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Abstrakt 

Český 

Diplomová práce se zabývá komercionalizací a komerčními aktivitami českých 

organizací občanského sektoru poskytujících sociální služby v segmentu sociální 

rehabilitace. V první, teoretické části, je uvedena problematika komercionalizace 

samotné, dále je uveden přehled zkoumaných právnických osob a užité organizační 

teorie. V druhé, metodologické části je předveden design kvantitativního výzkumu a 

veškeré metodologické náležitosti výzkumu. Třetí, empirická část se zabývá 

vyhodnocením výzkumu diplomové práce. Provedený výzkum měl formu dotazníkového 

šetření a byly zjišťovány podoby komerčních aktivit, míra komercionalizace a faktory 

vedoucí OOS k přijetí komerčních aktivit. Bylo zjištěno, že nadpoloviční většina 

zkoumaných organizací komerční činnost vykonává, nejčastější podobou komerční 

činnosti je projed služeb a výrobků. Dále z výzkumu vyplynula nízká míra 

komercionalizace s potenciálem růstu do budoucna, nejčastějšími faktory k přijetí 

komerčních aktivit byly umístění klientů na pracovní trh a nejistota příjmů z dotací od 

státu, popř. EU. 

Anglický 

This thesis deals with commercionalization and commercial activities of Czech Non-

profit organizations providing social services in the field of social rehabilitation. In the 

first, theoretical, part the commercionalization issue is thoroughly explained, next a 

summary of researched legal persons and organizational theories used is presented. In the 

second, methodological part, research quantitative design and all necessary requisites  are 

presented. Third, empirical, part deals with research evaluation. Research was done with 

usage of electronic questionnaire asking about forms of commercial activities, extent of 

commercionalization and factors leading to NGOs acceptance of commercial activities. It 

was found out that over one half of examined NGOs is commercially active, the most 

common form of commercial activities were selling goods and services. It was also found 

out that extent of commercionalization was low with a potential for future growth, the 

most frequent factor for commercial activities acceptance were placing NGO´s client on 

the market and uncertainty of state, EU grants.   
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1 Úvod 

 Organizace občanské společnosti se již od svého vzniku potýkají s problémem  

získávání zdrojů, z jejich neziskové podstaty vyplývá, že nemají touhu dosahovat zisků, 

jako je tomu u organizací tržních, ale touhu být zde pro občany, pomáhat, informovat, 

učit atp. Nedostává-li se však organizaci dostatek zdrojů, nenaplňuje-li své poslání v 

takovém měřítku, v jakém by chtěla, jaké možnosti jí zbývají? Fenoménem posledních 

desetiletí je tzv. komercionalizace občanského sektoru. Lze ji nahlížet z různých úhlů, 

zajisté je to fenomén pro organizace řešící podobné problémy velmi přínosný, na druhou 

stranu v sobě skrývá mnohá nebezpečí a je potřeba k němu přistupovat s určitým 

odstupem.  

 Komercionalizace organizací občanského sektoru přináší jistou úlevu pro ostatní 

donory, a to jak stát, popř. Evropskou unii, tak soukromé dárce. Prostřednictvím 

komerčních aktivit jsou organizace občanského sektoru schopny si na svou činnost 

vydělat samy činností vedlejší - komerční (podnikatelskou). Diplomová práce se právě 

těmito komerčními aktivitami a komercionalizací zabývá, a to z několika perspektiv. 

Diplomová práce si v teoretické části kladla za úkol fenomén komercionalizace popsat, 

poskytnout teoretická východiska a jev osvětlit z pohledů různých autorů, teorií a také 

výzkumů, které jsou pro popis komercionalizace nedílnou součástí.  

 Teoretická část vedle osvětlení komercionalizace pracuje s problémem komerční 

činnosti u českých organizací občanského sektoru, jsou v ní objasněny zákonné 

požadavky na právní formy organizací, jež mohou komerční činnost vykonávat a výklad 

zákona je rovněž interpretován. Teoretická část dále uvádí do problému tzv. 

organizačních teorií, které jsou pro pochopení komercionalizace taktéž důležité. Díky 

nim je možno tento fenomén vysvětlit a interpretovat právě z jejich úhlu pohledu. 

 Výzkumným cílem práce bylo objasnit, do jaké míry jsou organizace občanské 

společnosti poskytující sociální služby komercionalizované, tj. jaký je podíl organizací 

vykonávajících komerční činnost. Dále se práce soustředila na zjištění, jak moc jsou dané 

organizace komercionalizované, tedy jaký podíl z příjmů tvoří příjmy z komerčních 

aktivit. Dalším cílem diplomové práce bylo určit, jaké jsou nejčastější formy komerčních 

činností organizací občanské společnosti poskytujících sociální služby. A konečně, jaké 

faktory organizace vedly k tomu, že komerční aktivity začaly vykonávat.  

