je 

Metodika zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů (dále Metodika). Ač 

dokument nakonec nevešel v platnost, dle mého názoru základní principy v něm zmíněné 

by mohly být implementovány rovněž na nižších správních úrovních, tedy na úrovni 

krajské či lokální. Metodika vymezuje následující výhody participace (Ministerstvo vnitra, 

2009): 

 Proces přípravy materiálů se stává kvalitnějším. Hledání řešení se účastní více 

aktérů, čímž se zvyšuje možnost objevovat nová řešení. Účastníci si vzájemně vyměňují 

informace, učí se od sebe navzájem.  

 Výsledkem procesu je obsahově lepší (příp. kompromisní) řešení, které má 

výraznou veřejnou podporu. Zúčastnění aktéři berou takové rozhodnutí více za své a mají 

daleko větší zájem kontrolovat jeho naplnění. Proces je tak efektivnější. 

 Proces konzultování znamená především komunikaci s lidmi, sdílení emocí, 

navázání nových kontaktů. Dochází tak k budování nových vazeb a vztahů např. uvnitř 

dané odborné komunity. Tyto nové vazby pak do budoucna usnadní další společnou práci a 

dochází tak k budování sociálního kapitálu. 

 Zprůhledňování procesu přípravy dokumentů přispívá ke snižování rizik korupce. 

 Pro dokumenty vzniklé konsensuální cestou se obvykle snáze nachází politická 

podpora. 
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 Všechna výše uvedená pozitiva posilují důvěru veřejnosti v demokratický systém.  

 

RVNNO (Zhodnocení, 2009: s. 38) uvádí přínosy, které může navázání kvalitní 

partnerská spolupráce mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem přinést: lepší 

soudržnost a vzájemná spolupráce; posílení schopnosti najít další zdroje, finanční i 

nefinanční, a lépe je využít; růst demokracie na lokální úrovni; lepší formulace a realizace 

rozvojových plánů; prostor pro inovace a experimenty; posílení identity regionu a 

obhajoba jeho zájmů. Přidanou hodnotou partnerství (tamtéž) je nárůst vlastní kapacity 

partnerů (zkušenosti, znalosti, kontakty a jiné), růst vlivu na okolí, síly hájit a prosazovat 

zájmy regionu a konečně výsledky, dosažené partnerstvím, jsou nedosažitelné jednotlivými 

partnery.  

 

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) ve své analýze (2010) uvádí 

následující faktory úspěchu při realizaci zásady partnerství: 

 Do procesu vstupují rozmanité pohledy na věc a znalosti akcentující praxi v terénu. 

 Panuje zde vyšší citlivost k potřebám a perspektivám partnerů. 

 Místním přístupem lze intervence ještě lépe přizpůsobovat skutečným podmínkám 

podniků, pracovníků a občanů obecně. 

 Problematika životního prostředí, rovnosti mužů a žen a opatření v boji se 

sociálním vyloučením budou mít v rámci programů vyšší prioritu. 

 Zviditelní se přidaná hodnota získaná z integrovaných politik. 

 Partnerství je klíčovým nástrojem kolektivního závazku a přispívá k vyšší 

efektivnosti veřejných výdajů a veřejných politik. 

 

Vzájemné vztahy mezi organizacemi občanské společnosti a vztahy organizací 

občanské společnosti se státem mohou nabývat různé podoby. V Tab. č. 1 je uvedena 

typologie koexistence organizací občanské společnosti dle Rakušanové s tím, že se jedná o 

ideální typy (klanově-kooperativní a kompetitivní), kterým se organizace občanské 

společnosti více či méně přibližují. 
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Tabulka 1. Charakteristika typů koexistence organizací občanské společnosti 

Klanově-kooperativní typ koexistence 

- vztah se státem: úzká provázanost se státními orgány a jejich představiteli, často na hranici 

klientelismu 

- vztah s dalšími neziskovými organizacemi: spolupráce na bázi personálních sítí vedoucích 

představitelů za účelem prosazování zájmů úzké skupiny osob 

Kompetitivní typ koexistence 

- vztah se státem: korektní, v rámci existujících norem 

- vztah s dalšími neziskovými organizacemi: konkurenční boj o oblast reprezentovaných 

zájmů a soutěž o finanční prostředky na jejich realizaci 

Zdroj: (Rakušanová, 2005:95) 

 
Existuje několik způsobů, jakými mohou neziskové organizace ovlivňovat veřejnou 

politiku s tím, že významnou roli zde hrají osobní kontakty. Osobní kontakty se ukázaly 

jako jedna z rozhodujících podmínek fungování kooperativního modelu ovlivňování 

veřejné politiky (Frič, 2000: 71) 

 
 Na základě výše uvedeného lze shrnout, že význam spolupráce a partnerství mezi 

neziskovým sektorem a samosprávou stojí na názorové pluralitě a integrovaném přístupu, 

očekávání demokratického řešení regionálních problémů (může být narušen zmíněným 

klientelismem), efektivnějším výkonu veřejné správy a tím posilování sociálního kapitálu 

regionu.  

 

2.3.2. Definice a obsah spolupráce a partnerství 
 

Při analýze literatury jsem se setkala s pojmy partnerství, participace či spolupráce. 

Dané pojmy však neznamenají totéž a je potřeba je objasnit. Na úvod lze říci, že pokud 

v práci uvádím pojem participace, vnímám jej jako nadřazený pojem pojmům spolupráce a 

partnerství. Jinak řečeno, participace představuje obecné zapojení organizací občanského 

společnosti do veřejného dění a spolupráce a partnerství jsou jejími formami.   

 

  Zmíněná Metodika hovoří o čtyřech stupních zapojení veřejnosti (Schéma 1), které 

jsou seřazeny dle stupně intenzity participace mezi zpracovatelem a konzultovanými 

subjekty. V našem případě tak budu jako zpracovatele uvažovat Kraj Vysočina a jako 

konzultovaný subjekt organizace občanské společnosti, které spolupracují s Koordinačním 
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uskupením zástupců neziskových organizací (dále KOUS). Schéma jsem doplnila o termín 

spolupráce, pod který budu řadit konzultování, připomínkování a informování.  

 

Schéma 2. Stupně zapojení veřejnosti  

 

 

 

 

 

 

                   Spolupráce 

 

 

                          

Zdroj:  Ministerstvo vnitra, 2009, Vlastní úprava  

 

Pokud se budeme blíže zabývat obsahovou stránkou jednotlivých stupňů, vymezují 

se uvedené termíny následovně (Ministerstvo vnitra, 2009): 

Informování 

Jednostranný tok informací od zpracovatele dokumentu ke konzultovanému subjektu. 

Představuje nejnižší stupeň zapojení a zároveň jej lze vnímat jako nezbytný předpoklad pro 

realizaci vyšších stupňů.  

Připomínkování 

Jednosměrný informační tok, kdy zpracovatel sbírá podněty a názory od konzultovaných 

subjektů, ale nevstupuje s nimi do vzájemné interakce. Připomínkování nelze zaměňovat 

s připomínkovým řízením, ve kterém již dochází i ke vzájemné interakci. Projevují se tak 

určité rysy konzultování. 

Konzultování 

Obousměrný komunikační tok, při kterém zpracovatel dokumentu a konzultující subjekty 

vstupují do vzájemné interakce, ovšem rozhodnutí o tom, jakým způsobem budou 

konzultace vedeny je čistě na zpracovateli.  

 Partnerství 

Partnerství nastává, když zpracovatel dokumentu a konzultované subjekty společně pracují 

na daném tématu. Konzultovaný subjekt je v rovnocenném postavení vůči zpracovateli 

 

 

Partnerství 
 

 

Konzultování 
 

 
Připomínkování 

 

 

Informování 
 
 

Stupně 
zapojení veřejnosti 
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dokumentu, i když je nutné přihlížet k tomu, že hlavní odpovědnost má vždycky 

zpracovatel. Pracovní skupina by měla být sestavena na začátku procesu a zapojena již do 

identifikace konzultovaných subjektů. Jde především o vytvoření týmu, který se bude 

pravidelně scházet a plnit níže stanovené úkoly
22

. 

Bližší informace k uvedeným stupňům včetně jejich technik jsou uvedeny v Příloze 1. 

 
Linek a Trnka (2005) dělí vztahy mezi občany (organizacemi občanské společnosti) 

a veřejnou správou do tří skupin: 

Informace 

Jedná se o jednocestnou komunikaci směrem od veřejné správy k občanům (organizacím 

občanské společnosti). Lze ji rozdělit na pasivní – orgány veřejné správy pouze reagují na 

požadavky na informace ze strany občanů (organizací občanské společnosti) a aktivní – 

správní orgány se snaží samy podávat občanům informace o určitých politikách nebo 

službách; příkladem jsou sbírky zákonů a vyhlášek, webová prezentace úřadů, 

zveřejňované rejstříky, portály veřejné správy apod. 

Konzultace 

Jedná se o dvoucestný vztah, kdy občané (organizace občanské společnosti) poskytují 

veřejné správě zpětnou vazbu a podněty na základě informací poskytovaných veřejnou 

správou. Veřejná správa také určuje problémy, o kterých se konzultuje, klade otázky a řídí 

proces konzultací. Příkladem jsou veřejná připomínková řízení k legislativním návrhům, 

průzkum veřejného mínění zadávané orgány veřejné správy apod.   

Aktivní účast 

Tento vztah je založen na partnerství, občané (organizace občanské společnosti) již pouze 

neposkytují své názory na dané téma, ale přímo přicházejí s tématy i alternativami dalšího 

strategického směřování, rozhodnutí však stále spočívá na veřejné správě. Příkladem jsou 

občanské poroty.  

                                                           
22

 Pracovní skupina by měla být složena ze zástupců zpracovatele dokumentu, zástupců konzultovaných 

subjektů (záleží na charakteru materiálu) zástupců státní správy a samosprávy. Počet členů pracovní skupiny 

není limitován. Z hlediska efektivnosti je optimální počet 8 až 12 členů. Úlohou pracovní skupiny je provést 

analýzu problému, najít možné alternativy řešení problémů, doporučit realizaci nápravných opatření, 

diskutovat nad jednotlivými fázemi procesu, zkontrolovat a vypořádat připomínky veřejnosti. Základní 

pravidla stanovení a vedení pracovní skupiny: cíl pracovní skupiny - včetně rozsahu práce, práv a 

zodpovědností - je jasně stanoven; vztah mezi pracovní skupinou a zpracovatelem materiálu a míra závazku 

ze strany zpracovatele z hlediska pravidel akceptace doporučení pracovní skupiny je předem jasně 

stanovena,;členství v pracovní skupině koresponduje s jejím cílem,; odpovídající zdroje pro práci pracovní 

skupiny jsou jasně vymezeny (administrativní podpora, finanční prostředky atd.); členové pracovní skupiny 

mají stejný přístup k informacím jako tým zpracovatele materiálu (na vyžádání se informace každému 

poskytnou). 
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Nejdl a kol. (2007) uvádí dva přístupy k pojmu partnerství. První přístup chápe 

tento pojem jako nejvyšší stupeň participace, situaci, kdy se participující občané jako 

organizace občanské společnosti stávají rovnoprávnými partnery správních a 

samosprávných orgánů při přípravě a implementaci veřejných politik. Druhý přístup chápe 

partnerství jako vytváření víceméně formalizovaných orgánů podílejících se na veřejné 

správě, které jsou složené ze zástupců různých sektorů. Partnerské orgány tak rozšiřují 

okruh přímých aktérů veřejné správy o zástupce, kteří nemají volební mandát, ale 

významně se podílejí na oblastech, kterých s veřejná politika týká. Ve vzniklých 

partnerských orgánech jsou obvykle zastoupeni rovněž zástupci občanského sektoru
23

.  

 

Různé způsoby participace uvádí Oto Poluka (Poluka, 2008: s. 38). Prvním 

způsobem je pouhé informování partnerů, kdy je předávána informace o tom, jaké aktivity 

se chystají. Dalším krokem je naslouchání partnerům, což je již proces oboustranný. Při 

angažování partnerů přinášejí partneři sami nějaká témata a náměty k realizaci. Vrcholem 

je pak dohoda mezi partnery, kdy se partneři konsenzuálně domlouvají na tom, co se bude 

realizovat, jak a pro koho. Oto Potluka tak hovoří o centralizovaném a decentralizovaném 

typu partnerství dle toho, jak stoupá rozhodovací podíl partnerů (Tab. č. 2). Centralizovaný 

typ partnerství je podobný přístupu z projektového cyklu, v němž existuje jedna odpovědná 

organizace, která projekt řídí, rozdává úkoly, ovšem o úkolech se potom již nediskutuje. 

Naproti tomu v decentralizovaném modelu se mnohem více začleňují partneři do 

komunikace o podobách výstupů. Daný typ je náročnější na komunikaci a řízení. Na 

základě již zmíněného bych spíše než o typu partnerství hovořila o typu participace. Je 

zřejmé, že v prvních třech případech nelze o partnerské spolupráci hovořit, partnerství 

nelze zakládat pouze na jednostranné informovanosti, musí obsahovat více. V těchto 

případech bych tak hovořila o spolupráci. Pouze v posledním případě se jedná o skutečné 

partnerství, jak je například vymezeno v již zmíněné Metodice Ministerstva vnitra.  

 
 

 
 

 

 

                                                           
23

 Na lokální úrovni tuto formu partnerství představují Místní akční skupiny, které se stávají stále rozšířenější 

formou participace na veřejném dění. 



29 

 

Tabulka 2. Participace dle Poluky 

Informování 

partnerů 

Naslouchání 

partnerům 

Angažování 

partnerů 

Dohoda mezi 

partnery 

 

                                                 Rostoucí rozhodovací podíl partnerů 

                                                              typ participace 

                         centralizovaná                                                      decentralizovaná 

Zdroj: (Poluka, 2008), vlastní úprava 

 

Výkladové materiály Evropské komise pro stávající programové období hovoří o 

partnerství jako o sociálním dialogu s regionálními a místními úřady, ekonomickými a 

sociálními partnery, s občany a s relevantními organizacemi, včetně těch, které se zabývají 

ochranou životního prostředí a rovností příležitostí pro muže a ženy (Zhodnocení, 2009). 

Obecně v České republice již existuje zkušenost s partnerstvím veřejné správy a 

občanského sektoru na všech úrovních. Co se týká úrovně krajské, podpora partnerství 

v minulém programovém období EU byla vymezena opatřením 3.3 v rámci Priority 3 

Společného regionálního operačního programu, který se zaměřil na Posílení kapacity 

místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů, a na který bylo 

vyčleněno
24

 10,135 miliónu EUR. Lze říci, že v mnoha případech je iniciačním bodem 

partnerství právě podpora z evropských fondů, kdy nejen formální požadavky, ale i reálné 

nároky komplexních projektů vyžadují spolupráci více partnerů (Zhodnocení, 2009). 

Slabou stránkou mnoha partnerství je formalismus, kdy veřejná správa nebere OOS jako 

rovnocenného partnera, ale OOS jsou zde je jen jako doplněk například právě pro formální 

naplnění požadavků evropských projektů. 

 

Na tomto místě považuji za důležité zmínit, že otázkou partnerství a jeho vymezení 

se dlouhodobě zabýval Výbor pro regiony RVNNO, který byl v roce 2012 zrušen. Jednalo 

se o platformu pro setkávání neziskového sektoru, státní správy, samosprávy a soukromého 

sektoru. Členy výboru byli představitelé neziskových organizací, zástupci krajských 

samospráv a představitelé dalších organizací. Výbor se zabýval zejména institucionalizací 

vztahů mezi občanským sektorem a veřejnou správou na úrovni krajů.  

                                                           
24

  zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2004-2006/Operacni-

programy/SPOLECNY-REGIONALNI-OPERACNI-PROGRAM-(SROP) 
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Na půdě Výboru byly diskutovány následující návrhy definice partnerství 

(Zhodnocení, 2009): 

 Partnerství znamená společný cíl a zájem, těsnou spolupráci a společnou 

zodpovědnost za společné projekty, vzájemnou podporu a důvěru, vzájemné zohlednění 

potřeb, rovné postavení partnerů, vyšší výkon při realizaci různých projektů a jejich větší 

transparentnost. Důležitá je vzájemná informovanost a výměna zkušeností pro lepší vhled 

do problematiky oboru činností partnera, a tím zkvalitnění další spolupráce. Je také velice 

důležité definovat, kdo bude partnerem / partnery. 

 Partnerství organizací občanského sektoru a veřejné správy je taková forma 

spolupráce, kdy OOS a veřejná správa realizují projekty nebo programy, které jsou 

evidentně a prokazatelně prospěšné pro společnost, ať již na obecní, mikroregionální, 

krajské i celostátní úrovni. Takové projekty mají být transparentně zveřejňované, aby 

veřejnost mohla i kriticky hodnotit, zda pojem partnerství v konkrétní formě není prázdný. 

Efekt partnerství mohou potvrdit jedině výsledky, ať již průběžné nebo docílené po 

skončení projektu nebo programu partnerství. Spolupráce v rámci partnerství musí být 

vzájemně výhodná a musí ve svém důsledku přinést více, než kdyby partneři pracovali 

samostatně (synergický efekt). Partnerství musí mít společenský dopad. Bez toho nemá 

partnerství smysl. 

 Partnerství je vztah (dialog), v případě zájmu dvou či více subjektů, které jsou 

rovnocenné a mají přiměřeně rovné podmínky. Partnerství vzniká na dobrovolném zájmu 

všech zúčastněných. Partnerství je především pocit a je těžké ho vymáhat. 

 

Vzhledem k neexistenci jednotného vymezení toho, co je spolupráce a partnerství, 

budu užívat dělení, ke kterému jsem došla na základě prostudované literatury. Za účelem 

lepší přehlednosti jsem zpracovala níže uvedené grafické znázornění. Jednotlivé formy 

participace se liší dle náročnosti na komunikaci a zapojení obou stran (samosprávy a 

organizací občanské společnosti). 
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Graf 1. Formy participace 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Pod pojem spolupráce řadím aktivní a pasivní formu informování, jak je ve své 

studii vymezili Linek s Trnkou, a dále připomínkování a konzultování, jak uvádí 

Metodika Ministerstva vnitra. Pojem partnerství budu chápat jako dlouhodobější a 

systematickou spolupráci mezi regionální samosprávou a organizací občanské 

společnosti za účelem dosažení určitého společného cíle. Pro tento cíl jsou vytvořeny 

specifické partnerské orgány (zejména pracovní skupiny). Subjekty přispívají k dosažení 

tohoto cíle každý ze svých zdrojů a spoluodpovídají za výsledek. Přímé zapojení obou 

stran tak je základním kritériem, které odlišuje partnerství od ostatních forem participace. 

Pod pojem spolupráce byly ještě zařazeny „aktivity konkrétní formy spolupráce s 

krajskou samosprávou“. Jedná se o aktivity, které jsou určitou formou participace, ovšem 

vzhledem k jejich povaze je nebylo možné zařadit pod vymezené tři formy spolupráce či 

pod partnerství.  

Participace 

Spolupráce Partnerství 
dle Metodiky MV 

 

Informovanost 
dle definice Linky 

a Trnky 

Konzultování 
dle Metodiky MV 

 

Aktivity konkrétní 

formy spolupráce 
Připomínkování 
dle Metodiky MV 

Aktivní Pasivní 
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Pro potřeby provedení analýzy výsledků výzkumu je potřeba dále definovat, že 

spolupráci považuji za nižší formu participace, partnerství je pak její vyšší formou.  

V Grafu 1 jsou zleva doprava uvedeny formy spolupráce dle rostoucí míry zapojení 

OOS či kraje a náročnosti na komunikaci. Na základě těchto kritérií byla forma spolupráce 

„aktivity konkrétní formy spolupráce s krajskou samosprávou“ v hierarchii zařazena mezi 

připomínkování a konzultování.    

 
2.3.3. Normativní a praktický rámec zapojení veřejnosti 
 

Význam zapojení veřejnosti lze opřít jak o legislativní rámec, tak o neformální a 

praktickou podporu při samotné implementaci ve formě metodik a manuálů. 

 

Pokud půjdeme k úplnému základu, je z legislativního pohledu právo na zapojení 

veřejnosti zaručeno Listinou základních práv a svobod v Ústavě, jenž je publikována pod 

č. 2/993 Sb.  Další významnou právní normou je zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím.  Poslední vrstvu tvoří (Ministerstvo vnitra, 2009) interní normativní 

akty, jako jsou Legislativní pravidla vlády přijatá usnesením vlády č. 188 ze dne 19. března 

1998 a v návaznosti na ně Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace – RIA
25

, přijaté 

usnesením vlády č 877/2007 ze dne 13. srpna 2007. Velmi důležitou součástí procesu RIA 

jsou systematické konzultace s těmi subjekty, kterých se připravovaná regulace bude týkat. 

 

Občanský zákoník umožňuje právnickým osobám, tedy i krajům, uzavření smlouvy 

k vytváření partnerských vztahů s jinými subjekty, což se vztahuje rovněž na organizace 

občanské společnosti. 

 

                                                           
25

 Působnost Zásad (Vláda, 2012): 

2.1. Obecné zásady se vztahují na přípravu všech návrhů právních předpisů orgánů státní správy 

připravovaných a projednávaných v souladu s Legislativními pravidly vlády. 

2.2 Obecné zásady se použijí při přípravě materiálů nelegislativní povahy, v jejichž závěrech je navrhováno 

legislativní řešení mající věcné dopady, a které jsou připravovány a projednávány v souladu s Jednacím 

řádem vlády. Hodnocení dopadů se provede přiměřeně v rozsahu přehledu dopadů návrhu právního předpisu 

(dále jen „přehled dopadů“) podle bodu 3.3. Z přehledu dopadů musí být zřejmé, že problém nelze řešit jinak 

než legislativní cestou. 

2.3 V případě, že se k návrhu právního předpisu nezpracovává RIA, provede se hodnocení dopadů podle 

Legislativních pravidel vlády v rámci obecné části důvodové zprávy, popřípadě odůvodnění u prováděcích 

právních předpisů. 
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Důležitým právním předpisem z pohledu participace občanského sektoru na správě 

věcí veřejných je zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který uložil 

samosprávám povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. 

 

V oblasti praktické podpory zapojení veřejnosti lze prozatím shledat v České 

republice značné nedostatky. Určitým pokrokem v této otázce bylo zpracování zmíněné 

Metodiky, která stanovila minimální standard pro zapojování veřejnosti do přípravy 

vládních dokumentů. Snahou tak bylo učinit veřejnou správu transparentnější a navrhnout 

postup, jak by jednotlivé úřady měly postupovat. Pilotní projekt implementace metodiky 

byl realizován v roce 2007 v rámci ČSÚ, MV a MF. Z pilotních projektů se ukázalo, že 

nestačí projednávaný materiál pouze vyvěsit na webové stránky a čekat na reakce občanů, 

ale že je zapotřebí jít dál a využívat i jiné nástroje, jako jsou například veřejná 

projednávání, veřejné diskuse, či veřejná připomínková řízení. Také je zapotřebí 

informovat o materiálech prostřednictvím různých médií (televize, rozhlas). Jak již bylo 

uvedeno dříve, k praktické implementaci tohoto materiálu nakonec nedošlo.  

 

Významným dokumentem z pohledu neziskového sektoru je dokument Zhodnocení 

koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru, který byl vypracován RVNNO s vizí do 

roku 2013 a vládou schválen 27. února 2009
26

. Úkol zpracovat daný dokument vyplynul 

z programového prohlášení vlády v roce 2007, ve kterém byla přijata teze, že „Vláda bude 

podporovat maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového 

sektoru a zajistí podmínky pro stabilitu a rozvoj nestátních neziskových organizací a pro 

rovnocennou spolupráci státu, samospráv a neziskového sektoru.“ Dokument popisuje 

současný stav neziskového sektoru, na jehož základě jsou pak vymezeny strategické 

priority, jejichž realizace a implementace by měla proběhnout právě do konce aktuálního 

programového období Evropské unie. Jako jedna z problematických oblastí byla 

v dokumentu definována partnerská spolupráce mezi veřejnou správou a neziskovým 

sektorem. Ta je dle dokumentu dána neexistencí právního vymezení metodik pro vytváření 

a rozvoj partnerství. Představitel nadace Partnerství Miroslav Kundrata přistupuje 

k pozitivistickému vymezení právního rámce pesimisticky. Říká, že daleko důležitější je 

zvykový a etický přístup a dále soudí, že i když sebelepší legislativa vymezí jev, který není 

ve společnosti přirozeně zakořeněný, nakonec to nefunguje a všelijak se to obchází 

(Kundrata, 2008: s. 28). Lze říci, že tak podporuje spíše tradiční přístup, kdy je princip 
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partnerství formován a následně implementován na základě aplikace tzv. principu bottom 

up, tedy na zkušenostech na úrovni lokální či krajské. Obdobný názor sdílí i Oto Poluka 

z Institutu pro strukturální politiku, který říká že z porovnání, jak funguje partnerství 

v různých zemích Evropské unie, vyplývá, že je mnohem více dáno různými tradicemi, 

spíše než právním vymezením a také na ochotě lidí spolupracovat (Poluka, 2008: s. 28).  

 
 
2.4. Zastřešující organizace 
 

V předchozích kapitolách jsem se věnovala zejména participaci horizontální, tedy 

takové, která je realizována mezi jednotlivými sektory. V našem případě bude horizontální  

participace zastoupena spoluprací či partnerstvím mezi občanským a veřejným sektorem. 

Vzhledem k tomu, že praktická část práce je zaměřena na členské organizace zastřešující 

organizace organizací občanské společnosti v Kraji Vysočina, je potřeba se rovněž věnovat 

participaci vertikální v podobě spolupráce mezi organizacemi OOS. Tuto kapitolu věnuji 

problematice zastřešujících organizací („střech“) v rámci občanského sektoru a významu 

jejich existence.   

 
2.4.1. Definice zastřešující organizace 
 

Než přejdu k definici zastřešující organizace, zmíním formy spolupráce v neziskovém 

sektoru, které jsou dle následující (Dohnalová, 2004): 

 
 dle principu spolupráce  

- oborová integrace: Koordinace aktivit organizací působících ve stejné oblasti a 

zároveň v různých regionech, zajištění metodologického a koncepčního vedení (například 

Zastřešující organizace nadací). 

- regionální princip – Koordinace aktivit nejrůznějších sdružení v zájmu dosažení 

společných cílů, komunikace s veřejnou správou, oslovení veřejnosti. (Nazvěme tyto 

organizace působící v rámci určitého územního celku regionálními organizacemi občanské 

společnosti.) 

- celostátní úroveň  - Obhajuje zájmy, které jsou společné pro celý neziskový sektor a 

zejména vzhledem k veřejné správě zastává funkci mluvčího a reprezentanta občanského 

sektoru (například Rada neziskových organizací). 

                                                                                                                                                                                
26

 Dokument byl sepsán ve spolupráci zástupců výborů RVNNO a odborné a akademické veřejnosti.   
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 dle členství  

Sítě mohou umožnit spolupráci pouze neziskovým organizacím nebo také dalším  

partnerům, zejména z řad veřejné správy buď na oborovém, nebo regionálním principu. 

Členství v organizacích je upraveno příslušnou legislativou. Zástupci veřejných orgánů se 

s neziskovými organizacemi (NO) potkávají na půdě mezisektorových  platforem (Rada 

vlády pro nestátní neziskové organizace). 

 
 

 dle úrovně formalizace  

- formální spolupráce: Tato forma spolupráce vzniká nejčastěji registrací uskupení 

jako občanského sdružení nebo zájmového sdružení právnických osob (PO) a je obvyklá 

zejména v případě dlouhodobé koncepční spolupráce (například Koordinační uskupení 

neziskových organizací Kraje Vysočina). 

- neformální spolupráce: Spolupráce může fungovat v podobě ad hoc pracovních 

skupin nebo pravidelných schůzek celé skupiny. Tato spolupráce nevyžaduje formální 

stvrzení členství a umožňuje volnější spolupráci odrážející míru zájmu na jednotlivých 

tématech, obvykle nejrůznějších partnerů.  

 

Jeden z výzkumů, který byl v roce 2005 realizován ve spolupráci Nadace rozvoje 

občanské společnosti a Fakulty humanitních studií, se věnoval oborovým zastřešujícím 

organizacím v občanském sektoru České republiky.  

Ve zprávě z tohoto výzkumu jsou rozlišeny pojmy zastřešující organizace, síť a 

zdrojové centrum. Síť je definována jako typicky horizontální, méně formální, kdy se může 

jednat i o prostý adresář emailových adres (Pospíšilová, 2005: 8). Oproti tomu zastřešující 

organizace (tamtéž) je formálnější, než síť, má členské organizace a poskytuje služby 

především svým členům. Můžeme hovořit o všeobecných a oborových zastřešujících 

organizacích. Zdrojová centra (tamtéž) pak nejsou primárně organizovaná na členském 

základě a poskytují především technickou, odbornou a informační oporu širšímu okruhu 

organizací neziskového sektoru.          

 

Podmínkou existence (Ashman, 2005) zastřešující organizace musí být vzájemná 

důvěra jejích členů za účelem sdílení zkušeností a nápadů a otevřenosti k diskusi. (vlastní 

překlad) Důvěra (tamtéž) je nutná pro zastřešující organizaci, aby tato mohla růst a 

fungovat, ovšem důvěra je také součástí sociálního kapitálu, který je produkován zároveň 
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s tím, jak zastřešující organizace roste a vyvíjí se. (vlastní překlad)  To potvrzují Liebler a 

Ferri (2004), kteří říkají, že základem efektivní sítě je silný sociální kapitál, vedení a 

správa a vzájemná prospěšnost pro členy.(vlastní překlad) 

 
2.4.2. Význam a cíle zastřešujících organizací 
 

Nedostatečná organizovanost, neexistence vnitrosektorové debaty o společných 

tématech a neschopnost efektivně lobbovat poškozují neziskový sektor (Zhodnocení, 

2009). Veřejná správa (tamtéž) často nebere neziskový sektor jako rovnocenného partnera i 

kvůli této roztříštěnosti. Vnitřní organizovanost občanského sektoru je nutným 

předpokladem pro „čitelnost“ sektoru zvenku a pro získání důvěryhodnosti v očích 

partnerů (Dohnalová, 2004). Jedním z důvodů této spolupráce (tamtéž) tak může být snaha 

o posílení již zmíněné „vyjednávací“ pozice organizací občanského sektoru ve vztahu 

k územním samosprávám jako jedním z potenciálních partnerů občanského sektoru. 

Dokument vlády ČR (Zhodnocení, 2009) uvádí, že jedním z možných řešení jsou 

zastřešující organizace nestátních neziskových organizací, a to jak na úrovni centra, tak na 

úrovni jednotlivých regionů. Fungující a uznávaná celostátní či krajská zastřešující 

organizace NNO by skutečně mohla být rovnocenným partnerem veřejné správy. 

 

             V posledních letech můžeme sledovat stále větší snahy o posílení vzájemné 

spolupráce organizací občanské společnosti prostřednictvím jejich sdružování a vytváření 

zastřešujících organizací, ať na evropské, národní či regionální úrovni. Ty mohou být 

předpokladem formalizované a koordinované formy komunikace mezi organizacemi 

občanského sektoru navzájem a mezi organizacemi občanského sektoru a státem či krajem.  

Na evropské úrovni uvedu alespoň některé, jako jsou Evropský výbor dobrovolnických 

organizací (CEDAG
27

), Platforma evropských sociálních nestátních neziskových 

organizací či Evropská sít za odstranění chudoby (EAPN
28

). Evropská komise (EK) se 

snaží podpořit jejich existenci, protože takto může snáze a lépe komunikovat s 

„evropskou“ veřejností (Dohnalová, 2004). Rovněž v rámci České republiky dochází 

k postupnému zlepšování síťování a sdružování NNO, vytvářejí se střešní územní a 

oborové organizace, které jsou jasnými partnery pro veřejnou správu (Zhodnocení, 2009). 

                                                           
27

 Comité européen des associations d´intéret général 
28

 European Anti Poverty Network 
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O existenci těchto organizací se rovněž zmiňuji v kapitole 2.1.2.2. věnující se vývoji 

občanské společnosti ČR po roce 1989.   

  

Oborové střechy vznikají s různými cíli, avšak dva cíle jsou pro většinu z nich hlavní: 

vystupovat společně vůči veřejné správě29 a rozvíjet svůj obor neziskové činnosti30 

(Pospíšilová, 2005: 45).  

Střechy (tamtéž) plní řadu funkcí pro své členy, především je to činnost informační a 

zprostředkování výměny zkušeností. Obecně bych řekla, že střešní organizace zejména u 

menších organizací mimo jiné suplují nedostatečnou možnost organizací občanské 

společnosti zajistit si kvalitní pracovníky s příslušnými odbornými dovednostmi (například 

z oblasti managementu, financí a dalších). Organizace občanského sektoru (Zhodnocení, 

2009) si problémy v oblasti udržitelnosti lidských zdrojů a znalostí uvědomují a mají snahu 

se vzdělávat, hledat kompetentní manažery a rozvíjet kvalitu služeb a činností. Další 

důležitou funkcí – a pro některé střechy tou nejdůležitější - je zastupování zájmů členů při 

jednání s veřejnou správou.  

 

Dohnalová uvádí následující hlavní cíle zastřešujících organizací (2004): 

 obecné a specifické cíle: podpora rozvoje občanského sektoru jako součásti OS; 

prezentace, obhajoba a prosazování společných zájmů občanského sektoru; prosazování 

podmínek pro práci NO; provádění veřejné kontroly a navrhování legislativních opatření 

v oboru zájmu sdružení; práce na dlouhodobých koncepcích a podíl na tvorbě politik 

s ohledem na hájení zájmů členů. 

 cíle zaměřené na vnější vztahy: zprostředkování informací z dané oblasti veřejnosti; 

obhajoba, prosazování a naplňování zájmů a potřeb členů vůči ústředním orgánům státní 

správy, k partnerským organizacím, k dárcům a sponzorům, v rámci ČR i v zahraničí; 

koordinace společného postupu členských organizací vůči veřejné správě či jiným 

strukturám v občanském sektoru; rozvíjení spolupráce s ostatními neziskovými 

organizacemi – domácími i zahraničními; zvyšování prestiže členů na veřejnosti.     

 cíle směřované k členům zastřešující organizace: ochrana práv a zájmů členů; 

podpora činnosti členů a jejich rozvoje; podpora vzájemné spolupráce, informování, 

výměna zkušeností a koordinace mezi členskými organizacemi; vytvoření platformy pro 

debaty a diskuse o věcech společného zájmu; zajištění informačních, poradenských a 

                                                           
29

 Lobování, ovlivňování legislativy, jednání, partnerství. 
30

 Vytvořit kvalitní služby, metodické zázemí, zlepšovat situaci cílových skupin. 
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jiných servisních služeb pro členy; vytváření předpokladů pro finanční nezávislost členů a 

další.  

 

2.4.3. Přínosy členství v zastřešujících organizacích 
 

Obecně lze identifikovat množství důvodů pro členství v zastřešující organizaci, 

které nejsou pouhým zdrojem informací pro své členy. Kunc a Linek (2005) hovoří o třech 

základních ideálních typech těchto důvodů. Prvním je materiální zisk nebo konkrétní 

prospěch ze členství jako například poskytování zmíněných relevantních informací (Kunc, 

Linek, 2005: s. 192). Dále (tamtéž) je to solidární prospěch v podobě socializace, 

společenského života, kolegiálnosti, prestiže, například účast na setkáních, konferencích, 

seminářích a podobně a posledním důvodem jsou cílové důvody v podobě zájmů skupiny 

neorientované pouze na členy 

 

Liebler a Ferri (2004) rovněž hovoří o tom, že nejčastěji zmiňovanými výhodami 

pro členství v sítích
31

 jsou lepší přístup k informacím, odborným a finančním zdrojům, 

zvyšování efektivity činnosti organizace, zvýšení viditelnosti problémů řešených 

organizací a přístup k osvědčeným postupům. (vlastní překlad)  

 

Při rozhodování organizace občanské společnosti o vstupu do zastřešující 

organizace hrají významnou úlohu racionálně zvažované zisky. Konkrétní prospěch 

vyplývající z členství v organizaci poskytující informační služby, školení nebo poradenství 

je významný zejména pro ty členy, kteří nedisponují vlastními kapacitami na jejich 

zajištění. Teorie kolektivního jednání říká (Kunc, Linek, 2005: 193), že aktéři zvažují 

investici do členství ve formálních organizacích s ohledem na to, jaké zisky jim ze členství 

vyplývají a zda převažují nad náklady
32

. Pokud mají aktéři prospěch z činnosti organizace, 

aniž se podílejí na nákladech kolektivní akce, postrádají „ekonomickou“ motivaci na 

činnosti participovat (Kunc, Linek, 2005: 193). Z tohoto pohledu vychází teorie tzv. 

vylučitelných a nevylučitelných zisků (Kunc, Linek, 2005: 194): 

                                                           
31

 Lze vztáhnout rovněž na zastřešující organizace. 
32

 Liebler a Ferri (2004) rovněž potvrzují, že uvažuje-li organizace občanské společnosti o vstupu do sítě, 

měla by nejprve provést analýzu nákladů a výnosu a na základě toho se rozhodnout, zda účast v síti splňuje 

její konkrétní představy. (vlastní překlad)   
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Vylučitelné zisky
33

: informační servis, poradenství, právní pomoc; zprostředkování 

informací například o fondech, grantech; sociální interakce, kontakty a konexe, 

společenské a kulturní události; zprostředkování partnerství. 

Nevylučitelné zisky
34

: ovlivňování legislativy a programových a strategických 

dokumentů ve prospěch neziskových organizací; reprezentace v zahraničí. 

 

Kunc a Linek provedli analýzu v rámci Svazu měst a obcí (SMO) a v ní se zmiňují 

o příčinách, proč některé obce nejsou členy této organizace. Uvedené příčiny by bylo dle 

mého názoru možné rovněž aplikovat na zastřešující organizace neziskových organizací. V 

mnou upravené podobě by pak tyto příčiny byly následující: 

 neochota členů organizace občanské společnosti pracovat „navíc“ co přesahuje 

horizont aktivit jejich organizace; 

 bariéry participace – nedostatek času, financí nebo expertního potenciálu pro 

participaci v asociaci - mnohé OOS k plnění role partnerů potřebují znalosti, 

organizaci, odbornou způsobilost a finanční zdroje; pro malé organizace je plná 

účast nesmírně obtížná; 

 problém „černého pasažéra“ – nevylučitelné zisky se týkají všech OOS v kraji, 

které pak nemají motivaci podílet se na nákladech kolektivní akce, neboť případný 

zisk se dostaví i bez této akce; 

 nízká míra poskytování zmíněných vylučitelných zisků (zaměření především na 

lobbing); 

 neidentifikace s cíli organizace (heterogenita zájmů různých OOS). 

 

Funkce střešní organizace pro členy je ve výzkumu těchto organizací realizovaném 

FHS UK a NROS vymezena následovně (Pospíšilová, 2005:33): 

 regulatorní (předpisy, pravidla, standardy, certifikace, etický kodex) 

 informační (informační bulletiny, emaily) 

 výměna zkušeností a sdílení know-how 

 vzdělávací (školení) 

 odborná pomoc (zpracování analýz, odborná rada z hlediska legislativy nebo 

financí) 

 finanční pomoc (zprostředkování přístupu k financím nebo poskytování grantů) 

                                                           
33

 Zisky, které přináší organizacím neziskových organizací členství v asociaci.  



40 

 

 aktivní zastupování zájmů a lobování v jednání s veřejnou správou (připomínkování 

zákonů, práce v poradních komisích) 

 aktivní zastupování zájmů a lobování v jednání s jinými aktéry (vůči firmám, 

zahraničním institucím, parlamentu, médiím, jiným NNO) 

 

Z uvedeného výzkumu dále vyplynulo, že představitelé střešních organizací vidí 

následující význam své činnosti pro veřejnou správu - připomínkování zákonů; příprava 

odborných analýz, posudků, koncepcí; účast ve správním řízení; účast v poradních 

orgánech; pořádání konferencí, seminářů, besed, slyšení ve spolupráci s veřejnou správou; 

pořádání vzdělávacích akcí pro veřejnou správu (jako zakázka); poskytování a rozesílání 

informací, vedení databází apod.; levnější servis v daném oboru (např. servis 

volnočasových aktivit – sport); osvěta a rozvoj v daném oboru činnosti; celkově pozitivní 

působení na společnost (např. prevence negativních jevů mezi  mládeží).  

 
 Vidíme, že spektrum činností, které mohou zastřešující organizace svým členům 

poskytovat, je skutečně široké. Organizace občanské společnosti tak mají možnost 

využitím těchto služeb budovat kapacitu své organizace a tak zefektivnit svou činnost. 

Výsledek je samozřejmě do značné míry závislý na kvalitě poskytovaných služeb.    

 

2.4.4. Zastřešující organizace jako sociální kapitál 
 

Sociální kapitál (Putnam citován in Majerová, Kostelecký, Sýkora, 2011) 

představuje specifické zdroje nebo hodnotu vyplývající z kvality i kvantity sociálních 

interakcí založených na vzájemně akceptovaných pravidlech sociálních vztahů, na důvěře 

v taková pravidla a instituce je zajišťující a na důvěře v ostatní aktéry, sociální skupiny, 

sítě či společnosti). Sociální kapitál (Majerová, Kostelecký, Sýkora, 2011) je vytvářený, 

udržovaný a rozvíjený sociálními interakcemi (formálními i neformálními) v rámci 

sociálních sítí, skupin, komunit či celých společností, tj. přenosem, sdílením zdrojů, 

informací, znalostí mezi členy těchto sociálních sítí a skupin. Sociální kapitál (tamtéž) je 

propojením mezi jednotlivými aktéry, které jim umožňuje efektivněji dosahovat 

společných cílů. Významnou organizační složku společnosti (Majerová, Kostelecký, 

Sýkora, 2011), kde dochází k utváření sociálního kapitálu jsou považovány například sítě 

občanské angažovanosti. Členství v dobrovolných sdruženích a sociální sítě v nich 

                                                                                                                                                                                
34

 Zisky, z nichž těží i ostatní neziskové organizace, které však členy nejsou a nenesou žádné náklady.  
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produkované jsou významným zdrojem pro kolektivní prosazování skupinových cílů 

společnosti.  Z interního pohledu (Torpe citován in Majerová, Kostelecký, Sýkora, 2011) 

usnadňují kooperaci mezi členy, z externího pohledu je jejich rolí ulehčování kooperace 

mezi různými částmi společnosti, umožňování kontaktů mezi skupinami navzájem či mezi 

sdružením a veřejnými institucemi na centrální i regionální a lokální úrovni.     

 

Jednou z forem sociálního kapitálu (Stachová, Bernard, Čermák, 2009) je také tzv. 

„linking social capital“
35

, který v institucionální rovině vytváří spojení mezi institucemi a 

občanskou společností či dalšími ekonomickými a sociálními aktéry. Jedná se o takový 

sociální kapitál (tamtéž), který umožňuje propojování místní či regionální společnosti 

vertikálními typy vazeb na instituce (politické, administrativní, organizační) na vyšší 

teritoriální úrovni (zpravidla regionální, národní nebo nadnárodní). Takové propojení jim 

umožňuje lépe využívat zdroje a realizovat výměnu informací.  

 

Sociální kapitál se tak utváří nejen v rámci rodiny, ale také v sociálních skupinách, 

sítích a společenstvích na místní regionální, národní a nadnárodní úrovni. Z hlediska 

teritoriální ukotvenosti sociálních skupin a sítí (Majerová, Kostelecký, Sýkora, 2011) je 

třeba rozlišovat mezi sociálním kapitálem utvářeným v rámci obce, regionu, státu i 

nadnárodního uskupení, jakým je Evropská unie.  

 

O konceptu sociálního kapitálu se v poslední době diskutuje rovněž v kontextu 

regionálního rozvoje, neboť umožňuje realizaci aktivit regionálních aktérů v rámci 

existujících regionálních struktur. Jelikož je sociální kapitál (Majerová, Kostelecký, 

Sýkora, 2011) jedním ze znaků a příčin regionálních disparit a zároveň je i významným 

předpokladem regionálního rozvoje, je ho třeba zohledňovat při formulaci regionálních 

rozvojových politik. Sociální kapitál má vliv na ekonomický růst a vyspělost regionu. 

Výzkumy prokázaly (Majerová, Kostelecký, Sýkora, 2011), že úroveň sociálního kapitálu, 

respektive jeho dílčích složek, pozitivně koreluje s tempem ekonomického růstu. Nízká 

úroveň sociálního kapitálu, nedůvěra a nespolupráce mohou naopak vést ke ztrátě 

konkurenceschopnosti regionu.  

 

Přítomnost sociálního kapitálu předpokládá množství sociálních vazeb, které 

mohou usnadnit přístup k informacím. V nových modelech (Stachová, Bernard, Čermák, 
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2009) regionálního rozvoje hrají instituce a kultura klíčovou roli, argumentuje se, že 

mohou produkovat veřejné statky, posilovat sociální komunikaci a podporovat 

kooperativní jednání. Institucionální hustota byla tedy identifikována jako klíčový faktor 

regionálního rozvoje.  

 

Vytváření a udržování sociálního kapitálu mohou zlepšit příležitosti vzájemné 

interakce obyvatel regionu (Majerová, Kostelecký, Sýkora, 2011). Podstatný je proto 

rozsah a fungování „veřejného prostoru“ jako inkluzivní platformy pro interakce. Národní, 

regionální i místní vlády proto podporují participaci a kooperaci v lokálních organizacích. 

Obecně lze říci, že úroveň rozvinutosti a vyspělosti občanského sektoru je indikátorem 

dobré úrovně sociálního kapitálu.  

 

Utváření, reprodukce a využití sociálního kapitálu je dáno schopností lidí a 

sociálních skupin vytvářet vazby na jiné aktéry ve skupině nebo společnosti, kvalitou 

vazeb sloužící pro přenos a vzájemné sdílení disponibilních zdrojů kapitálu a z toho 

vyplývající přístup ke zdrojům druhých v rámci rodiny, sociální skupiny, sociální sítě či 

společnosti (Majerová, Kostelecký, Sýkora, 2011). Pro uplatnění sociálního kapitálu 

v sociálních interakcích je nezbytný přístup ke zdrojům ostatních lidí a sdílení zdrojů 

v rámci sociální struktury skupiny nebo společnosti (Lin citován in Majerová, Kostelecký, 

Sýkora, 2011:20). 

 

Z pohledu práce je zajímavý přístup „inovačního milieu“
36

 (Stachová, Bernard, 

Čermák, 2009), který vysvětluje, jak regionální prostředí s určitou institucionální 

strukturou společně s efektivními způsoby interakce a koordinace mezi těmito 

organizacemi může vést k regionálnímu rozvoji.  

 

Shrneme-li výše uvedené, lze říci, že důležitým faktorem regionálního rozvoje jsou 

především sítě regionálních aktérů ze soukromého, veřejného a neziskového sektoru, které 

mezi sebou zprostředkovávají významné informace a umožňují vzájemnou kooperaci. 

Sociální kapitál posiluje i občanská participace a sounáležitost s regionem. 

                                                                                                                                                                                
35

 Jinak řečeno spojující či hierarchický sociální kapitál.  
36

 Spolupráce vycházející z výměny informací založené na osobní interakci.  
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2.5. Shrnutí 
 

Teoretická část práce mi umožnila vytvořit si dostatečný přehled o vývoji české 

občanské společnosti a veřejné správy včetně jeho pozitivních i negativních aspektů mající 

vliv na aktuální situaci a možnosti rozvoje a fungování spolupráce a partnerství mezi 

státním a občanským sektorem. Nelze než souhlasit s tím, co říká Müller, že v české 

společnosti je potřeba obnovit důvěru lidí v možnost ovlivňovat veřejné dění. Jen tak lze 

posílit participativní roli (nejen) organizací občanské společnosti, formovat sociální kapitál 

a podporovat horizontální způsob vládnutí. Vyústěním může být spolupráce a partnerství 

mezi neziskovým sektorem a samosprávou, které však nesmí být samoúčelné, ale efektivní 

ve smyslu prospěšnosti a přínosu synergických efektů pro daný region. Prostor pro 

zkvalitnění komunikace mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem představují 

zastřešující organizace, které v dnešní době nabývají na významu. Jak uvádí Dohnalová, 

vnitřní organizovanost činí  tento sektor pro partnery „čitelnějším“ a důvěryhodnějším.     

 

V průběhu studia pramenů se v oblasti spolupráce a partnerství ukázala značná 

terminologická roztříštěnost. Pro účely realizace výzkumu a interpretace získaných dat tak 

bylo zapotřebí vytvořit si na základě prostudované literatury vlastní dělení, které je 

uvedeno v kapitole 2.3.2.. Prostudovaná literatura mi významně pomohla v následném 

vytvoření přirozeného systému v empirické části práce, při interpretaci dat a vytvoření 

dílčích závěrů potřebných k verifikaci definovaných hypotéz a při závěrečném shrnutí 

výsledků mé práce.         

 

3. Empirická část 
 

 

Jak bylo řečeno v úvodu, cílem této práce je ověřit, jak vnímají vedoucí 

představitelé členských organizací zastřešovaných občanským sdružením KOUS vliv 

tohoto sdružení a jím poskytovaných servisních služeb na zapojení do spolupráce a 

partnerství s krajskou samosprávou a zda s délkou členství v zastřešující organizaci roste i 

vědomí tohoto vlivu. Dále mne zajímá, do kterých forem participace na činnosti 

zastřešující organizace se členské organizace zapojily a jaké jsou konkrétní příklady 

podpory členských organizací občanským sdružením KOUS při navázání a realizaci 
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spolupráce či partnerství. K naplnění tohoto cíle byl proveden výzkum, jehož realizace je 

dále popsána. 

 

3.1. Metodologie 

 

Ve výzkumné části práce jsem vycházela z kvantitativního přístupu. Tento přístup 

užívá deduktivní metody, vychází se z teorie, která je následně transformována do jazyka 

hypotéz (Disman, 2008: 76). Kvantitativní přístup jsem tak zvolila proto, že mým záměrem 

bylo testování předpokládaných hypotéz, jejich přijetí či zamítnutí (a nikoli vytvoření 

hypotézy nové), což lze nejlépe učinit právě prostřednictvím extenzivního šetření.  

 

Při přípravě výzkumu bylo zapotřebí si uvědomit, že u kvantitativního přístupu 

dochází v průběhu realizace k významné redukci informací. K dispozici je omezený rozsah 

informací o mnoha jedincích (resp. o větším počtu jedinců), probíhá zde značná redukce 

počtu pozorovaných proměnných a také silná redukce počtu sledovaných vztahů mezi 

těmito proměnnými (Disman,2008:286). Pro kvantitativní přístup je také typická vysoká 

míra standardizace znaků. 

 

Definované pojmy je třeba převést do zkoumatelné podoby, tj. transformovat na 

empiricky zjistitelné, určitým způsobem měřitelné a tříditelné údaje (Reichel, 2009). Tuto 

fázi výzkumu představuje operacionalizace, při níž jsem  respektovala, že nezbytnými 

charakteristikami každého znaku jsou rozlišitelnost, úplnost a jednoznačnost. Podle 

Reichela (2009)  rozlišitelnost spočívá v tom, že znak má alespoň dvě hodnoty, úplnost 

znaku znamená, že každé podobě vlastnosti disponuje jednou konkrétní 

vlastností/kategorií. A konečně jednoznačnost znaku je dána tím, že dvě různé 

varianty/kategorie neodpovídají jedné a téže podobě vlastnosti.   

 

 

Obecná hypotéza 

Členství v občanském sdružení KOUS zvyšuje organizacím občanské společnosti jejich 

participační potenciál vůči Kraji Vysočina. 
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3.1.1. Operacionalizace 
 

K provedení operacionalizace je třeba úvodem definovat kritéria zvýšení 

participačního potenciálu členských organizací vůči samosprávě Kraje Vysočina. Těmi 

jsou
37

: 

 Pořizování relevantních informací a jejich přenos prostřednictvím občanského 

sdružení KOUS pro členské organizace o možnostech vzájemné spolupráce či 

partnerství. 

 Vytváření podmínek pro navázání a realizaci spolupráce či partnerství se 

samosprávou Kraje Vysočina ze strany občanského sdružení KOUS 

prostřednictvím servisních služeb pro členské organizace. 

 

Jako objektivní indikátor vypovídající o zvýšení participačního potenciálu 

členských organizací jsem zvolila míru zapojení členských organizací do aktivit 

jednotlivých forem spolupráce a aktivit partnerství za dobu trvání jejich členství 

v občanském sdružení KOUS a vnímání aktivity občanského sdružení KOUS vůči krajské 

samosprávě samotnými představiteli členských organizací.  

 

Pracovní hypotézy 

 

PH1: Hlavním informačním zdrojem o možnostech zapojení do spolupráce či partnerství 

s Krajem Vysočina je občanské sdružení KOUS. 

PH2: Členství v občanském sdružení KOUS zvyšuje informovanost o možnostech 

navázání spolupráce a partnerství s Krajem Vysočina. 

PH3: S délkou členství se zvyšuje vědomí informovanosti o možnostech navázání 

spolupráce a partnerství s Krajem Vysočina. 

PH4: Většina členských organizací považuje za dostatečnou podporu od občanského 

sdružení KOUS při navázání spolupráce a partnerství s Krajem Vysočina. 

PH5: S délkou členství roste spokojenost s podporou od občanského sdružení KOUS při 

navázání spolupráce a partnerství s Krajem Vysočina. 

PH6: Členské organizace považují servisní služby občanského sdružení KOUS za 

přínosné.  

PH7: S délkou členství roste vědomí přínosu servisních služeb pro členské organizace. 

                                                           
37

 Uvedená kritéria budou analyzována rovněž dle délky členství organizace v občanském sdružení KOUS. 
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PH8: Organizace se zájmem o podporu realizace spolupráce či partnerství od občanského 

sdružení KOUS, jsou s touto podporou spokojeny.   

PH9: S délkou členství roste vědomí podpory při realizaci spolupráce a partnerství. 

PH10: Pomoc při realizaci spolupráce či partnerství byla poskytována zejména v oblasti 

poradenského servisu.  

PH11: Většina členských organizací občanského sdružení KOUS se za dobu svého členství 

zapojila do některé z aktivit spolupráce či partnerství.  

PH12: Členské organizace jsou více zapojeny do nižších forem participace. 
38

  

PH13: S délkou členství roste zapojení do aktivit spolupráce a partnerství.  

PH14: Organizace považují členství v občanském sdružení KOUS za posilující faktor 

v jejich aktivitě vůči Kraji Vysočina.  

PH15: S délkou členství v občanském sdružení KOUS roste hodnocení tohoto členství jako 

posilujícího faktoru v aktivitě organizací vůči Kraji Vysočina.  

PH16: Organizace s delším členstvím hodnotí výše aktuální míru aktivity občanského  

sdružení KOUS vůči Kraji Vysočina.  

 

Níže uvádím přirozený systém, ve kterém definuji vnější proměnné a závisle a 

nezávisle proměnné a sestavuji soubor pracovních hypotéz.  

 

Vnější proměnné 

VnP1:  Právní forma organizace  

Typ právní formy organizace dle právní úpravy ČR: občanské sdružení; organizační 

jednotka občanského sdružení; obecně prospěšná společnost; nadace; nadační fond; 

církevní právnická osoba. 

VnP2: Předmět činnosti organizace 

Dle tematických sekcí občanského sdružení KOUS: ekologie a životní prostředí; volný čas 

dětí a mládeže; poradenství a vzdělávání; sociálně zdravotní; kultura a umění; rekreace, 

tělovýchova a sport; senioři a zdravotně postižení. 

VnP2: Počet stálých zaměstnanců organizace       

Dle počtu zaměstnanců v pracovním poměru: žádný (pouze na dobrovolné bázi);  do 10 

zaměstnanců; 11 – 20  zaměstnanců; více jak 20 zaměstnanců. 

 

 

                                                           
38

 Viz. Graf 1 a vysvětlivky k tomuto grafu v kapitole 2.3.2. 
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Obsahové proměnné (nezávisle proměnné OP1) 

OP1 : Délka členství v KOUS 

Odstupňováno v časových intervalech: méně než 2 roky; 3-4 roky; 5-6 let; 7 a více  let. 

 

Obsahové proměnné (závisle proměnné OP2,OP3 OP4,)  

OP21  Podpora aktivity organizace vůči samosprávě Kraje Vysočina  

Míra souhlasu s podporou členských organizací od občanského sdružení KOUS v jejich 

aktivitě vůči samosprávě Kraje Vysočina. 

OP22  Míra aktivity organizace vůči samosprávě Kraje Vysočina  

Určení míry aktivity členské organizace vůči samosprávě Kraje Vysočina. 

OP23 Zapojení do partnerství 

Zapojení členských organizací občanského sdružení KOUS do jednotlivých aktivit 

partnerství. 

OP24  Zapojení do spolupráce v oblasti informovanosti 

Zapojení členských organizací občanského sdružení KOUS do jednotlivých aktivit 

spolupráce v oblasti informovanosti. 

OP25  Zapojení do spolupráce v oblasti připomínkování 

Zapojení členských organizací občanského sdružení KOUS do jednotlivých aktivit 

spolupráce v oblasti připomínkování. 

OP26  Zapojení do spolupráce v oblasti konzultací 

Zapojení členských organizací občanského sdružení KOUS do jednotlivých aktivit 

spolupráce v oblasti konzultací ve věcech neziskového sektoru. 

OP27  Zapojení do aktivit konkrétních forem spolupráce 

Zapojení členských organizací občanského sdružení KOUS do jednotlivých aktivit 

konkrétních forem spolupráce. 

OP28 Informační zdroj o možnosti zapojení se do partnerství 

Identifikace informačního zdroje o možnosti zapojení se do partnerství.  

OP28 Informační zdroj o možnosti zapojení se do spolupráce 

Identifikace informačního zdroje o možnosti zapojení do jednotlivých aktivit spolupráce.  

OP29  Podpora informovanosti o možnostech spolupráce 

Míra souhlasu s podporou informovanosti členských organizací o možnostech spolupráce 

s Krajem Vysočina. 

OP31  Podpora informovanosti o možnostech partnerství  
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Míra souhlasu s podporou informovanosti členských organizací o možnostech partnerství 

s Krajem Vysočina. 

OP32  Podpora pasivní informovanosti 

Míra souhlasu s podporou členských organizací od občanského sdružení KOUS pro 

získávání požadovaných informací od Kraje Vysočina.  

OP33 Podpora navázání spolupráce  

Míra souhlasu s podporou členských organizací ze strany občanského sdružení KOUS při 

navázání spolupráce s Krajem Vysočina. 

OP34 Podpora navázání partnerství  

Míra souhlasu s podporou členských organizací od občanského sdružení KOUS při 

navázání partnerství s Krajem Vysočina. 

OP35 Podpora realizace spolupráce 

Míra souhlasu s podporou členských organizací ze strany občanského sdružení KOUS při 

realizaci spolupráce s Krajem Vysočina. 

OP37 Podpora realizace partnerství 

Míra souhlasu s podporou členských organizací od občanského sdružení KOUS při 

realizaci partnerství s Krajem Vysočina. 

OP38  Přínos informačního servisu  

Míra přínosu informačního servisu občanského sdružení KOUS pro členské organizace. 

OP39  Přínos poradenského a vzdělávacího servisu  

Míra přínosu aktivit poradenského a vzdělávacího servisu občanského sdružení KOUS pro 

členské organizace. 

OP41  Přínos servisních služeb při realizaci spolupráce s Krajem Vysočina 

Identifikace poskytovaných servisních služeb při realizaci spolupráce s Krajem Vysočina. 

OP42  Přínos servisních služeb při realizaci partnerství s Krajem Vysočina 

Identifikace poskytovaných servisních služeb při realizaci partnerství s Krajem Vysočina. 

OP43   Příklad/y pomoci při realizaci spolupráce s Krajem Vysočina 

Uvedení konkrétních příkladů pomoci ze strany občanského sdružení KOUS při realizaci 

spolupráce s Krajem Vysočina. 

OP44   Příklady pomoci při realizaci partnerství s Krajem Vysočina 

Uvedení konkrétních příkladů pomoci od občanského sdružení KOUS při realizaci 

partnerství s Krajem Vysočina. 
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O hierarchii participace jsem se již zmínila v kapitole 2.3.2. Za účelem zpracování 

dotazníku považuji za nutné uvést, jaké aktivity budou pod jednotlivé formy participace 

zařazeny.  