 Pro zodpovězení daných otázek bylo užito výzkumné metody kvantitativního 

výzkumu. Mezi dané organizace byl rozeslán dotazník, jež zjišťoval odpovědi na otázky 
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tak, aby bylo možno s jistotou na dané výzkumné otázky odpovědět. Výzkum si rovněž 

kladl za úkol zjistit míru souhlasu s předem vytyčenými výzkumnými předpoklady, které 

se týkaly faktorů vedoucích k přijetí komerčních aktivit.  
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2  Teoretická část 

2.1 Organizace občanského sektoru 

2.1.1 Základní vztahy a funkce, sociální služby 

 Studium organizací občanské společnosti (OOS) je v historii společenských věd, 

dá se říci, novou disciplínou. Za dobu své krátké existence, jež dnes činí okolo tří 

desetiletí, se však stala jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících interdisciplinárních 

oblastí společenských věd (Anheier, 2005: 3).  

  Organizace občanské společnosti nebo jinak organizace občanského sektoru jsou 

mnohými autory stavěny jako protiklad organizací tržních a veřejnoprávních. Diplomová 

práce a její téma z tohoto kontrastu vychází a navazuje tak na většinový pohled na 

sektorové dělení ekonomiky, tedy existenci sektoru občanského, tržního a veřejného. V 

tomto se můžeme odkázat na nespočet autorů, ať již na Rektoříkovo členění 

ekonomických sektorů, který ekonomiku rozděluje na sektor soukromý, veřejný, třetí a 

sektor domácností (Rektořík, 2007 in Skovajsa a kol.,  2010: 32) nebo na Anheiera, který 

neziskový sektor vymezuje jako sektor nacházející se mezi trhem a státem (Anheier, 

2005: 38).  

 Vymezení organizací občanského sektoru nás přináší k rozdílům, jež mezi 

jednotlivými sektory panují. Komercionalizaci je pak možno zkoumat díky rozdílům 

mezi tržním a občanským sektorem. Pro první z nich je komerční chování převažující, 

pro druhý však ne. Dle Anheiera by se organizace občanského sektoru  měly „snažit 

maximalizovat výnosy nepeněžní povahy, jakými jsou důvěra, víra, názory či příslušnost 

k něčemu“ (Anheier, 2005: 141). Na rozdíl od obchodních společností a veřejnoprávních 

organizací by se tak organizace občanského sektoru měly soustředit na následování svého 

poslání, pro které byly založeny, což je vlastně také měřítkem jejich úspěšnosti 

(McDonald, 2007: 260).    

 Ve výzkumu diplomové práce se budu soustředit na organizace občanské 

společnosti poskytující sociální služby. Organizacím občanské společnosti rozumím tak, 

jak jsou definovány dle strukturálně operacionální definice Salamona a Anheiera (1997) a 

budu se na ně soustředit v rámci tématu komercionalizace a komerčních aktivit OOS 

poskytujících sociální služby.  

  Sociální služby jsou zákonem o sociálních službách definovány jako činnost nebo 

soubor činností, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění 
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dle zákona č.108/2006 Sb. (Zákon č. 108/2006 Sb., § 3). "Poskytovateli sociálních služeb 

jsou při splnění podmínek stanovených tímto zákonem územní samosprávné celky a jimi 

zřizované právnické osoby, další právnické osoby, fyzické osoby a ministerstvo a jím 

zřízené organizační složky státu" (Zákon č. 108/2006 Sb., § 6). Z organizací občanské 

společnosti jsou poskytovateli sociálních služeb především spolky, obecně prospěšné 

společnosti, ústavy a církevní organizace. 

 Kramer vymezuje několik funkcí, které organizace občanského sektoru ve 

společnosti plní, a to poskytování služeb, inovativní funkce, ochránce hodnot a advokační 

funkce (Kramer 1981 in Anheier, 2005: 174). Poskytování služeb se týká těch služeb, 

které nejsou ani veřejný sektor ani trh schopni poskytnout nebo je poskytnout nechtějí,  

dále služeb doplňkových ke službám ostatních sektorů anebo také služeb podobných těm, 

jež poskytuje trh či stát, nicméně za mnohem dostupnější cenu či zdarma (Anheier, 2005: 

174). 

2.2 Komercionalizace OOS 

2.2.1 Definice 

 Přestože historici tvrdí, že komerční aktivity vždy přispívaly k činnosti organizací  

občanského sektoru (Wislon, 1998 in Toepler, 2006: 99), výzkumníci se jim ve zvýšené 

míře věnují až v období posledních dvou desetiletí (Salamom, 1993; Weisbrod, 1998a in 

Topler, 2006:99). Současná teorie občanského sektoru má pro fenomén komercionalizace 

OOS různá pojmenování s odchylkami v jeho popisu, které nyní popíšu. Dle mého názoru 

po studii literatury a relevantních výzkumů je pro fenomén přejímání praktik organizací 

tržního sektoru nejpoužívanějším pojmenováním právě komercionalizace. Pojmy 

komercionalizace a komerční aktivity OOS jsou pro tuto práci stěžejní, a proto po popisu 

rozličných pojmenování tohoto jevu dále vymezím, ze kterého definičního rámce bude 

tato diplomová práce vycházet. 