Partnerství 

 spolupráce organizace s krajskou samosprávou formou zakázky na určitou aktivitu 

(zpracování konkrétní analýzy, koordinace vzdělavatelů v oblasti životního 

prostředí a jiné) 

 spolupráce na konkrétním projektu na základě oboustranné smlouvy 

 účast v pracovní skupině při zpracování regionálního koncepčního dokumentu 

(Program rozvoje územního obvodu kraje; Strategie Kraje Vysočina 2020; Zásady 

územního rozvoje Kraje Vysočina) 

 účast v pracovní skupině při zpracování oborového koncepčního dokumentu (např. 

Strategie rozvoje cestovního ruchu Kraje Vysočina, Strategie integrace sociálně 

vyloučených lokalit v Kraji Vysočina, Strategie protidrogové politiky Kraje 

Vysočina, Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina) 

Informovanost 

 propagace organizace a jejích aktivit prostřednictvím samosprávy Kraje Vysočina 

(např. krajských novin, webových stránek kraje, databáze neziskových organizací 

kraje) 

 informovanost o organizaci prostřednictvím aktivit kraje  

 zprostředkování spolupráce neziskové organizace na projektu jiné organizace (kraj 

přenesl informace, zprostředkoval možnost spolupráce) 

 pasivní informovanost (informace získané od KV) 

Připomínkování 

 zapojení do obhajoby zájmů neziskových organizací prostřednictvím výzvy či 

petice 

 využití poradenství organizace některým ze zaměstnanců kraje při řešení 

pracovního úkolu 

 zapojení do připomínkování prostřednictvím průzkumu realizovaného krajskou 

samosprávou (dotazník, anketa) 
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Konzultování 

 zapojení do připomínkového řízení při tvorbě regionálního koncepčního dokumentu 

(Program rozvoje územního obvodu kraje; Strategie Kraje Vysočina 2020; Zásady 

územního rozvoje Kraje Vysočina)  

 zapojení do připomínkového řízení při tvorbě oborového koncepčního dokumentu 

(např. Strategie rozvoje cestovního ruchu Kraje Vysočina, Strategie integrace 

sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina, Strategie protidrogové politiky 

Kraje Vysočina, Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina) 

 zapojení do jiných připomínkových řízení (např. formou kulatých stolů, diskusních 

fór) 

Konkrétní formy spolupráce 

 záštita konkrétní akce organizace (konkrétního radního nebo kraje jako celku) 

 zapojení do jednotlivých aktivit kraje (účast na různých seminářích či konferencích, 

například Klimatour, Angažovanci, Skutek roku, Čistá Vysočina) 

 poskytnutí (zapůjčení) prostor krajského úřadu kraje Vysočina  

 finanční podpora konkrétní aktivity organizace prostřednictvím Fondu Vysočina 

(grantový program kraje) 

 finanční podpora konkrétní aktivity organizace prostřednictvím Mimořádné 

podpory  

 návštěva radních (zástupců kraje) v organizaci  

 poskytnutí reference o organizaci  

 

3.1.2.  Metoda výběru vzorku 
 

V této kapitole je popsán postup výběru výzkumného vzorku, který byl proveden 

prostřednictvím analýzy krajů České republiky a dále charakteristika zvoleného kraje a 

příslušné regionální zastřešující organizace organizací občanské společnosti..    

 

3.1.2.1. Výběr kraje 
 

Nejprve bylo zapotřebí zvolit kraj, ve kterém bude výzkum realizován. Za tímto 

účelem jsem provedla analýzu všech 14 krajů - Prahy, Středočeského, Libereckého, 

Ústeckého, Karlovarského, Plzeňského, Jihočeského, Pardubického, Královéhradeckého, 

Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského a Kraje Vysočina. Pro 
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potřeby výzkumu tak byla použita metoda záměrného (účelového) výběru, kdy byl vzorek 

cíleně vyhledáván podle určitých vlastností (Miovský, 2006). Konkrétně jsem zvolila 

zejména pro jeho jednoduchost prostý záměrný výběr, kdy vyberu mezi potenciálními 

účastníky (kraji) ten, který je pro účast na výzkumu vhodný. Vzhledem ke skutečnosti, že 

cílem je vystihnout zejména kvalitativní stránku nastavení spolupráce či partnerství mezi 

krajem a organizacemi občanské společnosti v regionální zastřešující organizaci, které pak 

mohou sloužit jako doporučení ostatním krajům, nebyl vybrán případ typický, nýbrž případ 

nejlepší. Volím tedy takový kraj, kde se dá očekávat dobrá spolupráce a partnerství.   

 

Důraz je v dnešní době kladen na institucionální hustotu na regionální úrovni, tj. 

vytváření dynamické sítě aktérů a vztahů, norem a pravidel, která pomáhají aktivnější 

spolupráci a posilování regionálního rozvojového potenciálu (Majerová, Kostelecký, 

Sýkora, 2011). Vycházela jsem tak z počtu struktur na krajské úrovni, které se věnují OOS 

s  premisou, že čím vyšší počet struktur, tím lepší předpoklad pro navázání spolupráce a 

partnerství s organizacemi příslušné regionální zastřešující organizace. Při výběru kraje 

byla důležitá nejen institucionální hustota, ale rovněž intenzita aktivit a servisních služeb 

krajských zastřešujících organizací. Zde jsem vycházela ze spektra funkcí střešní 

organizace pro členy, které byly vymezeny ve výzkumu realizovaném FHS UK a NROS 

(kap. 2.4.3.). 

 

1. fáze 

Kraj hl. m. Praha byl z výzkumu předem vyloučen vzhledem k jeho specifičnosti, neboť 

má postavení kraje i obce a navíc jde o region s malou rozlohou venkovského prostoru.    

 Existence zastřešující organizace na regionálním principu (regionem je kraj ČR) 

Vzhledem k neexistenci regionální krajské zastřešující organizace ve Středočeském a 

Královéhradeckém kraji, byly i tyto kraje z výzkumu vyloučeny. 

 Existence Dohody o spolupráci mezi regionální zastřešující organizací a krajem  

Toto kritérium považuji za významné, neboť může představovat významný krok k posílení 

mezisektorové spolupráce v rámci kraje. Vzhledem k neexistenci Dohody o spolupráci 

v Jihočeském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji, byly také tyto kraje z výzkumu 

vyloučeny. 

2. fáze 

V této fázi byla provedena analýza cílů (dle stanov organizace), konkrétních aktivit 

a servisních služeb regionálních zastřešujících organizací v kraji Libereckém, Ústeckém, 
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Karlovarském, Plzeňském, Pardubickém, Jihomoravském, Zlínském a Kraji Vysočina. Dále 

bylo zkoumáno organizační zázemí jednotlivých krajů. Za účelem zjištění těchto informací 

byli rovněž kontaktování prostřednictvím emailu příslušní pracovníci všech 8 

analyzovaných krajů
39

. Analýza krajů je uvedena v Příloze 3.  

 

Na základě provedené analýzy byl jako kraj s nejlepšími předpoklady pro kvalitní 

spolupráci a partnerství mezi krajskou samosprávou a organizacemi regionální zastřešující 

organizace definován Kraj Vysočina. Důvodem je široké spektrum servisních služeb, které 

zastřešující organizace poskytuje a viditelná snaha o zvyšování počtu aktivit této 

organizace ve vztahu ke svým členům. Dále tento kraj jako jediný vypracoval k Dohodě o 

spolupráci (dále Dohoda) Akční plán, ve kterém jsou konkretizovány cíle Dohody, a který 

je každé dva roky vyhodnocen a aktualizován. Vzhledem ke skutečnosti, že jedním z bodů 

Akčního plánu je spolupráce s Krajem Vysočina, může se jednat o významný krok pro 

realizaci konkrétních aktivit v oblasti mezisektorové participace. Z hlediska vyjednávací 

pozice vůči krajské samosprávě je potřeba zmínit rostoucí počet členských organizací, 

který je z analyzovaných krajů u Kraje Vysočina nejvyšší. Z pohledu institucionálního 

zázemí tento kraj v rámci samostatné působnosti zřídil orgán Koordinátora neziskového 

sektoru a Pracovní skupinu Krajského úřadu Kraje Vysočina pro NNO. Dále vedení kraje 

vyzvalo zástupce NNO, aby zasedli v komisích a výborech volených orgánů kraje s 

právem poradního hlasu.      

 
3.1.2.2. Populace 
 

Populací tohoto sociologického empirického výzkumu, tj. objektem, na kterém 

bude sledován předmět výzkumu, jsou vedoucí představitelé všech členských organizací 

občanského sdružení KOUS. Pro výběr respondentů jsem využila metody totálního výběru 

vzorku, který je založen na tom, že výzkumný soubor je tvořen všemi možnými prvky 

uvažovaného základního souboru. (Miovský, 2006: 131). Dále to znamená, že při 

nezařazení některého z prvků může dojít ke snížení validity výsledků výzkumu. V průběhu 

roku 2011 byla aktualizována databáze členů občanského sdružení KOUS. Přestože se lze 

domnívat, že informace (včetně kontaktních mailů), které jsou v databázi uvedené, jsou 

aktuální, byly kontaktní údaje o členských organizacích konzultovány s koordinátorkou 

                                                           
39

 Odpověď nebyla obdržena pouze od představitele Karlovarského a Ústeckého kraje. 
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sdružení. Ve výzkumu tak byli osloveni vedoucí představitelé všech 144 členských 

organizací. 

 
3.1.2.3. Kraj Vysočina 
 

Mým cílem není detailně se věnovat charakteristice Kraje Vysočina, pro práci to 

ani není žádoucí, domnívám se však, že je vhodné čtenářům přiblížit kraj, ve kterém byl 

výzkum realizován. Kraj Vysočina lze považovat za region, který je v několika ohledech 

regionem specifickým. Krátce se tak budu věnovat výkladu v kontextu sídelním, sociálním, 

ekonomickém a demografickém a dále z pohledu sociálního kapitálu. 

 
Jedná se o vnitrozemský kraj České republiky, který se vymezuje vysokým podílem 

zemědělské a orné půdy, velkým počtem malých obcí a nejnižší hustotou obyvatel ze všech 

krajů České republiky
40

 (Majerová, 2011). Základní údaje o kraji jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tabulka 3. Základní údaje o Kraji Vysočina 

Rozloha 6 796 km² 5. místo mezi českými  

statutární město Jihlava - 

počet obyv. 514 992  (k 30.12. 2009) 

počet obcí 704 2.nejvyšší počet mezi 

kraji 

hustota zalidnění 75 osob na km² 1.místo mezi kraji  
Zdroj: Vlastní zpracování (údaje z oficiálních stránek Kraje Vysočina) 

 
Z pohledu administrativního členění Evropské unie tvoří Kraj Vysočina spolu s 

Jihomoravským krajem územní jednotku NUTS II
41

. Tato úroveň územního členění, kterou 

představují tzv. regiony soudržnosti, byla vytvořena pro potřeby čerpání finančních 

prostředků z fondů  EU. Následující mapy ukazují umístění kraje v rámci České republiky 

a jeho administrativní členění.  

 
 

 
 

 

 

                                                           
40

 V obcích do 500 obyvatel žije 20 % obyvatel kraje, což je 2,5krát více, než je průměrná hodnota za Českou 

republiku. 
41

 Nomenclature d'unités territoriales statistiques 
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Mapa 1. Umístění Kraje Vysočina na mapě ČR 

 

Zdroj: Czechtourism.cz  

 

Mapa 2. Administrativní členění Kraje Vysočina 

 

Zdroj: Oficiální stránky Kraje Vysočina 

 

Populační vývoj je velmi podobný situaci v celé České republice. Od roku 2009 se 

na Vysočině projevuje neustálý pokles počtu obyvatel v důsledku záporného migračního 

salda a snižujícího se přirozeného přírůstku (Krajská správa ČSÚ v Jihlavě, 2012). Na 
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Vysočině se velmi rychle zvyšuje podíl obyvatelstva nad 65 let a snižuje se podíl dětí 

v populaci.   

 

Kraj Vysočina je dlouhodobě jeden z nejtradičnějších krajů charakteristický vyšším 

zastoupením obyvatel následující ve svém chování sociálně konzervativní modely 

(Majerová, 2011). Je zde (tamtéž) jedna z nejnižších úrovní indukované potratovosti, nízký 

podíl dětí narozených mimo manželství, častější soužití nukleárních rodin s dalšími 

příbuznými 
42

 a dále poměrně vysoký podíl osob (45 %), které se dle sčítání lidu označily 

za věřící.  

 

Z pohledu sociálně ekonomického uvádí analýza zpracovaná Českým statistickým 

úřadem následující souhrnné informace (Krajská správa ČSÚ v Jihlavě, 2012). Obecně je 

míra nezaměstnanosti v tomto kraji pod celorepublikovým průměrem (v pololetí roku 2010 

dosahovala 6,1 %, zatímco průměr v ČR byl 7,1 %), ovšem po nárůstu míry 

nezaměstnanosti v minulých letech došlo k poklesu počtu uchazečů o zaměstnání, zvláště u 

mužů. V kraji se snižuje míra ekonomické aktivity s tím, že nejvyšší je u obyvatel ve věku 

40 až 54 let. Struktura ekonomické aktivity je atypická svým vyšším zastoupením 

aktivních v primárním sektoru a nižší zaměstnaností ve službách. Hrubý domácí produkt v 

Kraji Vysočina jako v celé České republice až do roku 2007 rostl, na rozdíl od 

celorepublikového vývoje však došlo k jeho meziročnímu poklesu již v roce 2008. V 

regionálním hrubém domácím produktu je Vysočina až na 10. místě mezi kraji. Z hlediska 

počtu evidovaných podnikatelských subjektů je Kraj Vysočina na 13. místě, což je 

projevem nízké podnikatelské aktivity. Intenzita výzkumu a vývoje na Vysočině má 

rostoucí tendenci. Obyvatelé Vysočiny (Majerová, 2011) vnímají své okolí častěji jako 

bezproblémové z hlediska zatížení kriminalitou a vandalstvím.   

  

Uvedené informace o Kraji Vysočina jsou velmi významné, domnívám se však, že 

některé „negativní“ informace nemusí z pohledu zaměření mé práce nutně indikovat špatné 

nastavení mezisektorové spolupráce a partnerství mezi samosprávou a organizacemi 

občanské společnosti. Jako zajímavé vnímám výsledky analýzy dílčích ukazatelů 

sociálního kapitálu v kontextu českého prostředí, kterou v roce 2011 provedli autoři 

Majerová, Kostelecký a Sýkora. Sociální kapitál (tamtéž) je propojením mezi jednotlivými 

aktéry, které jim umožňuje efektivněji dosahovat společných cílů. To znamená, že ač 



56 

 

existuje značné množství složek sociálního kapitálu, obecně lze říci, že se sociální kapitál 

vztahuje k sociálním vazbám, které ulehčují koordinaci a spolupráci mezi lidmi. Ze 

sociálního kapitálu, který nabývá podoby sociální sítě, může profitovat jak jednotlivec, 

který má v rámci sítě přístup ke zdrojům, tak zároveň je skupinovým zájmem společně 

těžit z individuálních úspěchů.   

Ze zmíněné analýzy vyplývají ve vztahu ke Kraji Vysočina následující závěry 

(Majerová, Kostelecký, Sýkora, 2011): 

-  V přepočtu na 1000 obyvatel se Vysočina řadí mezi kraje s nadprůměrně velkým 

počtem neziskových organizací. Konkrétně se v roce 2004 umístila na čtvrtém místě. 

-  Výrazně nadprůměrná je na Vysočině čtenost regionálních novin. Z toho vyplívá, 

že obyvatelé se zajímají o dění ve svém kraji. 

- Co se týká hladiny institucionalizované důvěry, která se měří důvěrou v konkrétní 

instituci, z výsledků výzkumu, který byl realizován CVVM v roce 2004 vyplívá, že míra 

důvěry v tyto instituce je v Kraji Vysočina obecně vyšší, než je průměrná míra důvěry 

v celé České republice. Z hlediska zaměření této práce je významným zjištěním, že důvěra 

v krajské zastupitelstvo byla v roce 2004 druhá nejvyšší ve srovnání s ostatními kraji.     

- Významným ukazatelem politické participace občanů je jejich účast ve volbách. 

Z dat ČSÚ vyplívá, že v Kraji Vysočina patří volební účast dlouhodobě k nejvyšším 

v České republice.    

 

Lze tak učinit závěr, že úroveň ukazatelů, které jsou užívány k měření míry 

sociálního kapitálu, je v Kraji Vysočina ve srovnání s kraji ostatními spíše vysoká, což 

rovněž podporuje správnost volby tohoto kraje.  

 

Vzhledem k zaměření práce je nutné uvést, že k 31.3. 2011 mělo v Kraji Vysočina 

sídlo 5577 aktivních organizací občanské společnosti. Struktura organizací dle právní 

formy je uvedena v následující tabulce. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
42

 Na Vysočině je nejvyšší podíl domácností žijících v rodinných domech.  
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Tabulka 4. Přehled právních forem neziskových organizací Kraje Vysočina 

Právní forma Počet aktivních NNO 

Nadace a nadační fondy 35 

Obecně prospěšné společnosti 60 

Občanská sdružení 2981 

Organizační jednotky občanských sdružení 2211 

Církevní právnické osoby 288 

Mezinárodní společnosti 2 

Celkem 5577 

Zdroj: Registr ekonomických subjektů, ČSÚ, 2011 

 

Co se týká institucionálního zázemí, v kraji byla zřízena funkce Koordinátora 

neziskového sektoru. Jedná se o centralizované řešení komunikace mezi krajským úřadem 

a neziskovým sektorem. V agendě koordinačního pracovníka jakožto kontaktní osoby je 

komunikace s neziskovým sektorem, průběžné mapování neziskového sektoru, aktualizace 

adresářů a pravidelné setkávání se členy občanského sdružení KOUS. Dále byla v Kraji 

Vysočina zřízena Pracovní skupina Krajského úřadu Kraje Vysočina pro NNO. Personálně 

se daná pracovní skupina skládá z pracovníků jednotlivých odborů, kteří mají agendu 

s neziskovým sektorem na starosti
43

. Činnost skupiny zastřešuje vždy člen rady kraje.   

 

Jak bylo uvedeno v teoretické části práce, každý kraj v zájmu rozvoje svého 

regionu zpracovává koncepční dokumenty, které jsou v rámci příslušného programového 

období průběžně aktualizovány. Regionálními koncepčními dokumenty zpracovanými pro 

celý administrativní celek Kraje Vysočina jsou Program rozvoje územního obvodu kraje, 

Strategie Kraje Vysočina 2020 a Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina. Mezi 

tematické koncepční dokumenty tohoto kraje lze řadit například Strategii rozvoje 

cestovního ruchu Kraje Vysočina, Strategii integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji 

Vysočina, Strategii protidrogové politiky Kraje Vysočina, Strategii ochrany krajinného 

rázu Kraje Vysočina, Protikorupční strategii Kraje Vysočina a další.   

 

 
 

                                                           
43

 Zdroj: http://www.kr-vysocina.cz/deset-let-spoluprace-mezi-krajem-vysocina-a-nestatnimi-neziskovymi-

organizacemi/d-4046219/p1=26839, staženo 28.3. 2013, 14:05 

http://www.kr-vysocina.cz/deset-let-spoluprace-mezi-krajem-vysocina-a-nestatnimi-neziskovymi-organizacemi/d-4046219/p1=26839
http://www.kr-vysocina.cz/deset-let-spoluprace-mezi-krajem-vysocina-a-nestatnimi-neziskovymi-organizacemi/d-4046219/p1=26839
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3.1.2.4. Zastřešující organizace OOS Kraje Vysočina  
 

Koordinační uskupení zástupců neziskových organizací Kraje Vysočina
44

 je 

občanským sdružením (dále občanské sdružení KOUS), které zastupuje OOS nacházející 

se v Kraji Vysočina. Občanské sdružení KOUS se vzhledem k povaze svých cílů a aktivit 

řadí mezi regionální všeobecné zastřešující organizace. 

 
Dle Stanov je hlavním cílem sdružení naplňovat společnou vizi neziskového 

sektoru Kraje Vysočina (KV), komunikovat s nestátními neziskovými organizacemi 

(NNO) a zastupovat je prostřednictvím jednotlivých oborových sekcí, spolupracovat 

v otázkách společných pro NNO s Krajem Vysočina a krajským úřadem Kraje Vysočina a 

předávat výsledky spolupráce mezi NNO. Dále je dílčím cílem podílet se na rozvoji KV, 

přijímat a vydávat stanoviska k rozvoji NNO v regionu, vytvářet a realizovat dlouhodobou 

strategii rozvoje sektoru NNO v regionu a vytvářet ekonomickou základnu pro plnění 

základních cílů.   

 

Vznikem občanského sdružení KOUS v roce 2008 získala organizace právní 

subjektivitu, může tak být účastníkem právních vztahů. Členská základna zastřešující 

organizace se za poslední čtyři roky značně navýšila, v roce 2008 čítala 24 členů, k 31. 12. 

2012 už to bylo 144 členů.  

 

 Tato zastřešující organizace zastupuje organizace občanské společnosti v Kraji 

Vysočina s tím, že aktivity občanského sdružení KOUS jsou realizovány prostřednictvím 

sedmi tematických sekcí
45

 - sekce organizací seniorů a zdravotně postižených; sekce 

sociálně zdravotní; sekce kultura, umění a památky; sekce rekreace, tělovýchova a sport; 

sekce volný čas dětí a mládeže; sekce ekologie a životní prostředí; sekce poradenství, 

vzdělávání a občanské aktivity. Každá ze zmíněných sekcí pověřuje dva zástupce, kteří 

sekci reprezentují ve výkonné radě občanského sdružení KOUS, aby tak byla zajištěna 

informovanost členů sekcí o možnostech spolupráce a činnosti sdružení. Občanské 

sdružení KOUS některé činnosti nabízí všem a bezplatně, další jsou pouze pro platící 

                                                           
44

 Nejvyšším orgánem sdružení je dle stanov krajská konference NNO kraje Vysočina, kterou tvoří všechny 

NNO kraje Vysočina, které se do činnosti KOUS zapojí.  
45

 Zdroj: http://www.kous.cz/articles.php?article_id=2, staženo 17.9.2012, 16:35 
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členy
46

. Nejvyšším orgánem sdružení je Krajská konference, která probíhá 1x za dva roky. 

Dalším orgánem je výkonná rada. 

   

Níže uvádím hlavní oblasti činnosti organizace a jejich příslušné aktivity. Z 

přehledu realizovaných aktivit je zřejmé, že ze strany občanského sdružení KOUS je v této 

oblasti vyvíjeno značné úsilí a snaha o zkvalitnění vzdělávacích, informačních a 

poradenských služeb pro organizace občanské společnosti. 

 

Činnost organizace 
47

 

Hlavní pilíře činnosti sdružení s příslušnými aktivitami jsou následující: 

 Informační servis 

- pravidelné rozesílky informací týkající se neziskového sektoru; 

- aktualizace www.kous.cz (významné navýšení webových stránek v posledních 

třech letech); 

- pravidelné schůzky výkonné rady KOUS (výměna informací). 

- od 1.1. 2012 je vydáván informační zpravodaj Zpravodaj KOUS Vysočina 

(kapitoly: informace z občanského sdružení KOUS; vzdělávání na Vysočině; grantový 

kalendář; propagace akcí členských organizací a další) 

 Poradenský servis 

- hlavní témata konzultací - projekty EU, zejména projekty OP VK, jak sestavit 

rozpočet, logický rámec – jak funguje a jak s ním pracovat, registrace do seznamu 

organizací poskytujících sociální služby, zprostředkování spolupráce mezi jednotlivými 

NNO, aj.; 

- úřední hodiny pro osobní kontakt; 

- prostřednictvím emailu kous@kous.cz;  

- poradenství a výměna zkušeností probíhá i uvnitř jednotlivých sekcí. 

 Vzdělávací servis 

- semináře KOUS - Konference Zisk v NNO, semináře Efektivní finanční řízení, 

Vícezdrojové financování, Účetnictví v NNO, Strategické plánování, Marketing v NNO, 

Timemanagement, Dobrovolníci nejsou zátěž ale pomoc, Změny v zákoníku práce aj.; 

                                                           
46

 Členský poplatek činí 100Kč za organizaci na jeden rok. Od roku 2013 bude navýšen na 200Kč za rok. 
47

Zdroj:Analýza výročních zpráv z let 2009-2011 dostupné z:http://www.kous.cz/articles.php?article_id=50, 

staženo 20.11.2012, 16:44  

 

http://www.kous.cz/
mailto:kous@kous.cz
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- novinkou je partnerství KOUS v projektu LEPORELO, který se zabývá 

vzděláváním manažerů neziskových organizací; 

- od roku 2010 s přesahem do roku 2011 byl rovněž realizován projekt vzdělávání 

úředníků krajského úřadu zaměřený na problematiku NNO. 

 Obhajoba zájmů neziskového sektoru jako celku 

- zástupci KOUS obhajují zájmy NNO na různých pozicích jak krajského významu 

tak celorepublikového; 

-  v rámci KOUS probíhá připomínkování dokumentů týkajících se neziskového 

sektoru (například novela občanského zákoníku, novela zákona o veřejné prospěšnosti, 

strategické dokumenty aj.); 

-  KOUS poskytuje poradenství a konzultace ohledně neziskového sektoru i pro 

vnější subjekty v rámci celého Kraje Vysočina; 

- zástupci KOUS jsou členy následujících orgánů v rámci Kraje Vysočina – Rada pro 

rozvoj lidských zdrojů KV, Rozpočtová komise, Sociální komise, Komise volného času, 

Pracovní skupina Zdravý kraj a Místní agenda 21, Pracovní skupina pracovníků KV, kteří 

mají v náplni práce spolupráci s neziskovým sektorem; 

- v případě komisí kraje Vysočina jsou zástupci pouze nominovaní, tato funkce není 

automatická, záleží na předsedech jednotlivých komisí, zda připustí zástupce NNO jako 

hosta na setkání členů komise; ve chvíli, kdy je zástupce NNO přijat do komise, stává se 

členem výkonné rady. 

 Mimořádná podpora NNO mimo grantové programy Kraje Vysočina 

V roce 2011 byl realizován první ročník Mimořádné podpory kraje mimo grantové 

programy Kraje Vysočina.  

 Analýzy a strategie jako podpora neziskového sektoru 

Významným krokem v rámci tohoto pilíře vedoucí k posílení spolupráce neziskového 

sektoru a Kraje Vysočina bylo podepsání Dohody o spolupráci mezi Krajem Vysočina a 

KOUS Vysočina (dále Dohoda) dne 1. dubna 2010 na v pořadí sedmé krajské konferenci 

NNO (Příloha 4). Předcházelo mu podepsání Memoranda o spolupráci s organizacemi 

občanského sektoru mezi Asociací krajů a Asociací NNO v roce 2009. Jako dodatkový 

dokument k Dohodě byl vypracován Akční plán, který je vždy po dvou letech 

aktualizován. Stávající Akční plán na léta 2012-2014 byl schválen na 8. Krajské konferenci 

NNO. Plán obsahuje 30 konkrétních aktivit včetně termínů realizace a realizátorů, kteří 

jsou za jejich plnění odpovědni. V Příloze 5 je uvedena Zpráva o plnění Dohody a Akčního 

plánu v letech 2010-2012.  
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3.1.3. Metoda sběru dat 

 

Sběr dat probíhal v termínu od 8. dubna do 6. května 2013. Požadovaná data byla 

získána za použití techniky standardizovaného dotazníku (Příloha 6). Dotazník byl po 

dohodě s koordinátorkou občanského sdružení KOUS rozeslán prostřednictvím její osoby, 

čímž měla být zajištěna vyšší návratnost. 

 

Považuji za nutné upozornit na omezení spojená s užitou technikou, což plyne již 

z její povahy. Na jedné straně je technika dotazníku výhodná v tom, že respondentům 

zajišťuje anonymitu a relativně snadno tak lze získat informace o dané problematice, 

ovšem na druhé straně klade dotazník vysoké nároky na ochotu dotazovaného, je snadné 

„přeskočit„ otázky či neodpovědět vůbec. (Hudečková, Kučerová, Kříž, 2004) Tento 

problém jsem se částečně pokusila odstranit využitím aplikace vyplnto.cz, kde je možné 

zadávat otázky jako povinné bez možnosti jejich vynechání. U techniky dotazníku je také 

možné, že otázky byly zodpovězeny jinou osobou, nevybranou do vzorku (Hudečková, 

Kučerová, Kříž, 2004).  

 

Pokud jde o strukturu dotazníku, v tzv. identifikačních otázkách (jde o uzavřené 

otázky) byly zjištěny základní údaje o respondentech. Zde mne zajímala právní forma 

organizace, předmět činnosti organizace, délka členství v občanském sdružení KOUS a 

počet stálých zaměstnanců/pracovníků organizace. V další části dotazníku, kterou tvořily 

polozavřené otázky s danými kategoriemi odpovědí, uváděli respondenti výčet konkrétních 

aktivit participace ve vztahu ke Kraji Vysočina. Další část otázek představovaly uzavřené 

škálové otázky, kde měli respondenti na výběr vždy z pěti možností, kdy uváděli míru 

souhlasu s danými výroky z pozice vedoucích pracovníků členských organizací 

občanského sdružení KOUS. V této části dotazníku jsem zvažovala vynechání středové 

odpovědi, abych se tak vyhnula problému tendence ke středové odpovědi, jež se u 

hodnotících otázek objevuje velmi často (Reichel, 2009: 108). Použití tzv. vynucené volby 

se ale nakonec ukázalo jako nevhodné
48

. Jsem si vědoma metodologických úskalí (jako je 

například inklinace ke stereotypní odpovědi), pokud bych v dotazníku užila pouze 

uzavřené škálové otázky. Z tohoto důvodu jsem výzkum doplnila o další část otázek, ve 

                                                           
48

 Příkladem může být úvodní otázka na aktivitu organizace ve vztahu k samosprávě Kraje Vysočina ve 

vztahu k členství, kde středová odpověď mohla poukázat na skutečnost, že respondenti nevědí, co si pod 

pojmem „aktivity“  představit. 
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kterých mne zajímalo, zda se respondenti zapojili do jednotlivých forem participace 

(objektivní indikátor participačního potenciálu) a jaké byly konkrétní příklady pomoci při 

realizaci spolupráce či partnerství ze strany občanského sdružení (otevřené otázky). 

 

3.1.4. Etická stránka výzkumu 

 

Etická stránka výzkumu je v případě kvantitativního šetření jistě jiná, než u šetření 

kvalitativního realizovaného například formou osobních rozhovorů. Zde jsem pro realizaci 

výzkumu považovala za důležité zajistit anonymitu respondentů, aby tak došlo k co 

nejmenšímu možnému zkreslení výsledků, které by mohla zapříčinit právě ztráta této 

anonymity. Z tohoto důvodu jsem zavrhla možnost rozesílání dotazníku emailovou poštou 

a využila aplikace vyplnto.cz, která tuto anonymitu zajišťuje. Dále byli respondenti 

v průvodním dopise upozorněni na skutečnost, že získaná data budou použita pouze pro 

potřebu vypracování praktické části diplomové práce v souhrnném hodnocení získaných 

odpovědí a všechny dotazníky budou po provedení výzkumu smazány.  

 

3.1.5. Metoda analýzy dat 

 

Výsledky provedeného výzkumu byly analyzovány, následně zaneseny do tabulek a 

grafů a interpretovány za užití příslušných statistických metod. Výsledky byly částečně 

zpracovány systémem vyplnto.cz, z větší části však byly zpracovány na základě vlastních 

výpočtů. Pro potřeby interpretace dat a verifikaci hypotéz byl zpracován soubor tabulek. 

V tabulce je vždy uvedeno číslo otázky, ke které se příslušná tabulka vztahuje. Vzhledem 

ke svému rozsahu nebyla všechna získaná data uvedena v práci, jsou však k dispozici u 

autorky práce.  

 

3.2. Výstupy výzkumu 
 

3.2.1. Základní údaje o respondentech 

 

Z celkového počtu 144 oslovených respondentů byl dotazník zodpovězen 51 

osobami. Návratnost tak činila 35,4 %
49

. Vzhledem ke zvolenému postupu oslovení 

                                                           
49

 Za účelem zvýšení návratnosti byli respondenti tři dny před uzavřením dotazníkového šetření opětovně 

požádáni o jeho vyplnění.  
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respondentů, kdy byl dotazník rozeslán prostřednictvím koordinátorky občanského 

sdružení, jsem očekávala vyšší návratnost, než byla návratnost výsledná.  

 
Graf 2. Právní forma respondentů  
 

 
Zdroj: Vlastní zpracování (na základě dat z výzkumu) 

 

Z hlediska právní formy neziskové organizace byl nejvyšší počet respondentů (76,4 

%) z řad občanských sdružení, následovaly náboženské společnosti (15,69 %). Shodný pak 

byl počet odpovědí od obecně prospěšných společností a organizačních jednotek 

občanského sdružení (každá z právních forem 3,92 %). Struktura respondentů není nijak 

překvapivá, neboť kopíruje strukturální složení právních forem členských organizací 

občanského sdružení KOUS.  

 
Graf 3. Rozdělení respondentů dle tematických sekcí 
 

 
Zdroj: Vlastní zpracování (na základě dat z výzkumu) 
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Z celkového počtu 51 respondentů bylo 20 respondentů (téměř 40 %) členy 

sociálně zdravotní sekce,  následuje sekce pro volný čas dětí a mládeže (19,61 %), sekce 

pro seniory a zdravotně postižené (15,69 %), sekce ekologie a životního prostředí (9,8 %) a 

sekce kultury a umění a sekce rekreace, tělovýchovy a sportu (obě sekce 7,84 %). Pokud 

jde o sekci tematicky zaměřenou na poradenství a vzdělávání, zde nebyla obdržena 

odpověď od žádné organizace. 

Graf 4. Respondenti dle délky členství 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (na základě dat z výzkumu) 

 

Celkem 26 respondentů, tedy více než 50 %, je členy organizace 3-4 roky. U 11 

respondentů je délka členství 7 a více let, u 8 respondentů pak 5-6 let. Nejméně 

respondentů je z řad „mladých“ členských organizací s délkou členství méně než dva roky.  

 

Graf 5. Respondenti dle počtu zaměstnanců 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (na základě dat z výzkumu) 

Pozn.: žádný – pouze pracovníci na dobrovolné bázi (dobrovolníci) 
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U poslední z identifikačních otázek mne zajímal aktuální počet stálých 

zaměstnanců/pracovníků organizace. Nejvíce organizací má zaměstnance/pracovníky 

pouze na dobrovolné bázi (47,06 %). Menší organizace do 10 zaměstnanců/pracovníků  

představovaly čtvrtinu respondentů. Zajímavý je relativně vysoký počet organizací 

s počtem zaměstnanců/pracovníků  vyšším než 20 (téměř 20 %). Nejméně organizací mělo 

počet zaměstnanců/pracovníků mezi 11-20. 

 

3.2.2. Ověření platnosti hypotéz 

 
V této kapitole se věnuji ověřování platnosti pracovních hypotéz, které byly 

definovány v kapitole 3.2.1. Pro potřebu interpretace dat jsou hypotézy rozděleny do šesti 

kategorií vycházejících z vymezených kritérií (objektivních indikátorů) zvýšení 

participačního potenciálu, které jsou taktéž uvedeny ve zmíněné kapitole 3.2.1. Členění 

hypotéz je následující: 

 

A) Možnost zapojení do spolupráce či partnerství  (PH1, PH2,PH3) 

B) Podpora navázání spolupráce a partnerství (PH4,PH5) 

C) Servisní služby (PH6,PH7) 

D) Podpora realizace spolupráce a partnerství (PH8,PH9,PH10) 

E) Zapojení do aktivit spolupráce a partnerství (PH11,PH12,PH13) 

F) Vnímání aktivity vůči samosprávě (PH14,PH15,PH16) 

 

U každé z uvedených kategorií je provedena interpretace tabulkové a grafické části, 

která je součástí Přílohy 7, následuje dílčí shrnutí a verifikace hypotéz. 

 

Výstupy výzkumu jsou rovněž hodnoceny dle kritéria délky členství organizací 

v občanském sdružení KOUS. Za účelem jednodušší interpretace dat definuji následující 

čtyři kategorie: 

 

Kategorie 1      méně než 2 roky 

Kategorie 2      3-4  roky 

Kategorie 3      5-6 let 

Kategorie 4      7 a více let 
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A) Možnost zapojení do spolupráce či partnerství 

PH1: Hlavním informačním zdrojem o možnostech zapojení do spolupráce či partnerství 

s Krajem Vysočina je občanské sdružení KOUS. 

PH2: Členství v občanském sdružení KOUS zvyšuje informovanost o možnostech 

navázání spolupráce a partnerství s Krajem Vysočina. 

PH3: S délkou členství se zvyšuje vědomí informovanosti o možnostech navázání 

spolupráce a partnerství s Krajem Vysočina. 

 
Tabulka 5. Zdroj informací o možnosti zapojení do aktivit spolupráce 

Otázka 8 Zdroj informací 

 Občanské 

sdružení KOUS 

Krajská 

samospráva 

OS KOUS i KS Jiná odpověď 

Počet odpovědí 17 5 24 1 

 % podíl 36 % 11 % 51 % 2 % 
Zdroj: Vlastní zpracování (na základě dat z výsledků výzkumu) 

Pozn.: U možnosti „jiná odpověď“ respondent odpověděl, že se jednalo o „pozvání radního z jejich strany“. 

 
Tabulka 6. Zdroj informací o možnosti zapojení do aktivit partnerství 

Otázka 3 Zdroj informací 

 Občanské 

sdružení KOUS 

Krajská 

samospráva 

OS KOUS i KS Jiná odpověď 

Počet odpovědí 10 6 9 1 

 % podíl 40 % 36 % 24 %  
Zdroj: Vlastní zpracování (na základě dat z výsledků výzkumu) 

Pozn.: Vzhledem k charakteru odpovědi u možnosti „jiná odpověď“, kdy respondent odpověděl: „nepamatuju 

si, je to již dlouhá doba“, nebyla daná odpověď zahrnuta do analýzy výsledků šetření. 

 

Tabulka 7. Informovanost o možnostech spolupráce 

Otázka 9 Odpověď 

 Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 19 21 9 2 0 

 %podíl 37 % 41 % 18 % 4 % 0 % 
Zdroj: Vlastní zpracování (na základě dat z výsledků výzkumu) 

 

Tabulka 8. Informovanost o možnostech partnerství 

Otázka 10 Odpověď 

 Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 16 17 10 8 0 

 %podíl 31 % 33 % 20 % 16 % 0 % 
Zdroj: Vlastní zpracování (na základě dat z výsledků výzkumu) 

 



67 

 

Tabulka 9. Informovanost o možnostech spolupráce dle délky členství  

Otázka 9 Délka členství 

 Méně než 2 

roky 

 

3-4 roky 5-6 let 7 a více let 

Ano 1 (16,7 %) 6 (23,1 %) 4 (50 %) 8 (72,7 %) 

Spíše ano 3 (50 %) 14 (53,8 %) 1(12,5 %) 3 (27,3 %) 

Nevím 1 (16,7 %) 5 (19,2 %) 3(37,5 %) 0 (0 %) 

Spíše ne 1 (16,7 %) 1 (2,8 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Ne  0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

 %podíl souhlasných 

odpovědí 

66,7 % 76,9 % 62,5 % 100 % 

 %podíl nesouhlasných 

odpovědí 

16,7 % 2,8 % 0 % 0 % 

Zdroj: Vlastní výpočty (na základě dat z výsledků výzkumu) 

Pozn.: Souhlasné odpovědi představují odpovědi „ano“ a „spíše ano“; nesouhlasné odpovědi představují 

odpovědi „spíše ne“ a „ne“.  

 

Tabulka 10. Informovanost o možnostech partnerství dle délky členství  

Otázka 10 Délka členství 

 Méně než 2 

roky 

 

3-4 roky 5-6 let 7 a více let 

Ano 1 (16,7 %) 4(25,4 %) 2 (25 %) 9 (81,8 %) 

Spíše ano 0 (0 %) 13 (50 %) 3(37,5%) 1 (9,1 %) 

Nevím 3 (50 %) 4(15,4 %) 2 (25 %) 1 (9,1 %) 

Spíše ne 2 (33,3 %) 5(19,2 %) 1(12,5%) 0 (0 %) 

Ne  0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

 %podíl souhlasných 

odpovědí 

16,7 % 75,4 % 62,5 % 91 % 

 %podíl nesouhlasných 

odpovědí 

33,3 % 19,2 % 12,5 % 0 % 

Zdroj: Vlastní výpočty (na základě dat z výsledků výzkumu) 

Pozn.: Souhlasné odpovědi představují odpovědi „ano“ a „spíše ano“; nesouhlasné odpovědi představují 

odpovědi „spíše ne“ a „ne“.  

 
Interpretace dat z výše uvedených tabulek je součástí Přílohy 7. 

Shrnutí 

Členství v občanském sdružení KOUS zvyšuje povědomí organizací občanské 

společnosti o možnostech spolupráce či partnerství se samosprávou Kraje Vysočina. Pro 

členské organizace, které se zapojily do aktivit v oblasti spolupráce nebo partnerství, bylo 

hlavním informačním zdrojem o této možnosti právě občanské sdružení KOUS. Tato 

skutečnost koresponduje s relativně vysokým přínosem některých informačních služeb 
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v části C) (emailové rozesílky, Zpravodaj), které mohou být zdrojem daných informací. Na 

druhé straně je potřeba zdůraznit, že výsledky u této otázky neprokázaly výrazný 

informační deficit ze strany Kraje Vysočina. S délkou členství v občanském sdružení 

KOUS roste vědomí představitelů organizací, že jejich organizace je více informována o 

možnostech navázání spolupráce či partnerství. To může být dáno i skutečností, že nově 

přistoupivší organizace sledují svým vstupem i jiné cíle, než je okamžité zapojení do 

aktivit spolupráce či partnerství s Krajem Vysočina a nevnímají informační nabídku v celé 

její šíři (resp. forma a obsah nabídky nejsou vůči jejich aktuálním možnostem dostatečně 

vstřícné).   

 

Verifikace hypotéz 

PH1: Hlavním informačním zdrojem o možnostech zapojení do spolupráce či partnerství 

s Krajem Vysočina je občanské sdružení KOUS. 

Tato hypotéza byla potvrzena.  

PH2: Členství v občanském sdružení KOUS zvyšuje informovanost o možnostech 

navázání spolupráce a partnerství s Krajem Vysočina. 

Tato hypotéza byla potvrzena. 

PH3: S délkou členství se zvyšuje vědomí informovanosti o možnostech navázání 

spolupráce a partnerství s Krajem Vysočina. 

Tato hypotéza byla potvrzena.  

 

B) Podpora navázání spolupráce a partnerství 

PH4: Většina členských organizací považuje za dostatečnou podporu ze strany občanského 

sdružení KOUS při navázání spolupráce a partnerství s Krajem Vysočina. 

PH5: S délkou členství roste spokojenost s podporou od občanského sdružení KOUS při 

navázání spolupráce a partnerství s Krajem Vysočina. 

 

Tabulka 11. Podpora navázání spolupráce 

Otázka 13b) Odpověď 

 Ano Spíše ano nevím Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 13 17 19 1 1 

 %podíl 25 % 34 % 37 % 2 % 2 % 

Zdroj: Vlastní zpracování (na základě dat z výsledků výzkumu) 
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Tabulka 12. Podpora navázání partnerství 

Otázka 13c) Odpověď 

 Ano Spíše ano nevím Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 10 21 18 1 1 

 %podíl 20 % 41 % 35 % 2 % 2 % 
Zdroj: Vlastní zpracování (na základě dat z výsledků výzkumu) 

 
Tabulka 13. Podpora navázání spolupráce dle délky členství 

Otázka 13b) Délka členství 

 Méně než 2 

roky 

 

3-4 roky 5-6 let 7 a více let 

Ano 0  (0 %) 6 (23 %) 2(25 %) 5 (45 %) 

Spíše ano 4 (66 %) 6 (23 %) 3(38 %) 4 (36 %) 

Nevím 1 (17 %) 14 (54 %) 2(25 %) 2 (19 %) 

Spíše ne 1 (17 %) 0  (0 %) 0  (0 %) 0  (0 %) 

Ne  0 (0 %) 0  (0 %) 1(12 %) 0  (0 %) 

 %podíl souhlasných 

odpovědí 

83 % 46 % 63 % 81 % 

 %podíl nesouhlasných 

odpovědí 

17 % 0 % 12 % 0 % 

Zdroj: Vlastní výpočty (na základě dat z výsledků výzkumu) 

Pozn.: Souhlasné odpovědi představují odpovědi „ano“ a „spíše ano“; nesouhlasné odpovědi představují 

odpovědi „spíše ne“ a „ne“.  

 

Tabulka 14. Podpora navázání partnerství dle délky členství 

Otázka 13c) Délka členství 

 Méně než 2 

roky 

3-4 roky 5-6 let 7 a více let 

Ano 0 (0 %) 5 (20 %) 1 (12 %) 4 (36 %) 

Spíše ano 3 (50 %) 8 (30 %) 3 (38 %) 7 (64 %) 

Nevím 3 (50 %) 12 (46 %) 3 (38 %) 0 (0 %) 

Spíše ne 0 (0 %) 1 (4 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Ne  0 (0 %) 0 (0 %) 1 (12 %) 0 (0 %) 

 %podíl souhlasných 

odpovědí 

50 % 50 % 50 % 100 % 

 %podíl nesouhlasných 

odpovědí 

0 % 4 % 12 % 0 % 

Zdroj: Vlastní výpočty (na základě dat z výsledků výzkumu) 

Pozn.: Souhlasné odpovědi představují odpovědi „ano“ a „spíše ano“; nesouhlasné odpovědi představují 

odpovědi „spíše ne“ a „ne“.  

Interpretace dat z výše uvedených tabulek je součástí Přílohy 7. 
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Shrnutí 

Ve srovnání s výsledky v oblasti informovanosti o možnostech spolupráce a 

partnerství jsou výsledky v oblasti podpory navázání spolupráce a partnerství ve 

zkoumaném kraji mírně odlišné.  U celkového hodnocení vysoký podíl respondentů 

souhlasí s tím, že spolupráce s občanským sdružením KOUS dostatečně podporuje členské 

organizace při navázání spolupráce a partnerství s Krajem Vysočina. V této fázi participace 

tak členské organizace vnímají uspokojivou podporu ze strany sdružení. Pokud se 

podíváme na výsledky dle délky členství, s délkou členství roste míra souhlasu pouze 

v případě navázání partnerství.  U spolupráce tato závislost neplatí. Zajímavé je vysoké 

procento souhlasných odpovědí u organizací s nejkratší délkou členství a to vzhledem ke 

skutečnosti (jak uvádím dále v části E), že v této kategorii byla současně zaznamenána 

nízká míra zapojení do aktivit spolupráce (Tabulka 15 v Příloze 6). To může poukazovat 

na fakt, že tyto organizace si uvědomují přínosy občanského sdružení pro své členy v dané 

oblasti, ovšem zapojení do daných aktivit není (prozatím) jejich prioritou. Vysoký podíl 

souhlasných odpovědí u organizací s nejdelší délkou trvání členství u obou forem 

participace koresponduje s vysokou mírou zapojení daných organizací do aktivit v oblasti 

spolupráce a partnerství (výsledky v části E). 

Verifikace hypotéz 

PH4: Většina členských organizací považuje za dostatečnou podporu od občanského 

sdružení KOUS při navázání spolupráce a partnerství s Krajem Vysočina. 

Tato hypotéza byla potvrzena. 

PH5: S délkou členství roste spokojenost s podporou od občanského sdružení KOUS při 

navázání spolupráce a partnerství s Krajem Vysočina. 

Tato hypotéza byla potvrzena částečně. Platí pouze pro partnerství. 

 

C) Servisní služby
50

 

PH6: Členské organizace považují servisní služby občanského sdružení KOUS za 

přínosné.  

PH7: S délkou členství roste vědomí přínosu servisních služeb pro členské organizace. 

 

                                                           
50

 Dvě otázky v dotazníku se týkaly obecně hodnocení servisních služeb občanského sdružení KOUS. Dané 

otázky bez vazby na bezprostřední zapojení do spolupráce nebo partnerství s Krajem Vysočina jsem do 

dotazníku zařadila záměrně. Pokud by se ukázalo, že servisní služby při realizaci spolupráce i partnerství 

považují představitelé organizací za nepřínosné, chtěla jsem vědět, zda tomu tak je obecně či pouze v tomto 

případě.     
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Tabulka 16. Přínos servisních služeb 

Otázka 11 Informační servis 

 E-mailové 

rozesílky 

Informační 

zpravodaj 

Webové 

stránky 

Krajské 

konference 

Průměr (vážený) 1,667 1,843 2,49 2,588 

Rozptyl 0,771 0,681 1,073 1,262 

Otázka 12 Poradenský a vzdělávací servis 

 Semináře Poradenství 

uvnitř sekce 

Úřední hodiny 

pro členy 

Konzultace 

Průměr 1,784 2,412 2,569 2,569 

Rozptyl 0,993 1,144 1,343 1,383 
Zdroj: Vlastní zpracování (na základě dat z výsledků výzkumu) 

Pozn.: Přínos služeb byl hodnocen na škále 1-5; 1=nejvíce přínosné; 5=nejméně přínosné 

 
Výsledky přínosu servisních služeb pro organizace v závislosti na délce jejich 

členství v občanském sdružení KOUS jsou uvedeny v Tabulce 17 (Příloha 8). 

 

Interpretace dat z Tabulky 16 a 17 je součástí Přílohy 7. 

 

Shrnutí 

Na základě provedené analýzy dat je možné s ohledem na průměrné hodnocení 

servisních služeb konstatovat, že členské organizace považují servisní služby za přínosné. 

Na druhé straně výsledky indikují, že přínos daných služeb má svá omezení, což je dále 

prokázáno například při hodnocení jejich přínosu při podpoře realizace spolupráce a 

partnerství (blíže závěry oddílu D)). Nejvíce přínosné jsou služby pro organizace s nejvyšší 

délkou členství a s nejkratší délkou členství. Přínos emailových rozesílek pro organizace je 

jistě podpořen poskytováním informací o grantových řízeních, vyšší preference tohoto 

druhu služby u organizací s nejkratší délkou členství pak může být dána počáteční 

potřebou vyšší orientace v aktivitách v oblasti neziskového sektoru obecně či aktivitách 

kraje ve vztahu k tomuto sektoru. Relativně vysoký přínos seminářů (zejména u organizací 

v Kategorii 4) poukazuje na skutečnost, že organizace občanské společnosti si uvědomují 

potřebu udržitelnosti v oblasti lidských zdrojů a znalostí a  mají zájem zvyšovat kvalifikaci 

svých pracovníků a tím i efekty své činnosti. Z výsledků je rovněž patrné, že informační 

poptávka byla částečně uspokojena prostřednictvím nové služby sdružení v podobě 

Zpravodaje. Na druhé straně se ukázal relativně nízký přínos poradenských služeb, kde je 

nejspíš nutné zajištění vyšší profesionalizace daného servisu. Lze učinit závěr, že s délkou 

trvání členství se tak mění obsah požadovaných služeb a že občanské sdružení KOUS by 

mělo na tyto požadavky lépe reagovat.   
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Verifikace hypotéz 

PH6: Členské organizace považují servisní služby občanského sdružení KOUS za 

přínosné.  

Tato hypotéza byla potvrzena.  

PH7: S délkou členství roste vědomí přínosu servisních služeb pro členské organizace. 

Tato hypotéza nebyla potvrzena.  

 

D) Podpora realizace spolupráce a partnerství  

PH8: Organizace se zájmem o podporu realizace spolupráce či partnerství od občanského 

sdružení KOUS, jsou s touto podporou spokojeny.   

PH9: S délkou členství roste vědomí podpory při realizaci spolupráce a partnerství. 

PH10: Pomoc při realizaci spolupráce či partnerství byla poskytována zejména v oblasti 

poradenského servisu.  

 
Tabulka 18. Podpora realizace spolupráce 

Otázka 14 Odpověď 

 Ano Spíše ano nevím Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 6 10 12 11 6 

 %podíl 13 % 22 % 27 % 25 % 13 % 

Zdroj: Vlastní zpracování (na základě dat z výsledků výzkumu) 

 

Tabulka 19.  Podpora realizace partnerství 

Otázka 17 Odpověď 

 Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 4 5 7 12 9 

 %podíl 11 % 14 % 19 % 32 % 24 % 

Zdroj: Vlastní zpracování (na základě dat z výsledků výzkumu) 

 
Tabulka 20. Podpora při realizaci spolupráce z hlediska servisních služeb 

Otázka 15 Odpověď 

 Informace Poradenství Vzdělávání Jiné 

Počet odpovědí 28 7 19 1 

 %podíl 51 % 13 % 34 % 2 % 
Zdroj: Vlastní zpracování (na základě dat z výsledků výzkumu) 

Pozn.: Odpovědi „jiné“: „ničím“  

 

Tabulka 21. Podpora při realizaci partnerství z hlediska servisních služeb 

Otázka 18 Odpověď 

 Informace poradenství Vzdělávání Jiné 

Počet odpovědí 12 3 5 1 

 %podíl 57 % 14 % 24 % 5 % 
Zdroj: Vlastní zpracování (na základě dat z výsledků výzkumu) 

Pozn.: Odpovědi „jiné“: „ničím“  
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Tabulka 22. Podpora realizace spolupráce dle délky členství 

Otázka 14 Délka členství 

 Méně než 2 

roky 

 

3-4 roky 5-6 let 7 a více let 

Ano 1 (20 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 5 (50 %) 

Spíše ano 1 (20 %) 4 (18 %) 3(37,5 %) 2 (20 %) 

Nevím 1 (20 %) 7 (32 %) 3(37,5 %) 1 (10 %) 

Spíše ne 2 (40 %) 6  (27 %) 1(12,5 %) 2 (20 %) 

Ne  0 (0 %) 5  (23 %) 1(12,5 %) 0 (0 %) 

 %podíl souhlasných 

odpovědí 

40 % 18 %  37,5 %  70 % 

 %podíl nesouhlasných 

odpovědí 

40 % 50 %  25 %  20 % 

Zdroj: Vlastní výpočty (na základě dat z výsledků výzkumu) 

Pozn.: Souhlasné odpovědi představují odpovědi „ano“ a „spíše ano“; nesouhlasné odpovědi představují 

odpovědi „spíše ne“ a „ne“.  

 

Tabulka 23. Podpora realizace partnerství dle délky členství 

Otázka 17 Délka členství 

 Méně než 2 

roky 

 

3-4 roky 5-6 let 7 a více let 

Ano 0  (0 %) 0 (0 %) 1 (33,3 %) 3 (30 %) 

Spíše ano 0 (0 %) 3 (15 %) 0 (0 %) 2 (20 %) 

Nevím 0 (0 %) 4 (20 %) 1 (33,3 %) 2 (20 %) 

Spíše ne 3 (75 %) 8  (40 %) 0  (0 %) 1  (10 %) 

Ne  1 (25 %) 5  (25 %) 1 (33,3 %) 2  (20 %) 

 %podíl souhlasných 

odpovědí 

0 % 15 % 33,3 % 50 % 

 %podíl nesouhlasných 

odpovědí 

100 % 65 % 33,3 % 30 % 

Zdroj: Vlastní výpočty (na základě dat z výsledků výzkumu) 

Pozn.: Souhlasné odpovědi představují odpovědi „ano“ a „spíše ano“; nesouhlasné odpovědi představují 

odpovědi „spíše ne“ a „ne“.  

 
Interpretace dat z výše uvedených tabulek je součástí Přílohy 7. 

 

V dotazníku jsem se rovněž ptala na konkrétní příklady pomoci při realizaci 

jednotlivých forem participace. V případě spolupráce respondenti uvedli následující 

odpovědi: 

 Prostřednictvím schůzky svolané KOUS jsme počátkem roku informováni o 

finančních tocích. 
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 Účast našeho sdružení na jednání komise a rady (RLZ) Kraje, aktivní účast našeho 

sdružení na konferencích pořádaných Krajem. 

 Vzdělávací akce. 

 Vzdělávací semináře zadarmo. Informace z webových stránek, zpravodaje, 

informace ze sekcí. 

 Zprostředkování drobných dotací, malá administrativní náročnost pro drobné 

spolky vysoce hodnoceno. Jinak s  krajem komunikujeme sami prostřednictvím 

konkrétních osob. 

 Financování našich aktivit; převzetí záštity nad našimi akcemi. 

 Konzultace řešit veškeré otázky spojené s činnosti SPCCH a s obhajobou a 

prosazování zájmu zdravotně postižených občanů. 

 S krajem komunikujeme sami. 

 Konzultace, legislativní otázky, projekty. 

 Mimořádná podpora. 

 Podpora akce Řemesla stále živá. 

V oblasti partnerství byly odpovědi následující: 

 Finanční podpora. 

 Informacemi o dotacích. 

 Možnost vzdělávání v oblasti dobrovolnictví. 

 Přeměna občanských sdružení na o.p.s. 

 Vzdělávací semináře. 

Shrnutí 

V oblasti podpory realizační fáze spolupráce a partnerství ze strany občanského 

sdružení KOUS vyjádřily organizace nespokojenost s touto službou. Vzhledem k tomu, že 

otázka se týkala pouze respondentů, kteří se do daných forem participace zapojili, a kteří 

měli zájem o podporu od občanského sdružení KOUS, uvedené může být dáno již 

uvedenou skutečností, že servisní služby občanského sdružení KOUS nejsou prozatím 

schopné pokrýt poptávku členů. Ve srovnání s předchozími závěry je zřejmé, že 

uspokojivá podpora od občanského sdružení KOUS je pociťována spíše v počáteční fázi 

spolupráce či partnerství než v jejich realizační fázi. Organizace, které měly zájem o 

podporu od občanského sdružení KOUS při realizaci spolupráce a partnerství získaly 

největší podporu prostřednictvím informačního servisu. Naopak bylo při realizaci 

spolupráce či partnerství organizacím nejméně pomohl poradenský servis. Zde jsem 
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očekávala, že bude nejvyšší procento odpovědí vzhledem ke skutečnosti, že poradenský 

servis nabízí osobní konzultace s členy sdružení. Tento fakt však kopíruje výsledky 

hodnocení servisních služeb jako celku, kde byl právě poradenský servis hodnocen jako 

nejméně přínosný. U konkrétních příkladů pomoci ze strany KOUS organizace uváděly, že 

mají přímou vazbu na kraj a služby občanského sdružení proto nepotřebují. Přímá úměra 

mezi délkou členství a vnímáním podpory při realizaci spolupráce či partnerství se ukázala 

pouze v případě partnerství. U organizací s nejkratší délkou členství 100 % respondentů 

odpovědělo nesouhlasně.  

 

Verifikace hypotéz 

PH8: Organizace se zájmem o podporu realizace spolupráce či partnerství od občanského 

sdružení KOUS, jsou s touto podporou spokojeny.   

Tato hypotéza nebyla potvrzena.  

PH9: S délkou členství roste vědomí podpory při realizaci spolupráce a partnerství.  

Tato hypotéza byla potvrzena částečně. Platí pouze pro partnerství. 

PH10: Pomoc při realizaci spolupráce či partnerství byla zejména v oblasti poradenského 

servisu.   

Tato hypotéza nebyla potvrzena. 

 
E) Zapojení do aktivit spolupráce a partnerství 

PH11: Většina členských organizací občanského sdružení KOUS se za dobu svého členství 

zapojila do některé z aktivit spolupráce či partnerství.  

PH12: Členské organizace jsou více zapojeny do nižších forem participace. 

PH13: S délkou členství roste zapojení do aktivit spolupráce a partnerství 

Tabulka  24. Zapojení do jednotlivých forem participace 

Ot.2,4,5,6,7 Forma participace 

 Informovanost Připomínkování Konkr.formy 

spolupráce 

Konzultování Partnerství 

Počet zapojení 58 26 140 28 33 

Nezapojené/za

pojené 

14/37 33/18 7/44 27/24 27/24 

 %podíl 

zapojených 

78 % 35 % 86 %  47 % 47% 

Počet 

zapojení/org. 

1,57 1,44 3,18 1,17 1,38 

Zdroj: Vlastní výpočty (na základě dat z výsledků výzkumu) 
Pozn.1: V tabulce jsou uvedené výsledky dle počtu jednotlivých variant u příslušných forem participace. 