 Prvním z pojmenování  pro fenomén přejímání praktik organizací tržního sektoru 

organizacemi občanského sektoru je "marketizace". Tento fenomén  jako "marketizaci" 

označuje několik studií., které nyní vyjmenuji. První z nich je studie Eikenberryové a 

Kluvera (2004), s odkazem na Salamona byla marketizace v této studii definována jako  

jev, kdy organizace občanského sektoru přijímají podnikatelskou filozofii a soustředí se 

na uspokojování individuálních klientů (Salamon, 1997 in Eikenberryová, Kluver, 2004: 

133). Další studie Angely Eikenberryové na marketizaci OOS nahlížela obecně jako na 
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proces pronikání původně tržních vztahů do prostor, jež nejsou součástí trhu, konkrétněji 

onu podnikatelskou filozofii pak vymezila jako soustavu tržně orientovaných principů, 

hodnot a metod (Simpson, Cheney, 2007 in Eikenberryová, 2009: 584). Dart o 

marketizaci OOS pak prohlašuje, že je převážně ovládána hlavními principy globálního 

neoliberalismu a jeho vše prostupující víry v trh a obchodně založené principy a řešení 

(Dart, 2004b in Eikenberryová, 2009: 585). 

 Eikenberryová na jev marketizace OOS nahlíží obecně jako přijímání praktik 

dříve typických pro tržní sektor sektorem občanským. Tržní principy, hodnoty a metody 

pak již dále nekonkretizuje a zabývá se jimi v obecné rovině. Její definice je tak pro 

všeobecné přiblížení tohoto jevu přínosná, pro potřeby této diplomové práce z ní však 

nelze vycházet. Dartovo prohlášení o marketizaci, které Eikenberryová ve své práci 

cituje, je pak neseno ve stejném duchu, tedy v obecném popisu pronikání trhu, resp. 

neoliberalistického přístupu mezi organizace občanské společnosti. 

 Přejímání praktik organizací tržního sektoru je nahlíženo a nazýváno také jako 

"obchodní jednání" OOS. Konkrétně takto daný fenomén nazývá výzkumník Dart, který 

vychází z definice Edwarda Skloota, jež obchodní jednání OOS definuje jako „vytrvalou 

činnost, jejímž cílem je vydělat peníze, která může a nemusí být ve vzájemném vztahu 

s původní činností OOS,“ (Skloot, 1987 in Dart, 2004: 293). Tato definice je prostá, 

avšak důležitá. Charakterizuje rozdíl mezi neziskovou a obchodní aktivitou na základě 

hlavního faktoru vedoucího k této činnosti, a to dosažení zisku. Typickým příkladem jsou 

ziskové produkty a služby vázané na činnost organizace jako např. muzejní obchůdky, 

parkoviště před nemocnicemi. Obchodní jednání OOS ovšem dle J. Deese není jedinou 

změnou v chování organizací občanského sektoru, s těmito aktivitami se dále pojí 

soustředění se na trh, sociální inovace, efektivita a obecně větší soustředěnost na finance, 

než bylo pro financování OOS běžné (Dees, 1998 in Dart, 2004: 293). A tak obchodní 

jednání OOS nevyžaduje jen rozdílnou motivaci či cíle, ale také odlišný soubor nástrojů 

potřebných pro dosažení těchto cílů. Dalším faktem je, že organizace, která se chce 

soustředit na obchodní aktivity, bezpochyby potřebuje jisté obchodní dovednosti 

(Brinckerhoff, 2000 in Dart, 2004: 294).  

 Sklootova definice brilantně popisuje podstatu komercionalizace, resp. 

komerčních aktivit OOS, a to spoléhání se na zisky z činnosti, jež podmínečně nemusí 

mít souvislost s původní činností OOS, nicméně postrádá popis faktorů a okolností k této 

činnosti vedoucích, které jsou pro tuto diplomovou práci důležité. J. Deese v souvislosti s 

obchodním jednáním zmiňuje další činnosti a směřování OOS (soustředění se na trh, 
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sociální inovace, efektivita, soustředěnost na finance), v čemž se v mnohém shoduje s 

Eikenberryovou i Dartem - poukazuje obecně na přístup ve změně chování OOS. 

Brickerhoff k tomuto ještě  poukazuje na důležitost schopnosti vedoucích pracovníků 

OOS vést komerční aktivity.  