Pozn.2: Počet zapojení/org. - počet aktivit u dané formy participace na jednu zapojenou organizaci.  
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Tabulka  25. Pasivní informovanost 

Otázka 13a) Odpověď 

 Zcela 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 

Nevím Spíše 

nesouhlasím 

Zcela 

nesouhlasím 

Celkový 

počet 

odpovědí 

11 26 9 4 1 

 %podíl 

odpovědi 

22 % 51 % 17 % 8 % 2 % 

Zdroj: Vlastní zpracování (na základě dat z výsledků výzkumu) 

 

Interpretace dat z výše uvedených tabulek je součástí Přílohy 7. 
 

Následující tabulka uvádí přehled aktivit s nejvyšším počtem zapojených organizací 

u každé z forem participace a podíl těchto aktivit na celkovém počtu zapojení do aktivit 

v dané formě participace. Počet odpovědí u dalších aktivit je uveden v Příloze 9.  

 

Tabulka  26. Aktivity s nejvyšší mírou zapojení 

 Forma participace 

 Informovanost Připomínkování Konkr.formy 

spolupráce 

Konzultování Partnerství 

Typ 

aktivity 

propagace Vaší 

organizace a 

jejích aktivit 

prostřednictvím 

samosprávy 

Kraje Vysočina 

(např. 

krajských 

novin, 

webových 

stránek kraje, 

databáze NO 

kraje) 

zapojení do 

připomínkování 

prostřednictvím 

průzkumu 

realizovaného 

krajskou 

samosprávou 

(dotazník, 

anketa) 

zapojení do 

jednotlivých 

aktivit kraje 

(účast 

seminářích či 

konferencích, 

např.Klimatour, 

Angažovanci, 

Skutek roku, 

Čistá 

Vysočina) 

zapojení do 

jiných 

připomínkových 

řízení (např. 

formou 

kulatých stolů, 

diskusních fór) 

spolupráce 

na 

konkrétním 

projektu na 

základě 

oboustranné 

smlouvy 

s Krajem 

Vysočina 

%ní 

podíl na 

celk. 

počtu 

23,5 % 25,5 % 19 % 50 % 27 % 

Zdroj: Vlastní zpracování (na základě dat z výsledků výzkumu) 
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V Tabulce 15 (Příloha 8) jsou uvedeny odpovědi členských organizací vyjadřující 

absolutní četnost odpovědí u jednotlivých forem participace (informování, konzultací, 

připomínkování, konkrétních aktivit spolupráce a partnerství) dle délky členství těchto 

organizací v občanském sdružení KOUS 
51

. Grafy 6 a 7 jsou založeny na procentním 

vyjádření dat uvedených v Tabulce 15. Je zde uveden v procentech podíl zapojených a 

nezapojených organizací souhrnně v oblastech spolupráce a partnerství dle délky členství.  

 

Graf 6. Zapojení do spolupráce a partnerství dle délky členství 

Zapojení do spolupráce a partnerství dle délky 

členství

56%

48%

80%
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Zapojení Nezapojili se
 

Zdroj: Vlastní zpracování (dle dat z výzkumu) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 V rámci interpretace dat je třeba zmínit, že u otázky číslo 2 věnující se aktivitám v oblasti partnerství, 

nebyla do analýzy dat zahrnuta jedna odpověď u možnosti f), kde respondent uvedl „zapojení pouze v rámci 

Mimořádné podpory“. Důvodem je skutečnost, že danou aktivitu nelze považovat za aktivitu partnerství. 

Dalším důvodem je skutečnost, že tato aktivita je uvedena jako jedna z odpovědí v otázce číslo 7, čímž u 

daného respondenta došlo ke zdvojení odpovědi. Obdobná situace byla v případě otázky 4 týkající se oblasti 

informovanosti, kde jedna organizace u možnosti „vlastní odpověď“ uvedla, že se zapojuje do aktivity Čistá 

Vysočina. Tato aktivita ovšem nespadá do oblasti informovanosti a dále je tato možnost uvedena u otázky 

číslo 7. Došlo zde opět ke zdvojení odpovědi u daného respondenta.  
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Graf 7. Pasivní informovanost dle délky členství 
 

 
Zdroj: Vlastní zpracování (dle dat z výzkumu) 

 

Interpretace dat z Tabulky 15 (Příloha 8) a z výše uvedených grafů je součástí 

Přílohy 7. 

 

Shrnutí 

Členské organizace občanského sdružení KOUS mají zájem participovat na dění 

v kraji. Většina členských organizací se za dobu svého členství zapojila do některé z aktivit 

v oblasti spolupráce či partnerství s výraznou převahou v oblastech informovanosti 

(pasivní i aktivní) a konkrétních forem spolupráce. Tato skutečnost může být dána tím, že 

členství v občanském sdružení KOUS zvyšuje již zmíněnou informovanost o grantových 

programech kraje a dále informovanost o aktivitách kraje ve vztahu k organizacím 

občanské společnosti. Dále se prokázalo, že je zde zájem ze strany kraje o činnost 

členských organizací, a že kraj je organizacím nápomocen s propagací jejich činnosti. 

Kladně lze hodnotit relativně vysokou aktivitu organizací v oblasti partnerství jako 

nejvyššího stupně participace (téměř 50 % respondentů). Přes existující rezervy v aktivním 

zapojení členských organizací vůči kraji je nutné zdůraznit, že ani u jedné z forem 

participace nebyla zaznamenána výrazná neúčast organizací. Lze učinit závěr, že ve 

zkoumaném kraji probíhá postupný proces otevírání samosprávy vůči dalším aktérům 

regionálního rozvoje úspěšně.  

Členské organizace se nejméně zapojily do aktivit v oblasti konzultování a 

připomínkování. To však zároveň poukazuje na skutečnost, že při zpracování koncepčních 



79 

 

dokumentů kraje se organizace více účastní pracovních skupin (partnerství) než „pouhých“ 

připomínkových řízení a tím se ve věší míře podílejí na výsledném výstupu těchto 

dokumentů.       

S délkou členství neroste obecně zapojení do aktivit spolupráce a partnerství (což 

neplatí pro krajní hodnoty ve zkoumané škále). Výrazně vyšší zapojení organizací 

s nejdelší délkou členství může být dáno tím, že přínosy z členství organizace více 

motivují až od určité hranice, kdy dochází ke „kvalitativnímu zlomu“ (výzkum tohoto jevu 

by vyžadoval mj. širší vymezení škály s délkou členství). Naopak nízké zapojení u 

organizací s nejkratší délkou členství v občanském sdružení KOUS může indikovat jiné 

počáteční preference těchto organizací, či nedostatečnou kvalifikaci potřebnou pro 

zapojení do  „pokročilejších“ aktivit. 

 
Verifikace hypotéz 

PH11: Většina členských organizací občanského sdružení KOUS se za dobu svého členství 

zapojila do některé z aktivit spolupráce či partnerství.  

Tato hypotéza byla potvrzena. 

PH12: Členské organizace jsou více zapojeny do nižších forem participace. 

Tato hypotéza nebyla potvrzena. 

PH13: S délkou členství roste zapojení do aktivit spolupráce a partnerství.  

Tato hypotéza nebyla potvrzena.  

 

            F)Vnímání aktivity vůči samosprávě 

PH14: Organizace považují členství v občanském sdružení KOUS za posilující faktor 

v jejich aktivitě vůči Kraji Vysočina.  

PH15: S délkou členství v občanském sdružení KOUS roste hodnocení tohoto členství jako 

posilujícího faktoru v aktivitě organizací vůči Kraji Vysočina.  

PH16: Organizace s delším členstvím hodnotí výše aktuální míru aktivity občanského  

sdružení KOUS vůči Kraji Vysočina.  
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Graf 8. Aktivita vůči Kraji Vysočina 
 

 
Zdroj: Vlastní zpracování (dle dat z výzkumu) 

Pozn.: V této otázce respondenti odpovídaly na otázku, zda se domnívají, že díky členství v občanském 

sdružení KOUS je jejich organizace ve vztahu k samosprávě Kraji Vysočina aktivní. 

 

 

Tabulka  27. Aktivita vůči Kraji Vysočina dle délky členství 

Otázka 1 Délka členství 

 Méně než 2 

roky 

3-4 roky 5-6 let 7 a více let 

Ano 2 (33,3 %) 3 (11,5 %) 0 (0 %) 5 (45,5 %) 

Spíše ano 0 (0 %) 12 (46,2 %) 5 (62,5 %) 6 (54,5 %) 

Nevím 1 (16,7 %) 4 (15,4 %) 1 (12,5 %) 0 (0 %) 

Spíše ne 2 (33,3 %) 6 (23,1 %) 1 (12,5 %) 0 (0 %) 

Ne 1 (16,7 %) 1 (3,8 %) 1 (12,5 %) 0 (0 %) 
Zdroj: Vyplnto.cz (výsledky výzkumu) 
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Graf 9.  Míra aktivity vůči Kraji Vysočina 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (dle dat z výzkumu) 

Pozn.1: Hodnoceno na škále 1-10: 1 = pasivita, 10 = vysoká aktivita 

Pozn.2: Respondenti u této otázky hodnotili aktuální míru aktivity jejich organizace ve vztahu k samosprávě 

Kraje Vysočina. 

 

Tabulka 28. Aktuální míra aktivity ve vztahu k samosprávě dle délky členství 

 Délka členství 

Otázka 20 Méně než 2 

roky 

3-4 roky 5-6 let 7 a více let 

Průměr (vážený) 4,5 5,231 3,875 6,818 

Medián 4 5 3.5 8 

Minimum 2 1 1 2 

Maximum 8 10 7 10 

Variační rozpětí 6 9 6 8 

Rozptyl 6.7 

 

  

6.905 5.268 7.364 

Směrodatná 

odchylka 

2.588 

 

  

2.628 2.295 2.714 

Zdroj: Vyplnto.cz (výsledky výzkumu) 

Pozn.: Hodnoceno na škále 1-10: 1 = pasivita, 10 = vysoká aktivita 

 

Interpretace dat z výše uvedených tabulek a grafů je součástí Přílohy 7. 

Shrnutí 

 Většina organizací (všechny organizace s nejdelší délkou trvání členství) se 

domnívá, že díky členství občanském sdružení KOUS je jejich organizace ve vztahu 

k samosprávě Kraje Vysočina aktivní, což koresponduje s výsledky k otázce zapojení do 
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aktivit participace za dobu trvání členství v občanském sdružení KOUS. Odpovědi 

„nevím“ mohou být dány skutečností, že daní respondenti před vyplnění dotazníku 

nevěděli, co si po pojmem „aktivita vůči kraji“ představit.  

 U aktuální míry aktivity organizací může být relativně nízký vážený průměr 

všech odpovědí dán tím, že před vyplněním dotazníku se respondenti domnívali, že jsou 

vůči Kraji Vysočina aktivní. V souvislosti s dotazníkovým šetření však získali širší přehled 

o škále aktivit, které lze zařadit do činností v  oblasti spolupráce a partnerství s Krajem 

Vysočina a část respondentů v důsledku toho svůj původní názor přehodnotila. Jiným 

dílčím vysvětlením může být i skutečnost, že členství v občanském sdružení KOUS vedlo 

ke zvýšení aktivity organizací vůči Kraji Vysočina, ovšem aktuální míra této aktivity je 

nižší než v předchozích letech, popřípadě podléhá v jednotlivých letech výkyvům. Mohou 

se zde odrážet i problémy v oblasti podpory realizační fáze spolupráce a partnerství ze 

strany občanského sdružení KOUS zmíněné v části D). 

 

Verifikace hypotéz 

PH14: Organizace považují členství v občanském sdružení KOUS za posilující faktor 

v jejich aktivitě vůči Kraji Vysočina.  

Tato hypotéza byla potvrzena. 

PH15: S délkou členství v občanském sdružení KOUS roste hodnocení tohoto členství jako 

posilujícího faktoru v aktivitě organizací vůči Kraji Vysočina.  

Tato hypotéza byla potvrzena. 

PH16: Organizace s delším členstvím hodnotí výše aktuální míru aktivity občanského  

sdružení KOUS vůči Kraji Vysočina.  

Tato hypotéza nebyla potvrzena. 

 
3.2.3. Shrnutí 
 

Po vyhodnocení výstupů výzkumu lze konstatovat, že z celkového počtu 16 

pracovních hypotéz bylo potvrzeno 8 hypotéz, částečně potvrzeny byly 2 hypotézy a 

vyvráceno 6 hypotéz. Definovaná obecná hypotéza, že „Členství v občanském sdružení 

KOUS zvyšuje organizacím občanské společnosti jejich participační potenciál vůči Kraji 

Vysočina“, byla potvrzena. Níže je uveden přehled potvrzených, částečně potvrzených a 

vyvrácených hypotéz.  
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Přehled závěrů verifikace 

 Potvrzené hypotézy 

PH1: Hlavním informačním zdrojem o možnostech zapojení do spolupráce či partnerství 

s Krajem Vysočina je občanské sdružení KOUS. 

PH2: Členství v občanském sdružení KOUS zvyšuje informovanost o možnostech 

navázání spolupráce a partnerství s Krajem Vysočina. 

PH3: S délkou členství se zvyšuje vědomí informovanosti o možnostech navázání 

spolupráce a partnerství s Krajem Vysočina. 

PH4: Většina členských organizací považuje za dostatečnou podporu od občanského 

sdružení KOUS při navázání spolupráce a partnerství s Krajem Vysočina. 

PH6: Členské organizace považují servisní služby občanského sdružení KOUS za 

přínosné.  

PH11: Většina členských organizací občanského sdružení KOUS se za dobu svého členství 

zapojila do některé z aktivit spolupráce či partnerství.  

PH14: Organizace považují členství v občanském sdružení KOUS za posilující faktor 

v jejich aktivitě vůči Kraji Vysočina.  

PH15: S délkou členství v občanském sdružení KOUS roste hodnocení tohoto členství jako 

posilujícího faktoru v aktivitě organizací vůči Kraji Vysočina.  

 Hypotézy potvrzené částečně 

PH5: S délkou členství roste spokojenost s podporou od občanského sdružení KOUS při 

navázání spolupráce a partnerství s Krajem Vysočina. 

 (Platí pouze pro partnerství) 

PH9: S délkou členství roste vědomí podpory při realizaci spolupráce a partnerství. 

 (Platí pouze pro partnerství) 

 Vyvrácené hypotézy 

PH7: S délkou členství roste vědomí přínosu servisních služeb pro členské organizace. 

PH8: Organizace se zájmem o podporu realizace spolupráce či partnerství od občanského 

sdružení KOUS, jsou s touto podporou spokojeny.   

PH10: Pomoc při realizaci spolupráce či partnerství byla poskytována zejména v oblasti 

poradenského servisu.  

PH12: Členské organizace jsou více zapojeny do nižších forem participace. 

PH13: S délkou trvání členství roste zapojení do aktivit spolupráce a partnerství.  

PH16: Organizace s delším členstvím hodnotí výše aktuální míru aktivity občanského  

sdružení KOUS vůči Kraji Vysočina.  
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4. Závěr 

 

 „Společnost je ve své podstatě souhrnem nebo sjednocením „komunikací“ všech svých 

příslušníků a tak končí tam, kde na místo komunikací nastupují události jiného druhu - 

například násilné.“ 

Niklas Luhmann 

 

Sokol dodává, že určitou společnost - třeba právě českou - pak netvoří pevně daný 

soubor jedinců, nýbrž soubor jistých činností, totiž setkání a komunikací mezi nimi. 

Společnost tu není jako daná a neživá věc, ale společnost se děje a existuje jen proto, že se 

tím sama udržuje. Kdyby se o ni lidé přestali starat, jako společnost by zanikla.  

 

Ze závěrů výzkumu je vidět, že představitelé samosprávy Kraji Vysočina si 

uvědomují, že v dnešní době, kdy je regionální rozvoj stále více závislý na externích 

zdrojích, představuje regionální spolupráce a partnerství významný potenciál rozvoje 

regionu. Jsem přesvědčena, že občané, respektive organizace občanské společnosti tohoto 

regionu postupně nabývají víry a sebevědomí, že mohou chod svého kraje ovlivňovat a 

místní regionální vláda se k těmto krokům postupně otevírá. K obnově důvěry, o které 

hovoří Müller, tak v tomto případě jistě postupně dochází.  

 

Podporuji myšlenku, že krajská samospráva může určité problémy regionu řešit 

efektivněji, než krajské centrum či národní úroveň. Domnívám se tak, že vyšší územně 

samosprávné celky jsou ideální administrativní úrovní, na kterou je potřeba se z hlediska 

spolupráce či partnerství soustředit, a ve které lze hledat potenciál úspěchu těchto aktivit. 

Tuto skutečnost posiluje fakt, že jedinci většinou mají k danému území vztah, prokazují 

vzrůstající zájem o rozhodování o věcech veřejných a posilují tak participační funkci 

občanské společnosti.   

 

Osobně sdílím názor, že by bylo dobré - zejména v oblasti partnerství – nastavit pro 

regionální úroveň (kraj) určitý rámec, který by definoval, jak taková partnerství navazovat 

a realizovat. Dle mého názoru by se však mělo jednat pouze o metodické vodítko pro kraje 

a nikoli o dokument v podobě právní normy. Je totiž velmi důležité, aby v krajích byly 

spolupráce a partnerství založeny a implementovány na zvykovém přístupu, aby se tyto 
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principy přirozeně zakořenily, byly součástí politické kultury a skutečně přinášely to, co 

přinášet mají. Pokud by tyto principy byly vynucené, mohlo by docházet k tomu, že by se 

k participaci přistupovalo pouze jako k formální záležitosti, a nikoli k něčemu, co je 

založené na oboustranné ochotě na něčem se podílet a vzájemně spolupracovat. Je zřejmé, 

že se jedná o dlouhodobější proces, který je ve zkoumaném kraji teprve na začátku (i když 

ne úplném) s dobrými předpoklady k jeho úspěchu. V této souvislosti je rovněž důležité, 

aby se kraje navzájem učily ze svých zkušeností a to jak pozitivních, tak negativních.  

 

Při pohledu na zapojení organizací do aktivit participace lze soudit, že v Kraji 

Vysočina úspěšně probíhá proces otevírání samosprávy vůči spolupráci a partnerství 

s dalšími aktéry regionálního rozvoje. Rovněž ze strany organizací občanského společnosti 

je vidět zájem podílet se na dění v kraji a posilovat jeho sociální kapitál, který umožňuje 

efektivněji dosahovat společných cílů. Pozitivně lze hodnotit neexistenci jednoznačné 

převahy zastoupení aktivit nižších forem participace, ale jejich rozptýlení do všech forem, 

což potvrzuje i relativně vysoký počet zapojených organizací v oblasti partnerství. Opět tak 

je potřeba zdůraznit, že se lze domnívat, že samospráva v tomto kraji nevnímá občanský 

sektor jako konkurenční prostředí. 60 % regionálních respondentů v projektu CIVITUS 

(2003-2004) uvedlo jako problém to, že kraje komunikují jen s několika málo vybranými 

organizacemi. Je určitě pozitivní vidět, že za deset let se situace pomalu mění, alespoň 

v případě zkoumaného kraje, ve kterém 72 % respondentů bylo z řad organizací, které mají 

zaměstnance/pracovníky pouze na dobrovolné bázi či v počtu do 10ti zaměstnanců.    

 

Že je členství v daném sdružení pro organizace přínosné, potvrzuje již fakt 

pozitivního trendu v postupném zvyšování členské základny. Zastřešující organizace 

vnímám jako vhodné místo pro komunikaci s regionální samosprávou, neboť jak bylo 

zmíněno v teoretické části práce, vnitřní organizovanost občanského sektoru je nutným 

předpokladem pro „čitelnost“ sektoru zvenku, pro získání důvěryhodnosti v očích partnerů 

a posílení již zmíněné „vyjednávací“ pozice organizací občanského společnosti ve vztahu 

k územním samosprávám
52

. Navíc se domnívám, že zmíněné zvyšování členské základy 

zastřešující organizace je velice pozitivní vzhledem ke skutečnosti, že vede k posilování 

legitimity jejích aktivit vůči krajské samosprávě.  

 

                                                           
52

 Zdroj: Dohnalová,2004 
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Většina organizací vnímá zapojení do občanského sdružení KOUS jako posilující 

faktor v jejich aktivitě vůči samosprávě Kraje Vysočina. Přesto se ukázalo, že je zde 

relativně nízká aktuální míra aktivity členských organizací, která může být dána tím, že 

členství v občanském sdružení KOUS obecně vedlo ke zvýšení aktivity organizací vůči 

Kraji Vysočina, ovšem aktuální míra této aktivity je momentálně nižší než v předchozích 

letech, popřípadě podléhá v jednotlivých letech výkyvům. 

 

Ze závěrů výzkumu vyplívá, že členství ve zkoumané regionální zastřešující 

organizaci zvyšuje participační potenciál členských organizací vůči samosprávě Kraje 

Vysočina s rozdílnou intenzitou dle délky členství. Rozdíly mohou být dány skutečností, že 

provázanost a prostupnost informací mezi členskými organizacemi a občanským 

sdružením KOUS či krajskou samosprávou je větší u organizací, které jsou členy sdružení 

nejdéle. Jak uvádí Frič, roli zde mohou rovněž sehrát osobní kontakty jako jedna 

z rozhodujících podmínek ovlivňování veřejné politiky v krajích.   

 

Z výstupů provedeného výzkumu se rovněž ukázaly určité závěry, které v určitých 

oblastech indikují snížení participačního potenciálu členských organizací vůči samosprávě. 

Uspokojivá podpora ze strany sdružení je pociťována spíše v počáteční fázi spolupráce či 

partnerství s Krajem Vysočina, než v jejich realizační fázi. Ukázalo se, že členství 

v občanském sdružení KOUS zvyšuje informovanost o možnostech spolupráce či 

partnerství a podporu navázání spolupráce či partnerství. Naopak podpora realizace 

spolupráce a partnerství poskytovaná občanským sdružením KOUS zejména 

prostřednictvím informačního servisu (s preferencí emailové komunikace) a také 

poradenství uvnitř sekce nepřináší členským organizacím očekávanou „přidanou hodnotu“. 

To může být ovlivněno například oborovou specializací a rozdíly v praktických 

podmínkách členských organizací. Některé organizace zřejmě rovněž více spoléhají na 

vlastní získané zkušenosti. Určitou roli může hrát i nedostatek specializovaných odborností 

zastřešující organizace, který by mohl daný problém do určité míry zmírnit nebo 

eliminovat.  

Vyšší míra využívání služeb v počáteční fázi členství v občanském sdružení KOUS 

může být dána tím, že organizace vstupují do sdružení s cílem zvýšit povědomí o jejich 

existenci a činnosti. U delší existence členství to může být dáno vybudováním silné 

vyjednávací pozice ve vztahu k územní samosprávě a větší vazbě na kraj. Ukázalo se, že 

s délkou trvání členství se tak mění obsah požadovaných služeb a že občanské sdružení 
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KOUS by mělo na tyto požadavky lépe reagovat. Má-li tak být zastřešující organice v této 

oblasti úspěšná, bude muset nabídku svých služeb více diferencovat podle délky členství, a 

hledat zejména ve vztahu k členům nové formy a přístupy. Vhodným krokem by jistě bylo, 

kdyby regionální zastřešující organizace navázaly spolupráci za účelem vzájemného 

sdílení zkušeností (pozitivních, tak negativních)  

 

Sdružení KOUS bude muset v novém prostředí, charakterizovaném mj. tlaky na 

efektivní činnost (jako tomu je u veřejné správy), zřejmě změnit svou podobu i výstupy, 

aniž by však ztratilo ze zřetele specifika a cíle neziskového sektoru. To mimo jiné znamená 

zajistit již zmíněnou větší diferenciaci nabídky služeb, věnovat větší pozornost marketingu 

potřeb „poptávajících“ členských organizací a více respektovat jejich vzájemnou odlišnost 

(poskytovat služby více „na míru“). Úspěšné poskytování služeb dlouholetým členům bude 

zřejmě vyžadovat i více odbornosti spolu se specializací pro jednotlivé obory. To znamená 

zaměstnání osob s dobrými znalostmi propagace, odvětví práva, ekonomie, informatiky, 

postupů v oblasti veřejných soutěží a zakázek, problematiky EU včetně dotačních řízení. 

K získání potřebných kvalifikovaných pracovníků je možné využít současnou situace na 

trhu práce a účelově kontaktovat vedle například vhodné studenty a absolventy VŠ, popř. 

jiných odborných škol a nabídnout jim možnost získat vstupní praktické oborové 

zkušenosti.        

 

Co říci závěrem? Jsem přesvědčena, že problematika mezisektorové spolupráce a 

partnerství je aktuální a do budoucna velice významná. Práce předkládá výzkum zaměřený 

na otázku vlivu členství v regionální zastřešující organizaci na nastavení spolupráce či 

partnerství z pohledu organizací občanské společnosti Výsledky průzkumu podporují 

závěry, že Kraj Vysočina je v tomto ohledu regionem živým a stále se vyvíjejícím a 

zastřešující organizace by měla na tento vývoj průběžně a včas reagovat. Pro verifikaci 

těchto závěrů z hlediska jejich obecné platnosti by bylo vhodné, aby byla daná 

problematika podrobena komplexnější analýze. Námětem na další výzkum by tak mohla 

být otázka efektivity spolupráce a partnerství v celém spektru zastřešovaných organizací a 

odhalení bariér, jejichž následné odstranění by mohlo případné nedostatky v efektivitě 

vyřešit.  
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Příloha 1 Stupně zapojení a jejich techniky 

 

Informování 

 

Schéma 3. Informování 

Jednostranný tok informací od zpracovatele dokumentu ke 

konzultovanému subjektu. Představuje nejnižší stupeň zapojení 

a zároveň jej lze vnímat jako nezbytný předpoklad pro realizaci 

vyšších stupňů.  

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Ministerstvo vnitra, 2009. 

 

Techniky vhodné zejména k informování: 

o Úřední deska (informační tabule úřadu) 

o Informační telefonní linka 

o Tiskové konference/tisková prohlášení 

o Letáky a plakáty 

o Publikace a informační brožury  

o Výstavy a prezentace 

o Emailové upozornění 

o Adresná korespondence (tištěná i elektronická) 

o Adresný telefonát 

o Informační centra/poradenská centra 

o Veřejné slyšení  

o Internetový portál 

o Média 

 

Připomínkování 

 

Schéma 4. Připomínkování 

Jednosměrný informační tok, kdy zpracovatel sbírá podněty a 

názory od konzultovaných subjektů, ale nevstupuje s nimi do 

vzájemné interakce. Připomínkování nelze zaměňovat 

s připomínkovým řízením, ve kterém již dochází i ke vzájemné 

interakci. Projevují se tak určité rysy konzultování. 

 

 

 

 

 
Zdroj: Ministerstvo vnitra, 2009. 
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Techniky vhodné zejména ke zjišťování zpětné vazby:         

o Dotazníky, průzkumy 

o Osobní rozhovory (individuální, skupinové, focus group) 

o Telefonické rozhovory 

o Panel 

o Interaktivní výstavy či prezentace 

o Připomínkovací proces 

o Různá šetření v terénu 

 

Konzultování 

 
Schéma 5. Konzultování 

Obousměrný komunikační tok, při kterém zpracovatel dokumentu 

a konzultující subjekty vstupují do vzájemné interakce, ovšem 

rozhodnutí o tom, jakým způsobem budou konzultace vedeny je 

čistě na zpracovateli.  

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Ministerstvo vnitra, 2009. 

 

Techniky vhodné zejména ke konzultacím: 

o Veřejné setkání (v různých podobách) 

o Veřejné debaty 

o Konference a semináře 

o Internetová diskusní fóra 

o Internetový chat 

o Happenigové akce 

 

Partnerství 

 

Schéma 6. Partnerství 

Partnerství nastává, když zpracovatel dokumentu a konzultované 

subjekty společně pracují na daném tématu. Konzultovaný subjekt 

je v rovnocenném postavení vůči zpracovateli dokumentu, i když 

je nutné přihlížet k tomu, že hlavní odpovědnost má vždycky 

zpracovatel.  

 

 

 

 
Zdroj: Ministerstvo vnitra, 2009 

 

Techniky vhodné zejména k partnerství: 

o Workshopy 

o Pracovní skupiny 
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Příloha 2 Priorita podpora spolupráce na místní a regionální úrovni 

 

Priorita 9 Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni  
 

Cíl: Zvýšit kvalitu a reálné využívání strategických dokumentů (včetně nástrojů územního 

plánování) zpracovaných na úrovni obcí a regionů, systematizovat spolupráci obcí a měst a 

zvýšit efekty spolupráce.  

 

Zdůvodnění:  
Koordinace a vzájemná spolupráce různých subjektů při rozvoji území je základem pro 

jeho udržitelnost a přidanou hodnotu v podobě synergických efektů. V současnosti ale na 

území ČR působí velké množství různých subjektů a forem jejich spolupráce. Absence 

některých legislativních opatření nebo koncepčního plánování se často projevuje v 

nedostatečné koordinaci meziobecní spolupráce a dalších relevantních aktérů, kteří tak 

nemohou efektivně spolupracovat.  

Na druhé straně v oblasti veřejné správy dochází zejména na centrální a regionální úrovni 

ke stálému růstu byrokratické zátěže a vlivu agend obslužného charakteru právě v řadě 

případů na úkor odborných činností koncepčního, strategického, metodického nebo 

legislativního charakteru.  

 

Charakteristika priority:  
Priorita se zaměřuje na zvýšení významu a kvality plánování ve veřejné správě a na rozvoj 

spolupráce při rozvoji území.  

 

Opatření:  

9.1 Posílení strategických a koncepčních nástrojů a přístupů k místnímu a 

regionálnímu rozvoji  
Opatření zahrnuje zejména posílení a zkvalitnění strategického plánování krajských a 

obecních samospráv, posílení vazeb mezi koncepčními dokumenty na národní, krajské a 

obecní úrovni, podporu a koordinace strategického a územního plánování v rozvoji obcí a 

regionů, posílení spolupráce při plánování na úrovni regionálních center a jejich zázemí 

apod.  

 

9.2 Podpora meziobecní a regionální spolupráce  
Opatření zahrnuje zejména podporu meziobecní spolupráce, vytváření partnerství 

veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru na místní a regionální úrovni, 

vytváření podmínek pro intenzivnější zapojování obyvatel a sdružení do rozvoje území v 

souvislosti s posilováním identity regionů, vytváření podmínek pro realizaci rozvoje 

„zdola“ – podpora svazků obcí, místních akčních skupin, organizací destinačního 

managementu atd., dále uplatňování moderních metod řízení a spolupráce např. principů 

Místní Agendy 21, rozvíjení přeshraniční a nadnárodní spolupráce regionů ČR s regiony.  
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Příloha 3 Analýza krajů 

 

Analýza krajů  

 
A. Asociace neziskových organizací 

 

1. Asociace NNO Jihomoravského kraje 

počet členů: 85 (sociální, zdravotní, ekologické, volnočasových aktivit, umění a 

jiné; neexistence sekcí) 

cíl organizace: rozvoj občanské společnosti; společný postup při jednání s orgány 

státní správy i místní samosprávy, legislativními orgány a zástupci politických 

stran; koordinace společných zájmů v oblasti finanční, legislativní a informační; 

vzájemná informovanost mezi členy Asociace; zbudování informačního a 

poradenského servisu; společná prezentace vůči veřejnosti a podnikatelskému 

sektoru. 

konkrétní aktivity: 

o tvorba a aktualizace databáze NNO Jihomoravského kraje (JMK) – databázi 

NNO JMK lze hodnotit jako velmi kvalitní z hlediska přehlednosti a množství 

dostupných informací (veřejná a neveřejná část databáze); 

o zprostředkování připomínkování strategických dokumentů, organizace 

připomínky členů předává kraji, který je následně reflektuje (např. Strategie 

rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 – velice dobrá spolupráce mezi 

krajem a Asociací při zapojení NNO do jeho přípravy); 

o poradenský servis, který je poskytován v oblasti účetnictví, práva, grantového 

poradenství a daní; zmíněné oblasti jsou v rámci internetové poradny rozděleny 

na jednotlivé podsekce; mimo možnosti individuálních dotazů tak zde jsou 

uvedeny základní informace k jednotlivým tématům;   

o realizace seminářů, prezentačních výstav NNO, kulatých stolů; 

o v letech 2010-2011 realizovala Asociace dva projekty přeshraniční spolupráce , 

Projekt Partnerství neziskových organizací a projekt Dejme to dohromady; 

v současné době Asociace spolupracuje na projektu Společně v dalším 

vzdělávání
53

; 

o na IX. Regionální konferenci NNO v březnu 2012 byli zvoleni zástupci 

neziskových organizací v komisích Jihomoravského kraje;  

o on-line kalendář aktivit organizace; 

o dostupnost informací a závěrů z regionálních konferencí neziskových 

organizací JMK.  

Poznámky: 

o Pozitivně lze hodnotit poradenský servis.  

 

2. Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje 

počet členů: 32 členů, vytvořené pracovní skupiny 

cíl organizace: přispět k rozvoji občanského sektoru a komunitních koalic NNO 

Karlovarského kraje 

                                                           
53

 Cílem projektu je vytvořit a ověřit systém nabídky dalšího vzdělávání, stanovit kritéria pro hodnocení 

kvality vzdělávacích zařízení, vytvořit vzdělávací moduly Lektor vzdělávání dospělých a Pedagogické 

minimum lektora dalšího vzdělávání a připravit pravidla pro organizování a obsah Týdnů vzdělávání 

dospělých v JMK. 
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konkrétní aktivity:  

o asociace má zpracovaný strategický plán; 
o na základě Dohody o spolupráci bylo zřízeno pět tematických pracovních skupin – 

komunikační a vyjednávací platforma mezi krajem a NNO, jejichž členové jsou 

zástupci neziskového sektoru a zástupci Karlovarského kraje;  ze Smlouvy o 

partnerství vyplývají pro NNO také povinnosti, například udržování databáze NNO 

v kraji, zpracování zpráv pro Radu vlády pro NNO a její výbory, organizování 

školení pro NNO, poradenská činnost a zajišťování informačního servisu; zasedání 

pracovní skupiny jsou neformální, činnost skupin není omezena žádnými 

nařízeními ze strany Karlovarského kraje; 
o vytváření podmínek k setkávání občanů zapojených do individuálních nebo 

spolkových neziskových občanských aktivit; 

o poskytování konzultací a poradenského servisu;  

o rozšiřování povědomí veřejnosti o neziskovém sektoru; 

o rozvíjení spolupráce Karlovarským krajem, s Hospodářskou komorou a s medii; 

o navrhování a prosazování legislativních změn či jiných opatření ve prospěch 

neziskového sektoru; 

o členství a aktivní zapojení v partnerských organizacích na národní a 

mezinárodní úrovni; 

o reprezentování NNO navenek v ČR i zahraničí; 

o pořádání a účastí na celorepublikových kampaních a projektech; 

o hledání finančních zdrojů a získáváním finančních prostředků na práci sdružení 

vlastní činností; 

o poskytování informací a koordinováním neziskových aktivit v oblastech: 

-  obnova venkova, ochrana životního prostředí, péče o kulturní dědictví 

-  vzdělávání a volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých 

-  sociální a zdravotní služby; 

o pořádání mezioborových konferencí občanského sektoru k diskusi o 

společných. 

 

3. Občanské sdružení KOUS Vysočina (KOUS) 

           počet členů: 144; 7 tematických sekcí 

           cíl organizace: naplňovat společnou vizi neziskového sektoru KV;  komunikovat 

s NNO a zastupovat je prostřednictvím jednotlivých oborových sekcí; 

spolupracovat v otázkách společných pro NNO s Krajem Vysočina a krajským 

úřadem Kraje Vysočina a předávat výsledky spolupráce mezi NNO; podílet se na 

rozvoji KV; přijímat a vydávat stanoviska k rozvoji NNO v regionu; vytvářet a 

realizovat dlouhodobou strategii rozvoje sektoru NNO v regionu; vytvářet 

ekonomickou základnu pro plnění základních cílů.   

o Díky strategickému plánování činnosti KOUS, které se uskutečnilo v měsíci 

prosinci 2006 KOUS stanovil dva prioritní cíle rozvoje NNS na středně-dlouhé 

období: 

Komunikace mezi NNO  

Zlepšení komunikace, spolupráce a partnerství mezi jednotlivými NNO v 

sekcích tak, aby z partnerského přístupu dokázali efektivně reagovat na 

požadavky okolí. Neziskové organizace by neměli působit jako konkurenti, ale 

společně využívat svých dovedností, znalostí, know-how atd. 

Cílem je zapojit ve větší míře jednotlivé NNO zastoupené v oborových sekcích 

do jejich spolurozhodování a řešení konkrétních problémů společných pro NNS 

na úrovni KOUS a nikoli jednotlivých organizací, které mají větší vyjednávací 

sílu díky např. své velikosti. 
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Postavení KOUS jako zástupce NNO v regionu 

Druhým cílem je zlepšení komunikace a spolupráce s partnery, kteří jsou z 

vnějšího prostředí. Cílem je, aby neziskový sektor byl respektován v občanské 

společnosti stejně jako veřejná správa a podnikatelský sektor. NNS má své 

velké přednosti, ale také nedostatky. Největší nedostatek je vnímán v jeho 

roztříštěnosti a do jisté míry neschopností své přednosti „prodat“ stejně jako 

např. podnikatelský sektor. 

konkrétní aktivity:  

o přehledné webové stránky občanského sdružení; 

o široké spektrum služeb: 

- informační – elektronické rozesílky, webové stránky, schůzky výkonné 

rady, informační zpravodaj 

- vzdělávací - semináře 

- poradenské – konzultace; 

o sepsání podrobného Akčního plánu, který je součástí Dohody o spolupráci 

s Krajem Vysočina. 

 

4. Asociace NNO Libereckého kraje (ANNOLK) 

           založena: 2002 

           počet členů: 61 

           cíl organizace: výměna informací a zkušeností mezi členy; posilování vědomí 

           společných cílů na základě společných hodnot a identity, snižování izolovanosti  

           organizací; vytvoření platformy pro debaty a diskuse o věcech společného zájmu a   

           pro   utváření dočasných nebo trvalých účelových partnerství; vyjednávání a   

           prezentace názorů a snah, které se týkají postavení nestátních neziskových  

           organizací ve  společnosti a dále těch záležitostí, kde to členové uznají za vhodné. 

           konkrétní aktivity:  

o vyjednávání se zástupci veřejné správy a podnikatelského sektoru v oblastech, 

které určí sami členové prostřednictvím orgánů ANNOLK; 

o delegování zástupců do orgánů, grémií, pracovních skupin, výborů a komisí; 

o zprostředkování informací a zkušeností mezi členskými organizacemi v 

oblastech, které si určí členové prostřednictvím orgánů ANNOLK; 

o příprava členů asociace na podmínky, které nastaly po vstupu ČR do Evropské 

unie a v období čerpání finanční zdrojů v rámci EU (poradenství, konzultace, 

školení, semináře, právní, administrativní, účetní a organizační služby dle 

dohody); 

o informování veřejnosti, veřejné správy, médií a podnikatelského sektoru o 

nestátních neziskových organizacích a neziskovém sektoru jako celku; 

o spolupráce s dalšími partnery v NS, zejména prostřednictvím celostátní ANNO 

ČR (které je ANNOLK zakládajícím členem), ale i s dalšími oborových a 

regionálními střechami a sítěmi neziskového sektoru. 

o Akce na kterých se Asociace podílí:  spolupráce s Libereckým krajem na 

základě dlouhodobé „Dohody o spolupráci“; připomínkování pravidel grantové 

politiky  Libereckého kraje; akce „30 dní pro neziskový sektor“, od roku 2009 

vždy v únoru "Měsíc neziskového sektoru"; ples neziskových organizací; 

webové stránky o neziskovém sektoru v Libereckém kraji; poskytování 

poradenské činnosti začínajícím neziskovým organizacím i těm které se 

dostanou do obtížné situace. 

Poznámky: 
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o Informace na webových stránkách Asociace nejsou aktuální, například jsou 

zde uvedeny projekty z roku 2004. U mnoha odkazů rovněž nejsou uvedeny žádné 

informace, například u odkazu na zástupce NNO ve výborech a komisích kraje.  

o Na webových stránkách nelze dohledat výroční zprávy Asociace. 

 

5. Koalice nevládek Pardubicka, o.s. (KONEP) 

počet členů: 21 

cíl organizace:  Dlouhodobým cílem Koalice je podporovat vzájemnou spolupráci, 

výměnu zkušenosti a pomáhat v rozvoji neziskových organizací. Koalice vznikla v 

roce 1998, jako samostatná organizace (právnická osoba) funguje od roku 2004. 

Koalici finančně podporují Pardubický kraj a Evropská unie. 

Základními cíli sdružení jsou zejména: 

o spolupodílení se na rozvoji regionu (vznik a podnícení místního partnerství, 

poskytování služeb pro neziskový sektor a veřejnou správu, poskytování servisu 

pro neziskové organizace, vzdělávání pracovníků sociálních služeb, posilování 

dobrovolnictví); 

o ovlivňování rozvojových dokumentů kraje i jednotlivých měst a obcí, 

ovlivňování priorit a řešení problémů regionu (kulaté stoly, diskusní fóra, 

konference, pracovní skupiny); 

o posilování společenské role občanského sektoru (propagační a osvětové akce, 

kampaně na osvětu a zviditelnění neziskových organizací); 

o informační, komunikační, vzdělávací, společenské aktivity. 

konkrétní aktivity:  

o profesionální informační a poradenský servis (4 pracovníci) v oblasti 

ekonomické, účetní a daňové (pro neziskové organizace Pardubického kraje 

zdarma); 

o možnost telefonické konzultace k projektům EU; 

o široké spektrum seminářů; 

o vysoká míra aktivity současného radního odpovědného za neziskový sektor; 

o množství aktivit propagující činnost KONEP; 

o zapojení do množství projektů: 

- realizace projektu Společně! (v letech 2007-2008), jehož cílem bylo pomocí 

iniciace a prohloubení partnerství neziskových organizací dosáhnout komparativní 

výhody neziskového sektoru v Pardubickém kraji při získávání dotací ze 

strukturálních fondů EU; 

- další projekty: projekt Aktivní rodiče; projekt Mediální výchova na gymnáziích; 

projekt Rodičovská dovolená – období růstu a jiné). 

Poznámky: 

Výhodou organizace je financování aktivit z fondů EU.  

 

6. Asociace NNO Plzeňského kraje (ANNO PK) 

počet členů: nezjištěno 

cíl organizace: Asociace nestátních neziskových organizací Plzeňského kraje je 

občanským sdružením, sítí nestátních neziskových organizací (NNO) v Plzeňském 

kraji, která vznikla z potřeby účinně prosazovat a hájit společné zájmy těchto 

organizací. 

           Cílem ANNO PK je :  

o zlepšovat postavení NNO ve společnosti; 

o rozvíjet vzájemnou komunikaci a spolupráci; 
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o vytvářet partnerství mezi organizacemi a dalšími iniciativami nestátního 

neziskového sektoru (spolky, kluby) s veřejnými institucemi, podniky a 

soukromými subjekty; 

o využívat aktivního podílu NNO na zájmové a veřejně prospěšné činnosti v 

místě bydliště, které usilují o zlepšení podmínek života kolem nás, v obci, 

městě či místním regionu; 

o aktivně zapojovat legitimní zástupce NNO do procesů utváření místních, 

regionálních a krajských strategických rozvojových programů; 

o stálý rozvoj a aktivní spolupráce s územními a sektorovými partnery na 

budování; 

partnerství v rámci projektu Plzeňského kraje - Budování absorpční kapacity 

o ANNOPK je členem Asociace NNO ČR. 

konkrétní aktivity:  

o informační servis 

o vysoká míra aktivity současného radního odpovědného za neziskový sektor 

Poznámky: 

Informace na webových stránkách asociace nejsou příliš obsáhlé.   

 

7. Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje
54

 (ANOÚK) 
počet členů: 85; vznik organizace v roce 2001 – občanské sdružení 

cíl organizace:  

o sdružovat na základě jejich suverenity a rovnoprávnosti a za předpokladu 

plného respektování jejich práv a zájmů fyzické a právnické osoby z 

neziskového sektoru, které působí nebo mají sídlo na území Ústeckého kraje; 

o hájit zájmy neziskového sektoru v Ústeckém kraji; 

o koordinovat aktivity neziskového sektoru na území Ústeckého kraje; 

o iniciovat vzájemnou komunikaci a spolupráci neziskových organizací 

Ústeckého kraje; 

o vytvářet podmínky pro spolupráci neziskového sektoru se zahraničím; 

o zajišťovat informační, poradenskou a servisní činnost pro neziskové organizace 

na územním i oborovém principu; 

o spolupracovat s třetími osobami na rozvoji Ústeckého kraje; 

o podílet se na vzdělávání v oblasti neziskového sektoru; 

o ve spolupráci se neziskovými organizacemi a orgány veřejné správy prosazuje 

podmínky pro práci neziskového sektoru v Ústeckém kraji i pro práci ANOÚK; 

o podporovat demokratické a rovnoprávné vztahy mezi neziskovými 

organizacemi a jejich spolupráci. 

konkrétní aktivity: krajské konference; kulaté stoly; školení (např. „Zpracovatel 

projektů“; „Podvojné účetnictví“; „Financování NNO ze strukturálních fondů“) 

Poznámky: Informace na webových stránkách nejsou aktuální. Pod odkazem 

Aktuálně nalezneme informace z poloviny roku 2010. V sekci zápisů z krajských 

konferencí NNO je poslední zmínka o konferenci v roce 2004. 

 

8. Asociace NNO Zlínského kraje 

počet členů: 42 

cíl organizace:  

o napomáhat rozvoji občanské společnosti;  

o společný postup při jednání s orgány státní správy i místní samosprávy, 

legislativními orgány a zástupci politických stran; 
                                                           
54

 V Ústeckém kraji nebyla podepsána Dohoda o spolupráci, ale pouze Prohlášení.  



101 

 

o koordinovat společné zájmy v oblasti finanční, legislativní i informační; 

o prohloubit vzájemnou informovanost mezi členy Asociace, koordinovat jejich 

aktivity; 

o vybudovat informační a poradenský servis pro nestátní neziskové organizace 

působící ve Zlínském kraji;  

o společná prezentace vůči veřejnosti a podnikatelskému sektoru.  

Konkrétní aktivity: 

o vyhledávání a spolupráce s odborníky a organizacemi sloužící k naplňování 

cílů Asociace; 

o organizace společných seminářů; 

o organizace společných výstav; 

o organizace společných prezentací; 

o provozuje kancelář Asociace. 

 

B. Krajská samospráva 

1. Jihomoravský kraj 

Informace od představitele Jihomoravského kraje
55

: 

„Jihomoravský kraj si uvědomuje důležitost spolupráce s nestátními neziskovými 

organizacemi (NNO) od znovuobnovení krajské samosprávy v roce 2000. Pravidelně se 

konají regionální konference nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje za 

účasti představitelů JMK. Zástupci jednotlivých NNO se rovněž v pracovních sekcích 

podíleli na zpracování Programu rozvoje Jihomoravského kraje. 

V rámci rozdělení kompetencí jednotlivých členů Rady Jihomoravského kraje nebyl a není 

určen pouze jediný člen rady, který by spolupracoval s NNO, ale všichni členové Rady jsou 

v kontaktu s představiteli NNO v rámci své působnosti. Během celostátní akce „30 dní pro 

občanský sektor“ NNO z Jihomoravského kraje pravidelně představují veřejnosti svou 

činnost prezentací na informačních panelech v prostorách Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje. 

Zástupci NNO jsou také zastoupeni v jednotlivých komisích Rady JMK, současně jsou 

zastoupení v poradním a iniciačním orgánu Zastupitelstva JMK – Rada pro rozvoj lidských 

zdrojů JMK. Odvětvovou spolupráci s neziskových sektorem zajišťuje vždy příslušný 

pracovník odboru – školství, sociální služby, životní prostředí, regionální rozvoj.“ 

 
2. Karlovarský kraj 

Odpověď od představitele tohoto kraje nebyla zaslána.  

Na webových stránkách tohoto kraje nebyla nalezena informace o existenci zvláštního 

orgánu, jehož pracovní náplní by byla oblast neziskového sektoru.  

 

3. Kraj Vysočina 

Informace od představitele Kraje Vysočina
56

: 

„V kraji byla zřízena funkce Koordinátora neziskového sektoru, která představuje 

centralizované řešení komunikace mezi krajským úřadem a neziskovým sektorem. V agendě 

tohoto pracovníka je komunikace s neziskovým sektorem, průběžné mapování neziskového 

sektoru a aktualizace adresářů a pravidelné setkávání se členy občanského sdružení 

KOUS. Dále byla v Kraji Vysočina zřízena Pracovní skupina Krajského úřadu Kraje 

Vysočina pro NNO. Personálně se daná pracovní skupina skládá z pracovníků jednotlivých 

odborů, kteří mají agendu s neziskovým sektorem na starosti. Činnost skupiny zastřešuje 

                                                           
55

 Příslušný mail je k dispozici u autorky práce. 
56

 Příslušný mail je k dispozici u autorky práce. 
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vždy člen rady kraje.  Vedení kraje dále vyzvalo zástupce NNO, aby zasedli v komisích a 

výborech volených orgánů kraje s právem poradního hlasu.“ 

 
4. Liberecký kraj 

Informace od představitele Libereckého kraje
57

: 

„Na Krajském úřadu Libereckého kraje není zřízena funkce koordinátora neziskového 

sektoru ani není zřízena speciální komise či pracovní skupina pro neziskové organizace. 

Liberecký kraj však spolupracuje s Asociací nestátních neziskových organizací 

Libereckého kraje, neziskové organizace se účastnily projektu Partnerství pro Liberecký 

kraj, je poskytováno organizační zázemí pro konference neziskového sektoru, neziskové 

organizace se účastní dotačních řízení, které vyhlašuje Liberecký kraj v rámci Grantového 

(nyní Dotačního) fondu Libereckého kraje. S neziskovými organizacemi spolupracují 

jednotlivé resorty dle svého tematického zaměření (NNO působící v sociální oblasti, NNO 

působící v environmentální výchově, NNO zaměřená na sport a mimoškolní aktivity 

apod.)“ 

 

5. Pardubický kraj 

Informace od představitele Pardubického kraje
58

: 

„V Pardubickém kraji je zřízena funkce metodika nestátních neziskových organizací. 

Pracovní skupina pro neziskový sektor není zřízena. Za podobnou platformu je ale možné 

považovat Krajské konference NNO Pardubického kraje, které se konají 1x ročně. Zástupci 

neziskových organizací mají své zastoupení v některých komisích, např. v protidrogové 

komisi a v komisi rady Pardubického kraje pro integraci romské menšiny a dalších 

etnických skupin. Spolu s dalšími zástupci (např. policie a úřad práce) mají neziskové 

organizace ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců své zástupce například i v 

platformě pro oblast integrace cizinců.“ 

 
6. Plzeňský kraj 

Informace od představitele Plzeňského kraje
59

: 

„Plzeňský kraj má zřízenou pozici koordinátora pro styk s NNO Plzeňského kraje, Komisi 

Rady Plzeňského kraje pro neziskové organizace a pracovní skupinu složenou z úředníků 

pro NNO. Plzeňský kraj podepsal dne 26.5. 2010 Dohodu o spolupráci PK s NNO. 

Zástupci NNO jsou do komisí a výborů zváni jako hosté nebo jsou v komisích jako stálí 

hosté.“ 

 
7. Ústecký kraj 

Odpověď od představitele tohoto kraje nebyla zaslána.  

Na webových stránkách tohoto kraje nebyla nalezena informace o existenci zvláštního 

orgánu, jehož pracovní náplní by byla oblast neziskového sektoru.  

 
8. Zlínský kraj 

Informace od představitele Zlínského kraje
60

: 

„Spoluprací s neziskovými organizacemi v Zlínském kraji se zabývá oddělení neziskového 

sektoru, které je součástí odboru kanceláře hejtmana, ale je v kontaktu i s dalšími 

pracovišti krajského úřadu vzhledem k tomu, že neziskový sektor se týká prakticky všech 

                                                           
57

 Příslušný mail je k dispozici u autorky práce.  
58

 Příslušný mail je k dispozici u autorky práce.  
59

 Příslušný mail je k dispozici u autorky práce.  
60

 Příslušný mail je k dispozici u autorky práce.  
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oblastí života. Oddělení neziskového sektoru má kromě vedoucího pracovníka dále 

krajského koordinátora pro národnostní menšiny, metodika neziskového sektoru zajišťující 

agendu neziskového sektoru a agendu rovných příležitostí žen a mužů a  krajského 

protidrogového koordinátora a manažera prevence kriminality.“  
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Příloha 4 Dohoda o spolupráci 
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Příloha 5 Zpráva o plnění Dohody o spolupráci a Akčního plánu  

 

Zpráva o plnění Dohody o spolupráci uzavřené mezi Krajem Vysočina a 

KOUS Vysočina dne 1. 4. 2010 a Akčního plánu Strategie udržitelného 

rozvoje NNO Kraje Vysočina za období duben 2010 – leden 2012, který 

je přílohou této dohody 
 

A) ZPRÁVA O PLNĚNÍ DOHODY O SPOLUPRÁCI 

 
Předmětem dohody jsou zejména 

 spolupráce při rozvoji nestátního neziskového sektoru v Kraji Vysočina 

 vzájemná podpora zástupců nestátního neziskového sektoru v Kraji Vysočina 

 vzájemná podpora při naplňování Strategie udržitelného rozvoje NNO Kraje Vysočina a Programu 

rozvoje Kraje Vysočina a ostatních oborových koncepcí 

 vytvoření podmínek a nástrojů pro vzájemnou výměnu informací a pro rozvoj vzdělávání 

 

Kraj Vysočina pro plnění této dohody učinil následující: 

- určil člena rady, do jehož kompetence spadá oblast NNO 

- zřídil meziodborovou Pracovní skupinu pro NNO na krajském úřadě 

- určil pracovníka pro NNO, který zajišťuje tok informací ze strany Kraje Vysočina a účastní se  

setkání výkonné rady KOUS Vysočina, o. s. (v současné době Marta Vencovská, odbor  regionálního 

rozvoje) 

- umožnil přístup zástupců KOUS Vysočina do některých komisí kraje (zástupci dochází do 4 komisí) 

- zajistil správu databáze NNO  

- propůjčil prostory na setkání NNO 

- v roce 2011 poskytl finanční prostředky ve výši 100 000,- na Mimořádnou podporu NNO Kraje 

Vysočina mimo grantové programy kraje. 

 

Další podíl Kraje na plnění dohody o spolupráci viz plnění Akčního plánu (část B). 

 

KOUS Vysočina pro plnění této dohody učinil následující: 

- zajistil účast zástupce na jednáních Pracovní skupiny pro NNO na krajském úřadu (zástupcem se 

stala Soňa Baueršímová, DiS. – koordinátorka KOUS) 

- ve spolupráci se zástupci Kraje Vysočina se podílel na řešení aktuálních problémů týkajících se 

fungování neziskového sektoru a při přípravě a realizaci strategických dokumentů souvisejících 

s NNO  

- spolupracoval na aktualizaci Databáze NNO 

- zajišťoval informační servis pro jednotlivé NNO -  m. j. prostřednictvím stránek www.kous.cz 

včetně jejich aktualizací 

- administroval a byl odpovědný za správné a korektní přerozdělení finančních prostředků v rámci 

Mimořádné podpory NNO Kraje Vysočina mimo grantové programy kraje 

- zajišťoval účast, zapojení se a organizační výpomoc zástupců neziskových organizací na aktivitách 

pořádaných Krajem Vysočina (např. Setkání angažovanců březen a září 2011, Veletrh produktů Kraje 

Vysočina 2010 a 2011, Skutek roku 2009 a 2010, Krajská konference pro podnikatele – 14. října 

2011, Krajský diabetologický den – 9. listopadu 2011) 

 

Další podíl KOUS na plnění dohody o spolupráci viz plnění Akčního plánu (část B). 

 

B) ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU  

 
Chronologie – příprava a plnění Akčního plánu v letech 2010 – 2012 

 

1. Na Krajské konferenci NNO dne 1. 4. 2010 byla slavnostně podepsána Dohoda o 

spolupráci mezi KOUS Vysočina a Krajem Vysočina. Součástí dohody o spolupráci je i akční plán 

s konkrétními navrhnutými body na roky 2010 – 2012 (viz předchozí strana). 
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2. Dne 15. 2. 2011 proběhlo první veřejné setkání k plnění dohody o spolupráci mezi zástupci 

KOUS Vysočina a Krajem Vysočina. Přítomní byli seznámeni s aktivitami, které KOUS Vysočina a 

Kraj Vysočina vyvinuli v roce 2010 k naplnění konkrétních navrhnutých bodů v Akčním plánu. 

3. Dne 8. – 9. 12. a následně 27. 12. 2011 proběhlo strategické plánování za účasti zástupců 

KOUS Vysočina a Kraje Vysočina, jehož hlavním cílem bylo zhodnotit akční plán na roky 2010 – 

2012 a vytvořit akční plán na roky 2012 – 2014, který po dalším připomínkování bude předložen na 

Krajské konferenci NNO v dubnu 2012. 

Oproti minulému roku jsme rozšířili hodnotící škálu plnění Akčního plánu strategie NNO 

následujícím způsobem: 

1. hotovo a není potřeba dál řešit 

2. hotovo, ale je třeba se tím dále zabývat 

3. není hotovo, ale probíhá 

4. nezačalo se, ale je to důležité 

5. nezačalo se, není důležité 

4. Další společné pracovní setkání zástupců výkonné rady KOUS Vysočina a zástupců Kraje 

                 Vysočina proběhlo dne 20. 2. 2012 v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.  

5. Druhé veřejné setkání k plnění akčního plánu proběhne na 8. Krajské konferenci NNO dne 

23. 

                dubna 2012. 

 

Shrnutí: Na začátku roku 2010 naplánováno celkem 31 aktivit, k 31. 12. 2011 je plnění následující: 

1 AKTIVITA je HOTOVÁ a není potřeba ji znovu opakovat 

16 AKTIVIT je HOTOVO, ale je vhodné se jimi v dalším období i nadále zabývat 

10 AKTIVIT PROBÍHÁ, a je i nadále vhodné pokračovat (z toho 4 z probíhajících aktivit jsou 

součástí projektu LEPORELO, jehož realizace potrvá do března 2013) 

4 AKTIVITY se NEZAČALY realizovat, ale považujeme je za důležité a chceme je zahrnout do 

dalšího akčního plánu. 
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Shrnutí akčního plánu bod po bodu (duben 2010 – leden 2012) 

 
L

id
sk

é 
zd

ro
je

 a
 f

in
a

n
čn

í 
st

a
b

il
it

a
 

1 

zavedení systému efektivního 

finančního řízení NNO 

kraj, NNO HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT: Seminář proběhl 19. 11. 

2010, za finanční podpory Kraje Vysočina a organizačního zajištění ze strany KOUS 

Vysočina (propagace, příjem přihlášek, prezenční listiny, pomoc při zajištění vlastního 

semináře). 

Zavedení systému efektivního finančního řízení je samozřejmě dlouhodobý proces, 

seminář byl jednou z podpůrných aktivit. 

Účast 13 zástupců NNO 

2 

zavedení vícezdrojového financování 

(seminář) 

NNO, kraj HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT: Seminář proběhl 6. 12. 2010 

na Krajském úřadě Kraje Vysočina, za finanční podpory Kraje Vysočina a 

organizačního zajištění ze strany KOUS Vysočina (propagace, příjem přihlášek, 

prezenční listiny, pomoc při zajištění vlastního semináře), přednášel Bc. Pavel Plaček, 

finanční ředitel o. s. Semiramis. 

Účast 17 zástupců NNO 

3 

jednání s RFV a zástupci samosprávy 

o zavedení víceletého financování 

kraj+poskytovatelé NENÍ HOTOVO, ALE PROBÍHÁ: zavedení víceletého financování NNO bylo při 

aktualizaci programu rozvoje Kraje Vysočina na základě připomínek z neziskového 

sektoru zařazeno mezi prioritní přednostní aktivity opatření 2.12.  

4 

Konference "Zisk v NNO" kraj, NNO HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT: Konference proběhla 19. 10. 