 Nejčastějším pojmenováním fenoménu přejímání praktik organizací tržního 

sektoru organizacemi občanského sektoru je komercionalizace OOS. Dle Weisbroda se 

jedná o proces, kdy se organizace občanského sektoru zaměřují spíše na zisk z 

komerčních činností nežli na získávání státních dotací a soukromých darů (Weisbrod, 

2004 in Guo, 2006: 124). Komercionalizace se projevuje zvýšeným spoléháním se na 

poplatky za služby a také agresivním vyhledáváním  zisku OOS (tamtéž). Toepler 

komercionalizaci definuje jako zvětšující se tendenci manažerů OOS spoléhat se více na 

příjmy z prodeje zboží a služeb souvisejících, ba i nesouvisejících s posláním organizace, 

nežli na příjmy získané od donorů (Toepler, 2006: 100).  

 Jak definice Weisbroda, tak definice Toeplera zmiňuje zásadní aspekt 

komercionalizace, a to koncentraci na zisk. Co je však u Toeplerovy definice navíc, je 

zdůraznění, že daná činnost může a nemusí souviset s hlavní činnosti OOS. Pro 

podmínky výzkumu diplomové práce se Toeplerovo rozšíření nehodí, neboť OOS v ČR 

mohou vykonávat komerční aktivity( = podnikat) pouze jako vedlejší činnost.  

 Definice komercionalizace této diplomové práce bude  vycházet z definice 

Weisbrodovy s tím, že je k ní doplněna specifikace komerční činnosti OOS. K této 

specifikaci poslouží Skovajsova definice podnikání OOS. Definice bude tedy znít takto: 

"Komercionalizace OOS je proces, kdy se organizace občanského sektoru zaměřují spíše 

na zisk z komerčních činností nežli na získávání státních dotací a soukromých darů. 

Komerčními aktivitami označujeme soustavnou činnost organizace občanské společnosti, 

prováděnou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku (Skovajsa a kol., 2010: 214),  tato činnost není hlavní činností OOS.  

 Pro výzkum diplomové práce jsou důležité pojmy jak komercionalizace, tak 

komerčních aktivit. Komercionalizace bude zkoumána na základě míry příjmů 

plynoucích z komerčních aktivit. Podoby komerčních aktivit samotných pak budou 

zjišťovány zvlášť stejně jako faktory, které k přijetí těchto aktivit vedly. 

2.2.2 Názory na komercionalizaci 

 Názory na komercionalizaci OOS se v akademickém plénu různí, lze však říci, že 

autoři se přiklánějí buďto k podpoře komercionalizace OOS, nebo k její kritice. Nazírání 
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komerčních aktivit OOS je pro diplomovou práci relevantní z důvodu poskytnutí 

celkového obrazu týkajícího se tohoto fenoménu.  

 Odpůrci komercionalizace souhlasí, že ke komerčním aktivitám jsou OOS 

častokrát motivovány dobrými společenskými i finančními úmysly. Přijetí komerčního 

chování organizací občanského sektoru sice neposílí rozhodování ani participativní 

demokracii, které jsou pro OOS zcela zásadní, nicméně obchodní modely, 

profesionalizace, podnikatelský duch a řešení přejatá od tržních subjektů jsou schopny 

organizacím přinést řešení problémů se zdroji, a tak je OOS nahlíží jako nejlepší 

východisko (Dart, 2004b in Eykenberryová, 2009: 583). Odpůrci mají za to, že 

komercionalizace OOS je fenoménem velice komplikovaným a kontroverzním, OOS by 

se dle jejich mínění měly věnovat naplňování společenských cílů, zatímco se stále více 

angažují v dosahování zisků (Weisbrod, 2004: 43). Organizace se vyvíjením komerčních 

aktivit vystavuje riziku odpoutání se od svého původního poslání a cílů. Takovéto 

odpoutání od primárního poslání organizace spočívá v odvedení pozornosti manažerů, 

vytlačení původních hodnot, motivací atp. (DiMaggio, 1986b, Weisbrod, 1998b in 

Toepler, 2006: 101). 

 Zastánci komercionalizace OOS  na druhou stranu tvrdí, že komercionalizace je 

slibným způsobem, jak by organizace občanského sektoru mohly dosáhnout 

soběstačnosti. Obhájci v komercionalizaci OOS vidí rovněž prostředek k sebe-

udržitelnosti organizací, osvojení si komerčních prostředků a mechanizmů je dle nich pro 

vedení komerční činnosti OOS pozitivním vývojem (např. Bornstein, 2004, Brickerhoff, 

2000, Larson, 2002 in Toepler, 2006: 101). Tento jakoby tržní přístup k neziskovému 

vedení obchodu je nahlížen jako efektivnější a inovativní způsob řešení společenských 

problémů.  