2010, za finanční podpory Kraje Vysočina a organizačního zajištění ze strany KOUS 

Vysočina (propagace, příjem přihlášek, prezenční listiny, pomoc při zajištění vlastní 

konference) 

Konference měla za cíl odstranit mýtus, že neziskové organizace nesmí vytvářet zisk. 

K odstranění tohoto mýtu přispěly příspěvky jako například 10 mýtů o podnikání 

v neziskovce, Zisk v NNO z pohledu účetnictví, Sociální podnikání, Zisk a rezervy 

v NNO, účast 63 zástupců NNO 

5 

Motivace k zaměst. V NNO - 

vyjednávání s úřady práce 

NNO, ÚP NEZAČALO SE, ALE JE TO DŮLEŽITÉ 

Byly vytipovány kontaktní osoby ze zástupců neziskového sektoru do poradního sboru 

Úřadu práce v Třebíči – např. Petr Haška.  

Aktivity jednotlivých NNO probíhají – veřejně prospěšné práce. 

V
zd

ěl
á

v
á

n

í 6 

analýza vzdělávacích potřeb NNO, 

prezentace výsledků analýzy potřeb 

NNO, kraj HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT: Při vytváření strategie Na 

základě dotazníkového šetření, který probíhal v letech 2009 – 2010 byly zjištěny oblasti 

vzdělávání o které je největší zájem. Na www.kous.cz v kapitole strategické plánování 

je celý dokument ke stažení. 

http://www.kous.cz/
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7 

vytvoření databáze poskytovatelů 

vzdělávání 

NNO, kraj NENÍ HOTOVO, ALE PROBÍHÁ:  

Ve snaze splnit hned několik bodů akčního plánu a ve snaze uspokojit poptávku ze 

strany NNO, byl v období 05 – 06/2010 připraven projekt LEPORELO v rámci OPvK, 

oblast podpory 3.2. Celkové náklady projektu: 3 643 877,76 Kč.  

Projekt byl úspěšně přijat a realizace započala 1. února 2011 bude trvat do 31. března 

2013. 

Cílem projektu je příprava a pilotní ověření vzdělávání pro manažery NNO a proškolení 

budoucích lektorů. Součástí projektu je i vytvoření databáze vzdělávání na 

www.kous.cz. 

Projekt podala Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích, KOUS Vysočina je 

partnerem. 

KOUS Vysočina jako nefinanční partner projektu dohlíží na odbornou stránku projektu 

a na využití vzniklých materiálů z hlediska praxe. 

Výkonná rada KOUS Vysočina je pravidelně informována o vývoji projektu, má 

možnost připomínkovat všechny materiály, někteří z výkonné rady KOUS Vysočina 

jsou přímými účastníky pilotního ověřování, mají tedy možnost přímého ovlivnění 

materiálů a ověření v praxi. Pracovník KOUS Vysočina je zároveň koordinátorem 

tohoto projektu. 

8 

koordinace vzdělávacích aktivit 

(koordinátor, centrum) 

NNO 

9 

vytvoření nových vzdělávacích aktivit 

(lektoři, nástroje) 

NNO 

10 

zřízení a aktualizace vzděl. portálu na 

www.kous.cz 

NNO 

11 

organizace vzdělávání pro NNO a 

další subjekty o NNO 

NNO, kraj HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT  - NNO (organizačně), Kraj 

Vysočina (finančně) 

Pro NNO 

 květen 2010 - seminář o výsledcích zahraniční studijní cesty Slovensko – 

Estonsko – Švédsko – příklady dobré praxe (23 účastníků) - KOUS – zakázka 

pro AMA – Asociace manažerů absolventů, o. s., kraj poskytl prostory 

 říjen 2010 - konference ZISK v NNO (63 účastníků) 

 říjen 2010 - seminář Strategické plánování (19 účastníků) 

 listopad 2010 - seminář Efektivní finanční řízení (13 účastníků) 

 listopad – prosinec 2010 - 3 semináře Účetnictví v NNO (celkem 52 účastníků) 

 listopad 2010 - Krajský diabetologický den (88 účastníků) - KOUS – zakázka 

pro VZP ČR, pobočka Jihlava, kraj poskytl záštitu a prostory 

 prosinec 2010 - seminář Vícezdrojové financování (17 účastníků) 

 prosinec 2010 - Seminář krátkých krizových intervencí (Zdravá Vysočina, o.s. 

ve spolupráci s KOUS, kraj poskytl záštitu a prostory 

 září 2011 – seminář Komunikační dovednosti s médii (21 účastníků) – 

akreditovaný seminář MŠMT 

 říjen 2011 – seminář Time management (17 účastníků) 

 listopad 2011 – seminář Jednoduché účetnictví v NNO (18 účastníků) 

 listopad 2011 – seminář Projekty aneb jak se v tom neutopit (21 účastníků) 

 listopad 2011 – totožný seminář Projekty aneb jak se v tom neutopit (10 

http://www.kous.cz/
http://www.kous.cz/
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účastníků) 

 listopad 2011 – seminář Dobrovolníci nejsou zátěž ale pomoc (16 účastníků) 

 listopad 2011 – seminář Podvojné účetnictví v NNO (19 účastníků) 

 listopad 2011 – seminář Marketing v NNO (18 účastníků) 

Abychom uspokojili aktuální poptávku, zařadili jsme ještě poslední seminář 

 prosinec 2011 – seminář Změny v zákoníku práce platné od 1. 1. 2012 (29 

účastníků) 

Pro úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina a příspěvkových organizací kraje 

- vzdělávání úředníků krajského úřadu zaměřené na problematiku NNO - 8 

teoretických a 8 praktických dnů v r. 2010 (Kraj Vysočina prostřednictvím Centra pro 

výzkum NNO, o.s., KOUS Vysočina zprostředkoval lektory a organizačně zajistil 

praktické dny tohoto vzdělávání). 

 

  12 

nabídka partnerů do komunitního 

plánování 

NNO, kraj NENÍ HOTOVO, ALE PROBÍHÁ: v rámci projektu Vysočina 21 Odboru regionálního 

rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina proběhl lokálně v jednotlivých městech cyklus 

setkání místních NNO se zástupci místních samospráv. Účelem setkání bylo mj. 

seznámit zástupce veřejné správy s místními NNO. Na základě zjištěného zájmu ze 

strany NNO a veřejné správy, kteří se aktivně podílí na rozvoji místa, kde žijí, byla 

zorganizována 2 společná Setkání Angažovanců v roce 2011. 

S
p

o
lu

p
rá

ce
 

13 

aktivní získávání nových členů KOUS NNO HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVA 

nyní počet členů 134 (k 31. 12. 2009 - 65 členů) viz graf 

Propagace – Výroční zpráva za rok 2009 a 2010, propagační leták, powerpoint 

prezentace k dispozici všem členům výkonné rady, osobní intervence, vizitky. 

KOUS se prezentoval ve 3 publikacích vydaných Krajem Vysočina v rámci projektu 

Vysočina 21, a to Analýza a Strategie udržitelného rozvoje nestátního neziskového 

sektoru Kraje Vysočina 2010 – 2015, MA21 v Kraji Vysočina a Udržitelný rozvoj 

v neziskovém sektoru. 

14 

setkání NNO ve vybraných městech 

(ORP+) 

kraj, NNO HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT 

Pořádal Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina – zástupci KOUS 

Vysočina se většiny aktivně zúčastnili v rámci propagace činnosti KOUS Vysočina a 

poskytování poradenství. 

15 

oslovení (nabídka spolupráce) 

střešních organizací s region. 

Působností 

NNO, kraj NENÍ HOTOVO, ALE PROBÍHÁ: Průběžně probíhá spolupráce s některými střešními 

organizacemi, které projevily zájem o spolupráci. Následující střešní organizace jsou již 

členy KOUS: Krajská organizace Pionýra Kraje Vysočina, Rada dětí a mládeže kraje 

Vysočina, Krajská rada zdravotně postižených Vysočina, Síť mateřských center 

Vysočina, 
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16 

vytipovat a oslovit partnery "ven" NNO, AK, HK, ÚP NENÍ HOTOVO, ALE PROBÍHÁ: komunikace s Krajskou hospodářskou komorou - 

Smlouva o spolupráci byla podepsána na počátku roku 2011. 

Začala se domlouvat spolupráce se Školou pro obnovu a rozvoje venkova. 

17 

databáze - Neziskovky sobě - burza 

vzájemné výpomoci 

NNO NEZAČALO SE, ALE JE TO DŮLEŽITÉ: naše vize – vytvořit prostředí na stránkách 

www.kous.cz, kde by si neziskové organizace mohly navzájem nabízet na zapůjčení 

hmotný majetek, specifické služby, vzájemnou výpomoc.  

 

18 

zprostředkování (nabídka) zástupců 

NNO do komisí, Rad vlády, 

komise,… 

NNO, kraj HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT: nabídka zástupců do komisí 

proběhla (nyní zástupci pouze v rozpočtové, sociální, volný čas a dopravní),  

zástupci jsou nyní v Radě vlády, ve výboru pro regiony při radě vlády, v pracovní 

skupině Zdravý Kraj, … 

 

19 

souhrnná nabídka pro obce (viz 12) - 

financování, zapojování veřejnosti, 

vytvoření metodiky, co nabízíme  

NNO NENÍ HOTOVO, ALE PROBÍHÁ v rámci projektu Vysočina 21 Odboru regionálního 

rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina byly vydány dvě publikace které popisují 

činnost NNO ve směru k orgnizacím v regionu. Publikace byly distribuovány obcím a 

knihovnám v Kraji Vysočina. 

20 

aktualizace databáze NNO´s NNO, kraj HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT: 

Výběrové řízení kraje Vysočina – hrazeno v rámci projektu Kvalita 09 Odboru 

regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina - Karta NNO již byla rozeslána 

1900 NNO v Kraji Vysočina. 

21 

aktualizace databáze dobrovolnických 

center 

NNO NENÍ HOTOVO, ALE PROBÍHÁ:  Dne 25. ledna 2012 byla výkonnou radou 

odsouhlasena činnost pracovní skupiny pro dobrovolnictví při KOUS Vysočina. 

Vedoucí pracovní skupiny byla zvolena paní Bára Švaříčková z občanského sdružení 

STŘED. Pracovní skupina pro dobrovolnictví má za úkol mapovat v Kraji Vysočina 

aktivity týkající se dobrovolnictví a podávat o tom informace prostřednictvím 

Zpravodaje KOUS Vysočina. 

22 

Zajištění provozu zastřešující 

organizace 

NNO, kraj, aj. HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT  
KOUS Vysočina realizuje činnost, Kraj Vysočina dotuje činnost organizace. 

Informační servis – systém rozesílání informací pro NNO, od ledna 2012 zasílá KOUS 

Vysočina členským organizacím online zpravodaj, který shrnuje získané informace. 

Poradenský servis – kancelář KOUS na ŽIVOTĚ 90 – Jihlava, Žižkova 98– úřední 

hodiny každé pondělí od 13:00 – 17:00. 

7. Krajská konference NNO kraje Vysočina proběhla 1. 4. 2010 – obměnila se výkonná 

rada.  

23 

Vytvoření a aktualizace databáze 

mediálních prostředků 

NNO HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT: ke stažení na www.kous.cz, 

seznam je k dispozici, je nutno jej ale pravidelně aktualizovat 

http://www.kous.cz/
http://www.kous.cz/
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24 

informace, medializace NNO, kraj HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT: Zdeněk Navrátil – byl zvolen 

tiskovým mluvčím KOUS Vysočina, od ledna 2012 vydává KOUS Vysočina zpravodaj, 

který mimo jiné slouží k efektivnějšímu přenosu informací nejen ze strany KOUS 

Vysočina, ale také slouží k propagaci aktivit členských NNO. 
S

tr
a

te
g

ie
 

25 
vytvoření Etického kodexu pro NNO NNO NEZAČALO SE, ALE JE TO DŮLEŽITÉ 

 

26 

Dohoda o spolupráci KOUS – kraj NNO, kraj HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT: Dohoda o spolupráci byla 

podepsána 1. 4. 2010 na 7. Krajské konferenci NNO kraje Vysočina. Součástí dohody o 

spolupráci je i tento akční plán. 8. – 9. 12. 2011 proběhlo strategické plánování, na 

němž byl vypracován návrh akčního plánu na roky 2012 – 2014. Tento dodatek by měl 

být podepsán na 8. Krajské konferenci NNO dne 23. 4. 2012.  

27 
projednání dokumentu strategie NNS 

KV 

NNO, kraj HOTOVO A NENÍ POTŘEBA DÁL ŘEŠIT: Dokument byl vzat na vědomí dne 9. 3. 

2010 Radou Kraje Vysočina. 

28 

seminář o zavedení strategického 

plánování pro NNO,  

NNO, kraj HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT: 

seminář proběhl 21. 10. 201019, za finanční podpory Kraje Vysočina a organizačního 

zajištění ze strany KOUS Vysočina (propagace, příjem přihlášek, prezenční listiny, 

pomoc při zajištění vlastního semináře), účast 19 zástupců NNO. 

29 

vytvoření metodiky strategického 

plánování pro NNO 

NNO, kraj HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT 

Metodika byla vytvořena, ale je nutno s ní i nadále pracovat. 

 

30 

nabídka aktivní pomoci - konsultant 

pro strategické plánování 

NNO NEZAČALO SE, ALE JE TO DŮLEŽITÉ 

 

31 

aktualizace strategie (1x 5 let) a 

programů (1x2 roky) 

NNO, kraj HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT: Aktualizace proběhla na 

přelomu 2009 a 2010, součást projektu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Kraje Vysočina. Aktualizace proběhla ve 3 dvoudenních blocích a zúčastnilo se jí 

celkem 40 zástupců NNO a 5 zástupců Krajského úřadu Kraje Vysočina. 
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Příloha 6 Dotazník
61

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

jmenuji se Lenka Sosvorová a jsem studentkou 2. ročníku navazujícího 

magisterského studia oboru Studia občanského sektoru na Fakultě humanitních studií 

Univerzity Karlovy v Praze.  

 

V současné době pracuji na diplomové práci, ve které se věnuji tématu spolupráce a 

partnerství mezi organizacemi občanského sektoru a krajskou samosprávou v Kraji 

Vysočina.   

 

Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který naleznete na níže 

uvedeném webovém odkazu. V rámci výzkumného vzorku oslovuji vedoucí zaměstnance 

organizací, které jsou členy Koordinačního uskupení zástupců neziskových organizací 

kraje Vysočina. Vaši pomoc s vyplněním dotazníku bych upřímně ocenila. Pokud se 

dotazník nedostal do rukou vedoucího zaměstnance Vaší organizace, dovoluji si Vás 

požádat o jeho předání.   

 

Dotazník není časově náročný, odpovědi jím získané jsou anonymní a budou 

použity pouze pro potřebu vypracování praktické části diplomové práce v souhrnném 

hodnocení získaných odpovědí. Po jeho provedení bude Vámi vyplněný dotazník 

skartován.  

 

Velice bych ocenila, pokud byste daný dotazník vyplnili v termínu do 6. května 

2013. 

 

Pokud máte jakýkoliv dotaz či komentář k daným otázkám, neváhejte mne prosím 

kontaktovat na emailové adrese lenkasynk@centrum.cz . 

 

 

Za Vaši spolupráci a čas, který mi věnujete, předem moc děkuji. 

 

S pozdravem 

 

Lenka Sosvorová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
61

 Uvedený dotazník soužil jako podkladový materiál pro zadání dat do aplikace vyplnto.cz.  

mailto:lenkasynk@centrum.cz
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1. Domníváte se, že díky členství v občanském sdružení KOUS je Vaše organizace aktivní 

ve vztahu k samosprávě Kraji Vysočina?  

a) ano 

b) spíše ano  

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

Povinná otázka 

 

2. Pojem partnerství v tomto průzkumu vnímáme jako společnou práci dvou rovnocenných 

subjektů - krajské samosprávy a neziskové organizace - na dané aktivitě (základním 

znakem je vytvoření pracovní skupiny). Zapojila se Vaše organizace za dobu členství 

v občanském sdružení KOUS do některé z následujících aktivit partnerství? (pozn.: 

možnost zaškrtnutí více odpovědí) 

a) spolupráce s krajskou samosprávou formou zakázky na určitou aktivitu (zpracování 

konkrétní analýzy, koordinace vzdělavatelů v oblasti životního prostředí a jiné) 

b) spolupráce na konkrétním projektu na základě oboustranné smlouvy 

c) účast v pracovní skupině při zpracování regionálního koncepčního dokumentu (Program 

rozvoje územního obvodu kraje; Strategie Kraje Vysočina 2020; Zásady územního rozvoje 

Kraje Vysočina) 

d) účast v pracovní skupině při zpracování oborového koncepčního dokumentu (např. 

Strategie rozvoje cestovního ruchu Kraje Vysočina; Strategie integrace sociálně 

vyloučených lokalit v Kraji Vysočina; Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina; 

Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina) 

e) naše organizace se nezapojila do žádného partnerství s krajskou samosprávou 

f) vlastní odpověď:…. 

Povinná otázka 

 

3. Pozn. Pokud Vaše odpověď na předchozí otázku byla odpověď f) přejděte prosím na 

otázku číslo 4. Z jakého zdroje získala Vaše organizace informace o možnosti zapojení se 

do aktivit uvedených v otázce č. 2?  

a) od krajské samosprávy 

b) od občanského sdružení KOUS 

c) z obou zdrojů 

d) vlastní odpověď:…. 

Nepovinná otázka 

 

4. Zapojila se Vaše organizace za dobu členství v občanském sdružení KOUS do některé 

z následujících aktivit spolupráce v oblasti informovanosti (důležitá je vazba na krajskou 

samosprávu Kraje Vysočina)? (pozn.: možnost zaškrtnutí více odpovědí) 

a) propagace organizace a jejích aktivit prostřednictvím samosprávy Kraje Vysočina (např. 

krajských novin, webových stránek kraje, databáze neziskových organizací kraje) 

b) informovanost o vaší organizaci prostřednictvím aktivit kraje (např. soutěže Skutek 

roku, Zlatá Jeřabina, Sportovec roku) 

c) zprostředkování spolupráce organizace na projektu jiné organizace (kraj přenesl 

informace) 

d) naše organizace se nezapojila do žádné z aktivit v oblasti informovanosti 

e) vlastní odpověď:…. 

Povinná otázka 
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5. Pojem připomínkování v tomto průzkumu vnímáme jako jednosměrný tok informací od 

Vás směrem ke krajské samosprávě Kraje Vysočina. Zapojila se Vaše organizace za dobu 

členství v občanském sdružení KOUS do některé z následujících aktivit připomínkování? 

(možnost zaškrtnutí více odpovědí) 

a)  zapojení do obhajoby zájmů neziskových organizací prostřednictvím výzvy či petice  

b) využití poradenství vaší organizace některým ze zaměstnanců kraje při řešení 

pracovního úkolu 

c) zapojení do připomínkování prostřednictvím průzkumu realizovaného krajskou 

samosprávou (dotazník, anketa) 

e) naše organizace se nezapojila do žádné z aktivit v oblasti připomínkování 

f)  vlastní odpověď:…. 

Povinná otázka 

 

6. Pojem konzultování v tomto průzkumu vnímáme jako oboustranný tok informací mezi 

Vámi jako odborníkem a krajskou samosprávou Kraje Vysočina. Zapojila se Vaše 

organizace za dobu členství v občanském sdružení KOUS do některé z následujících 

aktivit konzultací? (možnost zaškrtnutí více odpovědí)  

a) zapojení do připomínkového řízení při tvorbě regionálního koncepčního dokumentu 

(Program rozvoje územního obvodu kraje; Strategie Kraje Vysočina 2020; Zásady 

územního rozvoje Kraje Vysočina)  

b) zapojení do připomínkového řízení při tvorbě oborového koncepčního dokumentu (např. 

Strategie rozvoje cestovního ruchu Kraje Vysočina; Strategie integrace sociálně 

vyloučených lokalit v Kraji Vysočina; Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina; 

Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina) 

c) zapojení do jiných připomínkových řízení (např. formou kulatých stolů, diskusních fór) 

d) naše organizace se nezapojila do žádné z aktivit v oblasti konzultací 

e) vlastní odpověď:…. 

Povinná otázka 

 

7. Zapojila se Vaše organizace za dobu členství v občanském sdružení KOUS do některé 

z následujících aktivit konkrétní formy spolupráce s krajskou samosprávou Kraje 

Vysočina? (možnost zaškrtnutí více odpovědí) 

a) záštita konkrétní akce organizace (konkrétního radního nebo kraje jako celku) 

b) zapojení do jednotlivých aktivit kraje (účast na různých seminářích či konferencích) 

c) poskytnutí (zapůjčení) prostor krajského úřadu kraje Vysočina vaší organizaci 

d) finanční podpora konkrétní aktivity organizace prostřednictvím Fondu Vysočina 

(grantový program kraje) 

e) finanční podpora konkrétní aktivity organizace prostřednictvím Mimořádné podpory  

f) návštěva radních či jiných zástupců kraje v organizaci  

g) poskytnutí reference o organizaci  

h) naše organizace se nezapojila do žádné z aktivit v oblasti konkrétní formy spolupráce 

i) vlastní odpověď:…. 

Povinná otázka 
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8. Pokud se Vaše organizace nezapojila do žádné z uvedených aktivit v otázkách 4-7, 

přejděte prosím na otázku číslo 9. Z jakého zdroje získala Vaše organizace informace o 

možnostech zapojení se do aktivit uvedených v otázkách č. 4-7?  

a) od krajské samosprávy 

b) od občanského sdružení KOUS 

c) z obou zdrojů 

d) z jiného zdroje 

Nepovinná otázka 

 

9. Domníváte se, že je Vaše organizace jako člen občanského sdružení KOUS více 

informována o možnostech spolupráce s Krajem Vysočina? 

a) ano 

b) spíše ano  

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

Povinná otázka 

 

10. Domníváte se, že je Vaše organizace jako člen občanského sdružení KOUS více 

informována o možnostech navázání partnerství s Krajem Vysočina? 

a) ano 

b) spíše ano  

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

Povinná otázka 

 

11.Ohodnoťte uvedené informační kanály v rámci občanského sdružení KOUS dle jejich 

přínosu pro Vaši organizaci? (pozn. 1 = nejvíce přínosné; 5 =  nejméně přínosné) 

a) emailové  rozesílky informací týkající se neziskového sektoru 

b) webové stránky www.kous.cz 

c) informační zpravodaj Zpravodaj KOUS Vysočina  

Povinná otázka 

 

12.Ohodnoťte uvedené aktivity poradenského a vzdělávacího servisu v rámci  občanského 

sdružení KOUS dle jejich přínosu pro Vaši organizaci? (pozn. 1 = nejvíce přínosné; 5 =  

nejméně přínosné) 

a) konzultace  

b) poradenství uvnitř sekce 

c) úřední hodiny pro členy  

d) semináře realizované občanským sdružením KOUS 

Povinná otázka 
 

 
 

 
 

http://www.kous.cz/
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13.Ohodnoťte následující výroky dle míry souhlasu (1- zcela souhlasím; 2-spíše 

souhlasím; 3 – nevím; 4 – spíše nesouhlasím; 5-zcela nesouhlasím) 

a) spolupráce s občanským sdružením KOUS přináší naší organizaci lepší přístup 

k informacím, které naše organizace požaduje po samosprávě Kraje Vysočina 

b) občanské sdružení KOUS dostatečně podporuje členské organizace při navázání 

spolupráce s Krajem Vysočina 

c) občanské sdružení KOUS dostatečně podporuje členské organizace při navázání 

partnerství s Krajem Vysočina 

Povinná otázka 

 

14. Pokud se Vaše organizace zapojila do spolupráce (informování, připomínkování, 

konzultace, konkrétní formy spolupráce) se samosprávou Kraje Vysočina a pokud byl 

z Vaší strany zájem, pomohlo vám občanské sdružení KOUS při její realizaci? 

a) ano 

b) spíše ano  

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

Nepovinná otázka 

 

15. Pokud byl z Vaší strany zájem, čím Vám občanské sdružení KOUS při realizaci 

spolupráce se samosprávou Kraje Vysočina pomohlo? (možnost zaškrtnutí více odpovědí) 

a) informacemi 

b) poradenstvím 

c) vzděláváním 

d) vlastní odpověď 

Nepovinná otázka 

 

16. Uveďte, prosím, konkrétní příklad či příklady pomoci při realizaci spolupráce se 

samosprávou Kraje Vysočina. 

Nepovinná otázka 

 

17. Pokud se Vaše organizace zapojila do partnerství se samosprávou Kraje Vysočina a 

pokud byl z Vaší strany zájem, pomohlo Vám občanské sdružení KOUS při jeho realizaci? 

a) ano 

b) spíše ano  

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

Nepovinná otázka 

 

18. Pokud byl z Vaší strany zájem, čím Vám občanské sdružení KOUS při realizaci 

partnerství se samosprávou Kraje Vysočina pomohlo? (možnost zaškrtnutí více odpovědí) 

a)informacemi 

b)poradenstvím 

c)vzděláváním 

d) vlastní odpověď 

Nepovinná otázka 
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19. Uveďte, prosím, konkrétní příklad či příklady této pomoci při realizaci partnerství se 

samosprávou Kraje Vysočina. 

Nepovinná otázka 

 
20. Ohodnoťte aktuální míru aktivity Vaší organizace ve vztahu k samosprávě Kraje 

Vysočina. 

(pozn. 1 = pasivita, 10 = vysoká aktivita) 

Povinná otázka 

 

21. Jaká je právní forma vaší organizace? 

a) občanské sdružení 

b) organizační jednotka občanského sdružení 

c) obecně prospěšná společnost 

d) nadace  

e) nadační fond 

f) církevní právnická osoba 

Povinná otázka 

 

22. V jaké tematické sekci občanského sdružení KOUS je vaše organizace členem? 

a) ekologie a životní prostředí 

b) volný čas dětí a mládeže 

c) poradenství a vzdělávání 

d) sociálně zdravotní 

e) kultura a umění 

f) rekreace, tělovýchova a sport 

g) senioři a zdravotně postižení 

Povinná otázka 

 

23. Jaká je délka trvání členství vaší organizace v občanském sdružení KOUS (popř. s 

neformálním sdružením KOUS – existence v letech 2002 – květen 2008?  

a) méně než 2  roky 

b) 3-4 roky 

c) 5-6 let 

d) 7 a více let 

Povinná otázka 

 

24. Jaký je aktuální počet stálých zaměstnanců vaší organizace? 

a)žádní (pouze zaměstnanci na dobrovolné bázi) 

b) do 10 zaměstnanců 

c) 11-20 zaměstnanců 

d) více jak 20 zaměstnanců 

Povinná otázka 
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Příloha 7 Interpretace tabulek a grafů 

 

A) Možnost zapojení do spolupráce či partnerství   

Na základě údajů v Tabulce 5 je zřejmé, že v případě zapojení do aktivit v oblasti 

spolupráce většina respondentů odpověděla (51 %),  že informace o této možnosti získala, 

jak od občanského sdružení KOUS, tak od Kraje Vysočina. Více jak třetina respondentů 

danou informaci získala od občanského sdružení KOUS a jen malé procento respondentů 

(11 %) odpovědělo, že tyto informace byly získány od Kraje Vysočina.  

V případě organizací, které se zapojily do aktivit partnerství (Tabulka 6), získali 

jejich představitelé informace o možnosti zapojení do těchto aktivit především od 

občanského sdružení KOUS (40 %). Celkem 24 % respondentů odpovědělo, že dané 

informace získali jak od občanského sdružení KOUS, tak od Kraje Vysočina. Na druhé 

straně je zde rovněž vysoké procento odpovědí, kdy tyto informace byly získány od krajské 

samosprávy (36 %).  

Dle údajů uvedených v Tabulce 7 u otázky k možnostem informování  o navázání 

spolupráce odpovědělo souhlasně 78 % respondentů. Z údajů v Tabulce 8 64 % 

respondentů zastává názor (odpovědi „ano“ a „spíše ano“), že jako člen občanského 

sdružení KOUS jsou organizace více informovány o možnostech navázání partnerství 

s KV. Celkem 19 respondentů (součet respondentů u spolupráce a partnerství) odpovědělo, 

že „neví“. Vzhledem k tomu, že odpověď na dané otázky byla povinná, může být tato 

skutečnost dána tím, že část organizací se do spolupráce či partnerství nikdy nezapojila 

nebo ani nemá zájem se těchto aktivit účastnit.  U obou dotazů (k informování o spolupráci 

nebo partnerství) ani jeden respondent nezvolil odpověď „ne“. 

 

Pokud jde o ověření vlivu délky členství na informovanost o možnostech 

spolupráce a partnerství, na základě údajů v Tabulkách 9 a 10 lze říci, že v případě podílu 

souhlasných odpovědí v oblasti informovanosti o možnostech spolupráce je u všech 

Kategorií vysoké procento těchto odpovědí, vždy více, jak 60 %. U Kategorie 4 všichni 

respondenti odpověděli souhlasně, respektive jen 27,3 % respondentů zvolilo odpověď 

„spíše ano“. U Kategorie 3 se rovněž nenachází ani jedna nesouhlasná odpověď, 37,5 % 

respondentů v této Kategorii však zvolilo odpověď „nevím“. Nesouhlasné odpovědi pak 

byly zaznamenány pouze u Kategorie 1 (16,7 %) a Kategorie 2 (2,8 %). V případě 

informovanosti o možnostech partnerství klesá podíl nesouhlasných odpovědí s délkou 

členství. V absolutních číslech je nejvyšší počet nesouhlasných odpovědí u Kategorie 2 
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(celkem 5 – 19,2 %). Přesto je podíl souhlasných odpovědí o 13 % vyšší u Kategorie 2, než 

u Kategorie 3. U Kategorie 1 je pouze 16,7 % souhlasných odpovědí a 33,3 % odpovědí 

nesouhlasných. Naopak pouze v případě respondentů v Kategorii 4  nebyla uvedena ani 

jedna nesouhlasná odpověď.  

 

B) Podpora navázání spolupráce a partnerství  

Dle údajů z Tabulek 11  a 12 je zřejmé, že většina členských organizací souhlasí 

s tím, že občanské sdružení KOUS dostatečně podporuje své členy při navázání spolupráce 

či partnerství. V procentním vyjádření byl celkový počet souhlasných odpovědí v případě 

spolupráce 59 % a v případě partnerství 61 %.  Vysoké procento odpovědí „nevím“ (více, 

jak 35 %) u obou forem participace může být opět dáno tím, že odpověď na tyto otázky 

byla povinná, a že příslušné organizace spolupráci či partnerství s Krajem Vysočina  

nenavázaly, nebo o ně ani nemají zájem. U obou forem participace činily nesouhlasné 

odpovědi pouze 4 % (celkem 2 odpovědi v případě spolupráce a 2 odpovědi v případě 

partnerství).  

 

Pokud se zaměřím na hodnocení podpory navázání spolupráce a partnerství dle 

délky členství (Tabulky 13 a 14), lze konstatovat, že v případě spolupráce je podíl 

souhlasných odpovědí vysoký u organizací s nejkratší délkou členství (u Kategorie 1 činí 

83 %) a s nejdelší délkou členství (u Kategorie 4 činí 81 %). V případě Kategorie 2 je jako 

u jediné z kategorií podíl souhlasných odpovědí nižší než 50 % (46 %), v případě 

Kategorie 3 činí tento podíl 63 %.  Na druhé straně u respondentů v Kategorii 2 a Kategorii 

4 je procento nesouhlasných odpovědí 0 %. Co se týká odpovědi „ano“, v kategorii 

s nejkratší délkou členství tuto odpověď nezaškrtl ani jeden respondent. Z údajů v Tabulce 

14 je zřejmé, že vnímání podpory navázání partnerství je u jednotlivých Kategorií 

vyrovnanější. Podíl souhlasných odpovědí je u všech kategorií, kromě respondentů 

v Kategorii 4, 50 %. U Kategorie 4 odpověděli všichni respondenti souhlasně. Opět 

v případě Kategorie 1 ani jeden z respondentů neoznačil odpověď „ano“. 

 

C) Servisní služby  

Vycházíme-li z údajů uvedených v Tabulce 16 lze konstatovat, že celkový průměr 

všech servisních služeb v rámci informačního servisu (otázka 11) činí 2,147 a je tedy vyšší, 

než v případě hodnocení vzdělávacího servisu (1,784). Jako nejméně přínosný je 
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respondenty hodnocen poradenský servis (2,517), kam dle mnou provedené obsahové 

analýzy výročních zpráv občanského sdružení KOUS spadá poradenství uvnitř sekce, 

úřední hodiny pro členy a konzultace. Na druhé straně v případě dílčích aktivit 

informačního servisu ani v jednom případě průměr hodnocení odpovědí nedosáhl hodnoty 

1,5 či nižší. Pokud se budeme zabývat jednotlivými službami, z informačních kanálů 

vnímají respondenti za nejvíce přínosné emailové rozesílky (průměr odpovědí 1,667) a 

informační Zpravodaj (průměr odpovědí 1,843). Zde je vidět, že rozšíření služeb o 

Zpravodaj bylo pro členské organizace přínosné. Je zajímavé, že v případě webových 

stránek, které jsou pravidelně aktualizovány, dosáhla průměrná hodnota poměrně vysokého 

čísla (2,5). Jako nejméně přínosné v oblasti informačních služeb pak respondenti spatřují 

Krajské konference. Krajské konference jsou vnímány jako nejméně přínosné rovněž v 

celkovém hodnocení všech služeb. V oblasti poradenství bylo jako nejvíce přínosné 

hodnoceno poradenství uvnitř sekcí.          

 

V otázce hodnocení přínosu servisních služeb pro organizace v závislosti na délce 

členství v občanském sdružení KOUS se nejprve se budu věnovat komplexnímu hodnocení 

přínosu všech servisních služeb.  Dle údajů uvedených v Tabulce 17 (Příloha 8) je zřejmé, 

že nejvyšší přínos servisních služeb z hlediska procentního podílu odpovědí 1 a 2 na 

celkovém počtu odpovědí, vnímají organizace v Kategorii 4, kde je toto procento 80,7 %, 

následuje Kategorie 1 (64,6 %), Kategorie 2 (61,1 %) a Kategorie 3 (59,4 %). Ani u jedné 

z kategorií není toto procento nižší než 50 %. Za pozornost přitom stojí, že u Kategorie 1 je 

nejvyšší podíl odpovědi 1 na celkovém počtu odpovědí (47,73 %). Naopak jako nejméně 

přínosné z hlediska procentního podílu odpovědí 4 a 5 vnímají servisní služby občanského 

sdružení organizace v Kategorii 3, kde toto procento činí 23,4 %, následuje Kategorie 1 

(25 %), Kategorie 2 (12,5 %) a Kategorie 4 (3,42 %). Vidíme, že zejména u Kategorie 4 je 

toto procento velice nízké, avšak současně platí, že pouze v této Kategorii není ani jedna 

odpověď s hodnocením 5. Nejvyšší procentní podíl odpovědi s hodnocením 5 na celkovém 

počtu odpovědí je u Kategorie 3, kde činí 9,3 %.  

Pokud se budu věnovat konkrétním servisním službám občanského sdružení KOUS 

a vyjdu z absolutní četnosti kladných odpovědí (odpověď 1 a 2) a záporných odpovědí 

(odpověď 4 a 5), u Kategorie 1 jsou jako nejvíce přínosné vnímány emailové rozesílky 

informací týkající se neziskového sektoru (5x odpověď s hodnocením „1“), naopak jako 

nejméně přínosné webové stránky organizace KOUS (3x odpověď s hodnocením „4“). U 

Kategorie 2 jsou jako nejvíce přínosné vnímány rovněž emailové rozesílky informací 
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týkající se neziskového sektoru (12x odpověď s hodnocením „1“; 10x odpověď 

s hodnocením „2“) a naopak jako nejméně přínosné Krajské konference (6x odpověď 

s hodnocením „4“; 2x odpověď s hodnocením „5“). U Kategorie 3 jsou naopak jako 

nejvíce přínosné vnímány Krajské konference (2x odpověď s hodnocením „1“; 5x 

odpověď s hodnocením „2“) a jako nejméně přínosné shodně konzultace a poradenství 

uvnitř sekce (2x odpověď s hodnocením „4“; 1x odpověď s hodnocením „5“). U poslední 

Kategorie jsou jako nejvíce přínosné vnímány semináře (10x odpověď s hodnocením „1“; 

1x odpověď s hodnocením „2“) a jako nejméně přínosné konzultace.   

 

D) Podpora realizace spolupráce a partnerství  

Dle Tabulky 18, která se týká oblasti spolupráce, je procentní vyjádření 

nesouhlasných odpovědí vyšší (38 %), než procentní vyjádření souhlasných odpovědí (35 

%). 13 % respondentů zvolilo jako odpověď na danou otázku odpověď „ne“. Výrazně 

vyšší procento nesouhlasných odpovědí (56 %) je v případě podpory realizace partnerství 

(Tabulka 19).  

Dle Tabulek 20 a 21 většina respondentů, která využila servisní služby občanského 

sdružení KOUS při realizaci spolupráce či partnerství, uvedla, že tato podpora byla 

zejména v oblasti informačního servisu. V případě spolupráce je podíl na celkovém počtu 

odpovědí 51 %, u partnerství je dané procento 57 %. U vzdělávání činí tento podíl 

v případě spolupráce 34 %, v případě partnerství 24 %. Překvapivě nízké procento 

z celkového počtu odpovědí je u poradenského servisu (u spolupráce 13 %, u partnerství 

14 %).   

 

Co se týká vyhodnocení dle délky členství, lze na základě údajů v Tabulkách 22 a 

23 uvést následující. V případě spolupráce je vysoké procento nesouhlasných odpovědí u 

Kategorie 1 a 2. V případě Kategorie 2 z 22 respondentů odpovědělo záporně 50 %, přitom 

v téže kategorii je uvedeno jen malé procento souhlasných odpovědí (18 %). Vysoké 

procento odpovědi „nevím“ (32 %) u této kategorie může být dáno tím, že respondenti 

inklinují ke středové odpovědi. Naopak v případě Kategorie 4 tvoří 70 % souhlasné 

odpovědi. U partnerství je situace v jednotlivých kategoriích jiná. S délkou členství zde 

roste podíl souhlasných odpovědí a klesá podíl odpovědí nesouhlasných. Za zmínku stojí 

skutečnost Kategorie 1 nebyla ani jedna z odpovědí souhlasná a ani jedna z odpovědí 

„nevím“. Je zde tedy 100 % nesouhlasných odpovědí.   
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E) Zapojení do aktivit spolupráce a partnerství  

Z údajů uvedených v Tabulce 24 a 25 je zřejmé, že více jak 50 % organizací se 

zapojilo pouze do aktivit v oblasti informovanosti a konkrétních forem spolupráce.  

V oblasti konzultování a partnerství se zapojil stejný počet organizací (47 %). Nejnižší 

počet organizací (35 %) se zapojil v oblasti připomínkování. U pasivní informovanosti
62

 

(Tabulka 25) je procentní podíl souhlasných odpovědí 73 % a nesouhlasných pouze 10 %.  

Nejvyšší počet aktivit na jednu organizaci byl zaznamenán u konkrétních forem spolupráce 

s více jak 3 aktivitami na jednu organizaci. Sestupně následuje oblast informovanosti, 

připomínkování, partnerství a konzultování. 

 

Z údajů v Grafu 6 a 7 je vidět, že u Kategorií 1 a 3 je vyšší podíl organizací, které 

se nezapojily do žádné z aktivit v oblasti zapojení do spolupráce a partnerství oproti těm, 

které se zapojily. U Kategorie 2 je mírná převaha organizací, které se zapojily (56 %). 

Naopak u organizací v Kategorii 4 je výrazná převaha zapojených organizací nad 

organizacemi, které se do spolupráce či partnerství nezapojily. U pasivní informovanosti je 

situace obdobná. Pouze u Kategorie 1 není ani jedna z odpovědí „zcela souhlasím“ a 

Kategorie 3 je jedinou, ve které byla zaznamenána odpověď „zcela nesouhlasím“. V této 

Kategorii je zároveň nejvyšší podíl nesouhlasných odpovědí. 

  

Pokud jde o jednotlivé formy zapojení do spolupráce a partnerství, u všech 

kategorií je nejvyšší míra zapojení do aktivit v oblasti konkrétních forem spolupráce 

(Tabulka 15 v Příloze 8). Členské organizace z Kategorie 1 se nezapojily do žádných 

aktivit v oblasti připomínkování a konzultování. V oblasti  partnerství se zapojily pouze do 

aktivity „zakázky s Krajem Vysočina na určitou aktivitu“ (2 organizace), a v oblasti 

informovanosti pouze do aktivity „propagace organizace a jejích aktivit prostřednictvím 

Kraje Vysočina“ (2 organizace). U konkrétních forem spolupráce se nejvíce organizací v  

Kategorii 1 zapojilo do aktivity „podpora konkrétní aktivity prostřednictvím Mimořádné 

podpory“ (3 organizace) a aktivity „zapojení se do jednotlivých aktivit Kraje Vysočina“ (2 

organizace). V oblasti pasivní informovanosti čtyři z šesti organizací odpověděly 

                                                           
62

 Paralerně je vyhodnocována rovněž otázka k „pasivní informovanosti“, která spadá pod oblast 

informovanosti a doplňuje jí tak.  Vzhledem k tomu, že se jedná o situaci, kdy orgány samosprávy reagují na 

požadavky na informace ze strany občanů, nebylo možné otázku k této formě participace formulovat stejně 

jako tomu bylo u zbývajících forem participace. Jak již bylo zmíněno dříve, oprosti pasivní informovanosti 

„aktivní informovanost“ znamená propagaci členské organizace prostřednictvím kraje. 
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souhlasně, nesouhlasně pouze jedna organizace. U Kategorie 2 je nejnižší míra zapojení 

v oblasti připomínkování (70 % nezapojených organizací). Zbývající organizace se v této 

formě participace nejvíce zapojily do aktivity „zapojení do připomínkování 

prostřednictvím průzkumu realizovaného Krajem Vysočina“. Přes 50 % organizací se 

nezapojilo do žádné z aktivit v oblasti partnerství a konzultování. Přesto se 10 organizací 

v oblasti partnerství zapojilo do aktivity „spolupráce na konkrétním projektu na základě 

oboustranné smlouvy“ a v oblasti konzultování  10 organizací do aktivity „zapojení do 

jiných připomínkových řízení“. Vyšší míra zapojení byla zaznamenána v případě 

informovanosti (více než 70 % organizací). Zde se organizace v Kategorii 2 nejvíce 

zapojily do aktivity „propagace organizace a jejích aktivit prostřednictvím Kraje 

Vysočina“ (16 organizací) a aktivity „zprostředkován spolupráce OOS na projektu jiné 

organizace díky Kraji Vysočina“ (10 organizací).  V oblasti konkrétních forem spolupráce 

se organizace v této Kategorii nejvíce zapojily do aktivity „zapojení se do jednotlivých 

aktivit Kraje Vysočina“ (14 organizací) a „finanční podpora prostřednictvím Mimořádné 

podpory“ (12 organizací). V oblasti pasivní informovanosti téměř 70 % organizací 

odpovědělo souhlasně a pouze jedna organizace nesouhlasně. V případě Kategorie 3 je 

nejnižší míra zapojení organizací do aktivit v oblasti připomínkování. Zde se zapojila 

pouze jedna organizace, a to do aktivity „využití poradenství vaší organizace některým ze 

zaměstnanců kraje při řešení pracovního úkolu“ a „zapojení do připomínkování 

prostřednictvím průzkumu realizovaného Krajem Vysočina“. Nízká míra zapojení byla 

zaznamenána rovněž v oblasti partnerství. Zde se zapojily pouze dvě organizace, a to do 

aktivit „spolupráce neziskové organizace s krajskou samosprávou formou zakázky na 

určitou aktivitu“, „účast v pracovní skupině při zpracování regionálního koncepčního 

dokumentu“ a  „účast v pracovní skupině při zpracování oborového koncepčního 

dokumentu“. U aktivit v oblasti konzultování se zapojily jen 3 organizace, a to do téže 

aktivity „zapojení se do jiných připomínkových řízení“. V oblasti informovanosti se 

zapojilo 62,5 % organizací, a to do aktivit „propagace Vaší organizace a jejích aktivit 

prostřednictvím KV“ (2 organizace), „informovanost o vaší organizaci prostřednictvím 

aktivit KV“ (2 organizace) a „zprostředkování spolupráce neziskové organizace na 

projektu jiné organizace“ (1 organizace). Jedna organizace odpověděla, že o daných 

aktivitách v oblasti informovanosti nevěděla. V oblasti konkrétních forem spolupráce se 

organizace nejvíce zapojily do aktivity „zapojení do jednotlivých aktivit kraje„ (5 

organizací) a aktivity „finanční podpora konkrétní aktivity neziskové organizace 

prostřednictvím Fondu Vysočina“ (3 organizace). V oblasti pasivní informovanosti byl 
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zaznamenán nejvyšší podíl nesouhlasných odpovědí (25 % organizací) ze všech kategorií. 

U Kategorie 4 byla zaznamenána vysoká míra zapojení u všech forem participace. Přesto 

se nejméně organizací zapojilo do aktivit v oblasti připomínkování. Nejvíce organizací se 

však v této formě participace zapojilo do aktivity „zapojení do připomínkování 

prostřednictvím průzkumu realizovaného krajskou samosprávou (dotazník, anketa)“ (6 

organizací) a „využití poradenství vaší organizace některým ze zaměstnanců kraje při 

řešení pracovního úkolu“ (3 organizace).   U ostatních forem participace byla nejvyšší míra 

zapojení v oblasti konkrétních forem spolupráce, kde se organizace nejvíce zapojily do 

aktivity „finanční podpora konkrétní aktivity neziskové organizace prostřednictvím Fondu 

Vysočina“ (8 organizací), dále do aktivity „zapojení se do jednotlivých aktivit kraje: účast 

na různých seminářích či konferencích, například Klimatour, Angažovanci, Skutek roku, 

Čistá Vysočina“ (7 organizací) a aktivity „záštita konkrétní akce Vaší organizace 

(konkrétního radního nebo kraje jako celku)“ (6 organizací). Vysoká míra zapojení byla 

rovněž u informovanosti, kde se nejvíce organizací zapojilo do aktivity „propagace Vaší 

organizace a jejích aktivit prostřednictvím samosprávy KV“ a aktivity „zprostředkování 

spolupráce neziskové organizace na projektu jiné organizace (kraj přenesl informace, 

zprostředkoval možnost spolupráce)“, v obou případech se jednalo o 7 organizací. 

V případě partnerství (zapojeno 64 % organizací) byla vysoká míra zapojení u aktivity 

„spolupráce na konkrétním projektu na základě oboustranné smlouvy“ a „účast v pracovní 

skupině při zpracování regionálního koncepčního dokumentu“, v obou případech 36 % 

organizací. U konzultování se nejvíce organizací zapojilo do aktivity „zapojení se do 

jiných připomínkových řízení (např. formou kulatých stolů, diskusních fór)“. U pasivní 

informovanosti je zde ze všech Kategorií nejvyšší procento souhlasných odpovědí (90 %).  

Pokud se podíváme na procentní podíl odpovědí „nezapojili jsme se“ na celkovém 

počtu respondentů u všech čtyř forem spolupráce a u partnerství, nejvyšší procento (63 %) 

je u organizací v Kategorii 1, nejnižší (20 %) u Kategorie 4. U Kategorie 2 je to 43 % a u 

Kategorie 3 tvoří 52 %. Není zde tedy zaznamenána přímá úměra mezi délkou členství a 

podílem zapojených organizací. Na druhé straně u organizací s nejkratší délkou členství je 

procento záporných odpovědí nejvyšší a v případě organizací s nejvyšší délkou členství 

naopak nejnižší.  

 

 

 



127 

 

F)Vnímání aktivity vůči samosprávě 

Z Tabulky Grafu 8  je patrné, že celkové procento souhlasných odpovědí činí 64,71 

% s tím, že odpověď „spíše ano“ z toho představuje 45,1 %. Naopak procentní zastoupení 

nesouhlasných odpovědí je 21,53 %. Odpověď nevím pak zvolilo 11,76 % respondentů (6 

respondentů). Tabulka 27 ukazuje, že s délkou členství roste počet kladných odpovědí 

(ano; spíše ano) a naopak s délkou členství klesá počet odpovědí záporných. Za zmínku 

stojí skutečnost, že představitelé všech organizací v Kategorii 4 uvedli, že díky spolupráci 

s občanským sdružením KOUS je jejich organizace více aktivní ve vztahu k samosprávě 

Kraje Vysočina.  

Pokud se podíváme na výsledky v Grafu 9, kde měli respondenti ohodnotit aktuální 

míru aktivity jejich organizace vůči samosprávě Kraje Vysočina, zde se výsledky mírně 

liší. Vážený průměr všech odpovědí činí 5,275. Je zajímavé, že respondenti svými 

odpověďmi pokryli všechny hodnoty na škále 1-10. Dle údajů v  Tabulce 28 je vážený 

průměr aktuální míry aktivity u organizací v Kategorii 1 4,5, u Kategorie 2 5,231, u 

Kategorie 3 3,875 a u Kategorie 4 6,818.  
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Příloha 8 Tabulky k empirické části 

Tabulka 15  Zapojení do forem participace dle délky členství  

 

Číslo otázky Délka členství 

 Méně než 2 roky 3-4 roky 5-6 let 7 a více let 

Otázka 2 a)  2 

b)  0 

c)  0 

d)  0 

e)  3 

f)  0 

a)   3 

b) 10 

c)   2 

d)   1 

e) 14 

f)    0 

a) 1 

b) 0 

c) 1 

d) 1 

e) 6 

f) 0 

a) 2 

b) 4 

c) 4 

d) 2 

e) 4 

f) 0 
Celkový počet 

aktivit 
6 30 9 16 

Otázka 4 a) 2 

b) 0 

c) 0 

d) 3 

e) 1 

a) 16 

b) 10 

c)   6 

d)  7 

e)   0 

a) 2 

b) 2 

c) 1 

d) 2 

e) 1 

a) 7 

b) 7 

c) 5 

d) 2 

e) 0 
Celkový počet 

aktivit 
6 39 8 21 

Otázka 5 a) 0 

b) 0 

c) 0 

d) 6 

e) 0 

a)   2 

b)   7 

c)   1 

c) 18 

d)   0 

 

a) 1 

b) 1 

c) 0 

c) 7 

d) 0 

 

a) 3 

b) 6 

c) 1 

c) 2 

d) 0 

 
Celkový počet 

aktivit 
6 28 9 12 

Otázka 6 a) 0 

b) 0 

c) 0 

d) 6 

e) 0 

 

a)   1x 

b)   3x 

c) 10x 

d) 15x 

e)   0x 

 

a) 0 

b) 0 

c) 3 

d) 4 

e) 1 

 

a) 3 

b) 1 

c) 7 

d) 2 

e) 0 

Celkový počet 

aktivit 
6 29 8 13 

Otázka 7 a) 0 

b) 2 

c) 0 

d) 0 

e) 3 

f) 1  

g) 1 

h) 1 

i) 1 

j) 0 

a) 10x 

b) 14x 

c)   9x 

d) 12x 

e) 14x 

f) 13x 

g)  5x 

h)  0x 

i)   3x 

j)   0x 

a) 0 

b) 5 

c) 1 

d) 3 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 0 

i) 2 

j) 0 

a) 6 

b) 7 

c) 4 

d) 8 

e) 4 

f) 5 

g) 3 

h) 6 

i) 1 

j) 0 
Celkový počet 

aktivit 
9 80 14 44 
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Otázka 13a) 
 

1 - 0 

2 - 4 

3 – 1  

4 – 1 

5 – 0 

 

1 - 4 

2 – 14   

3 – 7 

4 – 1 

5 – 0 

 

1 - 1 

2 – 4 

3 – 1 

4 – 1 

5 – 1 

 

1 - 6 

2 – 4 

3 – 0 

4 – 1 

5 – 0 
Zdroj: Vlastní výpočty (na základě dat z výsledků výzkumu) 
Pozn.: V tabulce jsou uvedené výsledky dle absolutního počtu jednotlivých variant u příslušných otázek.  

 

Tabulka 17 Přínos servisních služeb dle délky trvání členství 

 

Otázka 11,12 Délka členství 

 Méně než 2 

roky 

3-4 roky 5-6 let 7 a více let 

E-mail. 

rozesílky 

    

1 5 12 3 8  

2 0 10 3 3 

3 1 4 1 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 1 0 

Webové stránky     

1 1 3 0 3 

2 2 13 4 5 

3 0 8 2 3 

4 3 2 1 0 

5 0 0 2 0 

Zpravodaj     

1 2 8 1 7 

2 2 15 5 3 

3 1 3 1 1 

4 1 0 1 0 

5 0 0 0 0 

Konference     

1 1 3 2 3 

2 1 6 5 5 

3 2 9 1 2 

4 1 6 0 1 

5 1 2 0 0 

Konzultace     

1 1 4 1 3 

2 3 10 3 3 

3 1 6 1 4 

4 1 3 2 1 

5 0 3 1 0 
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Poradenství     

1 1 4 1 5 

2 3 9 3 3 

3 0 10 1 3 

4 1 3 2 0 

5 1 0 1 0 

Úřední hodiny     

1 2 4 1 3 

2 2 6 1 6 

3 0 10 3 1 

4 1 5 2 1 

5 1 1 1 0 

Semináře     

1 3 9 4 10 

2 2 11 1 1 

3 0 5 1 0 

4 1 1 1 0 

5 0 0 1 0 

     

Procent. podíl 

odpovědí 
Méně než 2 

roky 

3-4 roky 5-6 let 7 a více let 

1 33,35 % 22,6 % 20,31 % 47,73 % 

2 31,25 % 38,46 % 39,1 % 32,95 % 

3 10,4 % 26,44 % 17,19 % 15,9 % 

4 18,75 % 9,62 % 14,1 % 3,42 % 

5 6,25 % 2,88 % 9,3 % 0 % 
Zdroj: Vlastní výpočty (na základě dat z výsledků výzkumu) 

Pozn.: Přínos služeb byl hodnocen na škále 1-5; 1=nejvíce přínosné; 5=nejméně přínosné 
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Příloha 9  Četnost zapojení do aktivit participace  

 
Partnerství 

14 -  spolupráce na konkrétním projektu na základě oboustranné smlouvy  

8   -  spolupráce neziskové organizace s krajskou samosprávou formou zakázky na určitou 

aktivitu (např. zpracování konkrétní analýzy)    

7 - účast v pracovní skupině při zpracování regionálního koncepčního dokumentu 

(Program rozvoje územního obvodu kraje; Strategie Kraje Vysočina 2020; Zásady 

územního rozvoje Kraje Vysočina) 

4 - účast v pracovní skupině při zpracování oborového koncepčního dokumentu (např. 

Strategie rozvoje cestovního ruchu Kraje Vysočina, Strategie integrace sociálně 

vyloučených lokalit v Kraji Vysočina, Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina) 

 

Informovanost 

27 - propagace Vaší organizace a jejích aktivit prostřednictvím samosprávy Kraje 

Vysočina ( např. krajských novin, webových stránek kraje, databáze neziskových 

organizací kraje) 

19 - zviditelnění se prostřednictvím aktivit kraje (např. soutěže Skutek roku, Zlatá 

Jeřabina, Sportovec roku) 

13 - zprostředkování spolupráce neziskové organizace na projektu jiné organizace (kraj 

přenesl informace, zprostředkoval možnost spolupráce)  

 

Připomínkování 

14 - zapojení se do připomínkování prostřednictvím průzkumu realizovaného krajskou 

samosprávou (dotazník, anketa)      

6 - využití poradenství vaší organizace některým ze zaměstnanců kraje při řešení 

pracovního úkolu  

2 - zapojení se do obhajoby zájmů neziskových organizací prostřednictvím výzvy či petice   

 

Konzultování 

20 - zapojení se do jiných připomínkových řízení (např. formou kulatých stolů, diskusních 

fór) 

4 - zapojení se do připomínkového řízení při tvorbě oborového koncepčního dokumentu 

(např. Strategie rozvoje cestovního ruchu Kraje Vysočina, Strategie integrace sociálně 

vyloučených lokalit v Kraji Vysočina, Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina) 

4- zapojení se do připomínkového řízení při tvorbě regionálního koncepčního dokumentu 

(Program rozvoje územního obvodu kraje; Strategie Kraje Vysočina 2020; Zásady 

územního rozvoje Kraje Vysočina)  

 

Konkrétní formy spolupráce 

28 - zapojení se do jednotlivých aktivit kraje (účast na různých seminářích či konferencích) 

23 - finanční podpora konkrétní aktivity neziskové organizace prostřednictvím Fondu 

Vysočina (grantový program kraje)       

22 - finanční podpora konkrétní aktivity neziskové organizace prostřednictvím Mimořádné 

podpory (administruje KOUS)    

20 - návštěva radních (zástupců kraje) v organizaci     

16 - záštita konkrétní akce Vaší organizace (konkrétního radního nebo kraje jako celku) 

14 - poskytnutí (zapůjčení) prostor krajského úřadu kraje Vysočina 
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 Seznam zkratek 
 
CVVM                     Centrum pro výzkum veřejného mínění 

ČR                            Česká republika 

ČSÚ                               Český statistický úřad 

EHSV                            Evropský hospodářský a sociální výbor 

EK                                 Evropská komise 

EU                                 Evropská unie 

KOUS                           Koordinační uskupení zástupců neziskových organizací 

KV                                 Kraj Vysočina 

MF                                 Ministerstvo financí 

MMR                             Ministerstvo pro místní rozvoj 

MV                                Ministerstvo vnitra 

NNO                              Nadace rozvoje občanské společnosti 

NO                                 Nestátní nezisková organizace 

NROS Nezisková organizace 

NS                                  Neziskový sektor 

OS                                  Občanská společnost 

OOS                                Organizace občanské společnosti 

ORP                               Obec s rozšířenou působností 

PO                                  Právnická osoba 

RVNNO                         Rada vlády pro nestátní neziskové organizace 

SMO                              Svaz měst a obcí 
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Medailonek autorky 
 

Lenka Sosvorová (za svobodna Synková, narozena 2. 3. 1982 v Praze) vystudovala tříletý 

bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních 

studií Univerzity Karlovy. Následně vystudovala navazující magisterský 

obor Veřejná správa a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě 

v Praze. Po studiích byla čtyři roky zaměstnána na Ministerstvu pro 

místní rozvoj v oddělení strategie regionální politiky v rámci odboru 

rozvoje a strategie regionální politiky. V průběhu studia vykonávala praxi v nadaci 

Partnerství, ve které je od této doby aktivní. Nyní je na mateřské dovolené.  
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Slovník důležitých pojmů 
 

Informování - jednocestná komunikaci směrem od veřejné správy k občanům 

(organizacím občanské společnosti); lze ji rozdělit na pasivní – orgány veřejné správy 

pouze reagují na požadavky na informace ze strany občanů (organizací občanské 

společnosti) a aktivní – správní orgány se snaží samy podávat občanům informace o 

určitých politikách nebo službách (Linek, Trnka, 2005) 

 

Komunikační teorie moderní společnosti -  současná společnost je souhrnem nebo 

sjednocením „komunikací“ všech svých příslušníků a končí tam, kde na místo komunikací 

nastupují události jiného druhu - například násilné (Niklas Luhmann in Sokol, 2002) 

 

Konzultování – Obousměrný komunikační tok, při kterém zpracovatel dokumentu a 

konzultující subjekty vstupují do vzájemné interakce, patří sem například připomínkové 

řízení (Ministerstvo vnitra, 2009) 

 

Občanská společnost - oblast institucí, organizací a jedinců v oblasti mezi rodinou, státem 

a trhem, ve které se lidé sdružují na dobrovolné bázi za účelem podpory společných zájmů 

a sdílených hodnot (Holloway, 2001) 

 

Organizace občanské společnosti - institucionalizovaná forma občanské společnosti 

 

Partnerství – společná práce dvou rovnocenných subjektů na daném dokumentu či 

projektu; základním znakem je vytvoření pracovní skupiny (Ministerstvo vnitra, 2009) 

 

Připomínkování - jednosměrný informační tok, kdy zpracovatel sbírá podněty a názory od 

konzultovaných subjektů, ale nevstupuje s nimi do vzájemné interakce (Ministerstvo 

vnitra, 2009) 

 

Zastřešující organizace – formálnější organizace, než síť, má členské organizace a 

poskytuje služby především svým členům; můžeme hovořit o všeobecných a oborových 

zastřešujících organizacích (Pospíšilová, 2005) 
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