 Obě strany nepochybně rozpoznaly rostoucí důležitost komerčních aktivit 

organizací občanského sektoru, je však stále nejisté, jaký mají tyto aktivity dopad na 

organizační aspekty OOS jako jsou jejich poslání, toky finančních zdrojů a kvalita 

poskytovaných služeb. Empirických studií na toto téma je díky nedostatku dat ze strany 

organizací velmi málo (Vaceková, 2014: 363). Diplomová práce dopady 

komercionalizace OOS nezkoumá, zabývá se však jejich formami, mírou a faktory 

vedoucími k jejich přijetí. 
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2.2.3 Faktory vedoucí k přijetí komerčních aktivit 

 Dle Toeplera existují dva základní faktory, jež vedly k přijetí komerčních aktivit 

OOS zemí západní Evropy a Severní Ameriky (Toepler, 2006:101 -102). První se týká 

historických kořenů komercionalizace. Obecně je uznáván fakt, že vznik 

komercionalizace je výsledkem událostí z osmdesátých let a že komerční přístupy 

k financování OOS se před tímto obdobím neobjevovaly (Young & Salamon, 2002; 

Zietlow, 2001 in Toepler, 2006: 101). Již po vývoji 80. let, kdy se OOS v USA převážně 

spoléhaly na dotace od státu, tvořily příjmy z komerčních aktivit téměř 14% celkových 

příjmů organizací (Salamon, 1999: 51).  Před léty osmdesátými byly organizace 

občanského sektoru financovány převážně z veřejných či soukromých fondů. Škrty ve 

veřejném rozpočtu podporu zdravotnických, vzdělávacích, uměleckých a sociálních 

služeb poskytovaných OOS utlumily, a to i navzdory rostoucí poptávce. Dotace od 

soukromých subjektů nebyly dostačující a nedokázaly vyvážit ztráty. S tímto souvisí 

druhý faktor, podle něhož jsou komerční aktivity vyvíjeny za účelem vytvoření nových 

zdrojů příjmu, jež by vyrovnaly ztráty z poklesu dotací a příjmů od soukromých dárců a 

pomohly tak udržet efektivní naplňování hlavní činnosti OOS (Toepler, 2006: 102). 

Vedle znepokojení o samotnou podstatu OOS a negativní dopad komerčních aktivit na 

cíle organizace se rovněž objevuje otázka po realizovatelnosti komerčních činností 

organizacemi občanského sektoru. Jak již bylo řečeno, angažování se OOS v obchodních 

činnostech neznamená, že budou úspěšné - velká část nových subjektů tržního sektoru do 

několika let zkrachuje, šance OOS tak nejsou o mnoho větší (Dees, 1998 in Toepler, 

2006: 102). 

 Tento druhý faktor souvisí s názorem na komercionalizaci OOS vysloveným 

Moellerovou a Valentinovem. Dle jejich mínění je komercionalizace sebe-regulačním 

prostředkem organizací občanského sektoru. Svou myšlenku ilustrují na Froehlichově 

tvrzení, že v ideálním světě se na OOS můžeme dívat jako na soubory oddaných jedinců, 

kteří se tak zaníceně věnují svým záležitostem, že tím získávají štědré dary, jež jim 

umožňují soustředit se pouze na svou práci a poslání (Froehlich, 1999 in Moellerová, 

Valentinov, 2011: 366). Reálný svět se však od této ideální vize liší ve dvou 

elementárních ohledech. Zaprvé, zdroje od dárců a dobrovolníků jsou do velké míry 

nespolehlivé, což vede ke kritickým nedostatkům potřebných zdrojů, jež organizace musí 

aktivně řešit. Zadruhé, i když jsou příjmy pro organizaci zajištěné, často je tento jev 

sloučen s byrokratickými povinnostmi, které vedou k odpoutávání se od hlavní činnosti 

organizace (Froehlich, 1999 in Moellerová, Valentinov, 2011: 366). Z toho vyplývá, že 
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nepřátelské prostředí, v němž se OOS často nachází, činí z hlavní činnosti organizace v 

podstatě boj. OOS se snaží vykonávat svou hlavní činnost v prostředí, které pro to není 

zcela uzpůsobené (Moellerová, Valentinov, 2011: 367). OOS se snaží uplatnit sebe-

regulační mechanismy, které jim umožní směnu s prostředím takovým způsobem, aby 

bylo udrženo naplňování poslání dané organizace. Sebe-regulací je zde jasně myšlena 

komercionalizace. Komerční aktivity tak OOS činí pro své přežití, koexistují s hlavními 

aktivitami, které jsou pro organizaci klíčové (tamtéž). Zároveň platí, že sebe-regulace a 

aktivity s ní spojené jsou závislé na "přívětivosti prostředí", v němž se organizace 

nachází. S tímto druhým faktorem se v mnohém shoduje názor Younga a kol., který říká, 

že OOS se z důvodu poklesů veřejného financování, rostoucí konkurence se ziskovými a 

neziskovými organizacemi a vlastního zatížení stále více přiklánějí k prodejům jejich 

služeb, produktů a k dalším komerčním aktivitám, od tohoto si slibují jistější zdroje na 

provozování činnosti, pro niž byly založeny (Young a kol., 2010 in Moellerová, 

Valentinov, 2001: 365). 

 Foster a Bradach na přijetí komerčních aktivit nahlíží ještě poněkud z jiného úhlu 

pohledu, tvrdí, že manažeři OOS chtějí být nahlíženi spíše jako aktivní podnikatelé, než 

pasivní byrokraté a jsou v tom dalšími vedoucími pracovníky podporování. OOS jsou dle 

jejich názoru horlivě nabádány mnoha nadacemi a jinými donory, aby se staly finančně 

nezávislými a příjmy z výdělečných komerčních aktivit prosazovaly jako prostředek 

k soběstačnosti (Foster a Bradach, 2005 in Eikenberryová, 2009: 589).  

 Další faktory vedoucí k přijetí komerčních aktivit OOS budou probrány v 

následující kapitole týkající se výzkumů komercionalizace a komerčních aktivit OOS. 

2.2.4 Dopad komerčních aktivit na OOS  

 Organizace občanského sektoru v USA, Kanadě a dalších zemích inklinují k tomu 

stát se provozně nezávislé, oproštěné od externích tlaků při vytváření a následování své 

agendy (Wang, 2006 in Eikenberryová, 2009: 586). Stejně tak členové představenstva a 

sponzoři na organizace naléhají, aby byly více podnikatelsky založené a soběstačné 

(institucionální tlaky). Organizace občanského sektoru jsou však na rozdíl od korporací 

zavázány svou podstatou k tomu, aby zastupovaly veřejné zájmy (Hodgkin, 1993 in 

Eikenberryová, Kluver, 2004: 136).   

 Nyní zmíním několik názorů na dopad komercionalizace na chování a funkce 

OOS. Dopad komercionalizace na OOS sice není tématem diplomové práce, nicméně 

pokládám za důležité věnovat se fenoménu komercionalizace i z tohoto úhlu pohledu, 
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poslouží totiž k lepšímu a celkovému porozumění fenoménu. OOS v důsledku 

komercionalizace a vykonávání komerčních činností dle mnoha výzkumníků ztrácí na své 

podstatě. Edwards varoval, že přílišný důraz na komercionalizaci má potenciál ohrozit 

nejvlastnější hodnotu občanské společnosti – dostupnost „volného prostoru“ uvnitř 

společnosti pro ty, jež mají zájem na vytváření řešení společenských problémů a sloužení 

veřejnému blahu (Edwards 2008 in Eikenberryová, 2009: 589).  S tímto se ztotožňuje 

několik dalších akademiků, kteří tvrdí, že organizace občanské společnosti jsou místy, 

kde mají občanské iniciativy a kolektivní akce největší šanci vznikat a udržet se při životě 

(Putnam, 2000; Tocqueville, 1835/2000; Warren, 2001 in Eikenberryová, 2009: 583).  

Backman a Smith přidávají, že komercionalizace může OOS krátkodobě posílit a 

odpoutat od závislosti na rozmarech donorů a nestálosti společenských sítí, nicméně z 

dlouhodobého hlediska se tak děje na úkor společnosti a jejího budování (Backman a 

Smith, 2000 in Eikenberryová,  2009: 589). Hodgkin doplňuje, že komerční chování 

zaměřující se na hodnoty strategického vývoje, přijímání rizik, soutěživosti je 

neslučitelné s modelem neziskovým, který se zaměřuje na hodnoty participace 

společenství, spravedlivého procesu a správcovství (Hodgkin, 1993 in Eikenberryová, 

Kluver, 2004: 136). Eikenberryová a Kluver dodávají, že osvojování si metod a hodnot 

tržního sektoru organizacemi občanského sektoru může mít neblahý účinek na 

demokracii a občanství, jelikož právě OOS a veřejný sektor jsou v utváření demokracie 

hlavními činiteli (Eikenberryová, Kluver, 2004: 132). 

 Komercionalizace dopadá rovněž na další aspekty OOS, a to v ohledu jejich 

zákazníků, míry darů, dotací atp. Publikace Aspenského institutu pojednává, že spoléhají-

li se organizace občanské společnosti na komerční příjmy a komerční strategie, jejich 

potřeba budovat a rozšiřovat sítě mezi zákazníky a sítě v komunitě, kde působí, slábne 

(The Aspen Institute, 2001 in Eikenberryová, 2009: 589). Dle Jamese se neziskové 

organizace provozující komerční aktivity touto činností samy připravují o potenciální 

dary a prostředky tím, že na dárce utváří dojem úspěšného "podnikatele", který jejich 

dary nepotřebuje (James, 1998 in Eikenberryová, 2009: 587). Zimmerman s Dartem 

podobně zaznamenali, že jestliže dárci při zakoupení služby či produktu na tento samotný 

akt nahlíží jako na příspěvek organizaci, uchází tak organizaci prostředky - dary a 

příspěvky organizaci jsou nahrazeny výdělky z prodeje, které jsou zpravidla menší 

hodnoty (Zimmerman, Dart, 1998 in Eikenberryová, 2009: 587). Weisbrod přidává, že 

když se OOS přespříliš soustředí na komerční aktivity, může dojít ke zpochybnění 

validity její neziskovosti: "Důvodem stojícím za daňovými a jinými výhodami OOS  je 
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jejich angažování se v poskytování zboží a služeb, které jsou pro společnost hodnotné a 

přínosné a které by tržní subjekty kvůli jejich neziskovosti a riziky spojenými s jejich 

zajišťováním neposkytovaly. OOS by se neměly angažovat ani v tzv. joint ventures
1
 se 

ziskovými podniky, ani by samy neměly provozovat vedlejší činnost, která nesouvisí s 

posláním organizace - to je odvádí od poskytování služeb za neziskové sazby" 

(Weisbrod, 2004: 42).  

2.2.5 Výzkumy komercionalizace a komerčních aktivit OOS 

 Výzkumů zabývajících se fenoménem komercionalizace organizací občanského 

sektoru v posledních letech neustále přibývá. Výzkumy jsou prováděny zejména za 

hranicemi České republiky, pouze jeden uvedený výzkum byl proveden ve střední 

Evropě,  dále jich nejvíce pochází z USA, Kanady a západních evropských zemí. Tento 

jev je možné zkoumat různými způsoby a z rozličných hledisek. Výzkum diplomové 

práce se bude zabývat podobami komerčních aktivit, míry komercionalizace organizací 

občanského sektoru a faktory vedoucími k přijetí komerčních aktivit. Zdá se, že 

nejčastějším způsobem zkoumání jsou případové studie konkrétních organziací 

občanského sektoru, méně je pak studií zkoumajících dopad komercionalizace na 

jednotlivé organizační aspekty jako je poslání, poskytování služeb atp. Mnoho studií se 

nevyskytuje ani na téma faktorů vedoucích k přijetí komerčních aktivit OOS. Tato 

kapitola a výsledky výzkumů v ní popsaných budou sloužit jako zdroj předpokladů o 

vztahu externích i interních faktorů OOS k přijetí komerčních aktivit OOS. Míra souhlasu 

OOS s těmito předpoklady bude zjišťována v kontextu českého prostředí organizací 

občanského sektoru.  

2.2.5.1 Podoby komerčních aktivit OOS 

 První výzkumný cíl diplomové práce se týká podob komerčních aktivit OOS 

poskytujících sociální služby. Tohoto tématu se bohužel mnou nalezené zahraniční studie 

dotýkají jen okrajově. Po průzkumu literatury jsem však objevil českou diplomovou práci 

zabývající se podnikáním OOS v ČR. Ze  vzorku 68 organizací občanského sektoru 

provozovalo komerční činnost 29% z nich, tedy 20 organizací (15% z nich poskytovalo 

sociální služby). Má práce využívá poznatků zmíněné diplomové práce, a to v ohledu 

podob komerčních aktivit OOS, které jsou zařazeny do dotazníku. Nejčastějšími 

podobami komerčních aktivit OOS byly: prodej služeb či výrobků, pořádání kurzů, 

                                                 
1
 http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/joint-venture-evropske-souteznipravo-opu-4577.html 
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školení a jiných vzdělávacích akcí, poskytování poradenství a konzultační činnosti, 

provozování pohostinské činnosti (kavárna, restaurace apod.), pronájem prostor a 

pronájem produktů (Šmídová, 2010: 45).  

2.2.5.2 Míra komerčních aktivit OOS 

 Druhý výzkumný cíl práce si klade za úkol zjistit míru komercionalizace OOS 

poskytujících sociální služby.  Ve výzkumu diplomové práce bude zkoumána míra 

komercionalizace jednotlivých OOS poskytujících sociální služby na základě 

percentuálního podílu finančních prostředků pocházejícího z komerčních aktivit. 

 Salamon zkoumal, do jaké míry jsou OOS poskytující sociální služby 

komercializované (1999: 112). Dle jeho odhadů bylo v roce 1998 43% z příjmů 

neziskových organizací poskytujících sociální služby tvořeno poplatky, dotace od státu 

tvořily 37% a soukromé dary 20%. Salamon uvádí, že příjmy z komerčních aktivit OOS 

poskytujících sociální služby se mezi lety 1977 a 1996 zvýšily o více než 600% 

(Salamon, 1999: 114). Tento výzkum je pro diplomovou práci užitečný v tom, že 

poukazuje, jak lze míru komercionalizace měřit. Míra komercionalizace tak bude 

vycházet z poměru finančních prostředků získaných z komerčních aktivit. 

 Kerlin a Pollak (2006) ve svém výzkumu dat finančního úřadu Spojených států 

zjistili, že mezi léty 1982 a 2002 komerční aktivity  amerických OOS narostly o 219% a 

jako poměr celkových příjmů OOS rostly (Kerlin, Pollak, 2006 in Eikenberryová, 2009: 

585). Ve vztahu k mému tématu jsou tato zjištění zajímavá v tom, že přibližují míru 

komerčních aktivit organizací občanské společnosti ve Spojených státech amerických. 

Měřit nárůst komerčních aktivit v prostředí ČR by bylo nad rámec výzkumného šetření 

diplomové práce. 

2.2.5.3 Faktory vedoucí OOS k přijetí komerčních aktivit 

 Třetím a posledním výzkumným cílem diplomové práce je zjištění faktorů 

vedoucích OOS poskytující sociální služby k přijetí komerčních aktivit. Tímto tématem 

se zabývala řada nalezených zahraničních výzkumů, které nyní uvedu.  

 Young za pomocí údajů z finančního úřadu Spojených států amerických zjistil, že 

celkové množství soukromých a veřejných prostředků negativně souvisí s komerčními 

příjmy, což znamená, že úbytek veřejných prostředků a soukromého dárcovství vedl k 

nárůstu komerčních aktivit OOS (Young, 1998 in Guo, 2006: 125) . Dalším důkazem 

tohoto fenoménu je studie Stona, Hagera a Griffina z roku 2001, která zjistila, že příjmy z 

komerčních aktivit jsou v nepřímé úměře spojeny s příjmy ze státních dotací (Stone, 
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Hager, Griffin, 2001 in tamtéž). Adams s Perlmutterem rovněž zjistili, že nárůst v 

množství komerčních aktivit je přímým důsledkem škrtů ve státní dotační politice 

(Adams a Perlmutter, 1991 in Salamon, 1999: 113). Tyto studie se přímo zabývají faktory 

vedoucími k přijetí komerčních aktivit. Ve výzkumu diplomové práce je výsledků těchto 

studií využito a jsou implementovány do předpokladů studie. Konkrétně z výzkumů 

Younga z roku 1998 a Stona, Hagera aGriffina z roku 2001 vychází předpoklady číslo 6 a 

7. Tyto předpoklady se zabývají vlivem úbytku finančních prostředků ze strany státu a 

soukromých dárců na přijetí komerčních aktivit OOS poskytující sociální služby.  

 Ve studii Schiffa a Weisbroda (1993) bylo zjištěno, že míra komerčních aktivit 

byla ovlivněna celkovými dotacemi státu a zároveň ovlivnila sumu, která se dané 

organizaci od státu dostala (Schiff, Weisbrod, 1993 in Guo, 2006: 125). Vezmeme-li v 

úvahu, že komerční aktivity, zejména ty, co se nevážou k poslání organizace, generují 

zisky a zároveň odrazují od dárcovství, celkový zisk se včetně soukromých příspěvků a 

darů snižuje. Komercionalizace tak vlastně z hlediska nekomerčních příjmů  může (ale 

nemusí) neziskovým organizacím poskytujícím služby přivodit finanční újmu. Ve vztahu 

k mému tématu je tento výzkum zajímavý zejména z hlediska faktorů ovlivňujících míru 

komerční činnosti OOS a celkovou částku, jež organizace od státu obdržela. Žádný 

konkrétní předpoklad z tohoto výzkumu nevychází, nicméně fakt, že velikost státních 

dotací má na komerční aktivity a jejich přijetí vliv je zohledněn v předpokladech číslo 2 a 

6.  

 W. L. Knutsen v roce 2012 provedl studii kanadské neziskové organizace 

poskytující služby seniorům s tím, že chtěl zjistit faktory vedoucí organizaci k 

angažování se v komerčních aktivitách (Knutsen, 2012: 993). Daná organizace byla 

vybrána tak, aby představovala typickou organizaci ve svém poli působení s typickou 

strukturou a výší příjmů v porovnání s ostatními organizacemi poskytujícími sociální 

služby. 65% celkových příjmů organizace pochází ze státního rozpočtu, musí tak 

dodržovat požadavky, které na ni stát klade (realizace určitých programů, účetnictví). 

Podobně je organizace někdy pro přežití nucena chovat se jako tržní subjekt, soupeří s 

ostatními neziskovými organizacemi  o doporučení, zákazníky a granty. I přesto, že 

zaměstnanci organizace do velké míry podporují neziskovou identitu organizace, vedení 

zvažuje zavedení komerční činnosti. Tento zajímavý jev byl příležitostí pro prozkoumání 

faktorů, co organizaci občanského sektoru vedlo k tomu komerční činnost přijmout.  

 Z analýzy vyplynulo nejméně 5 faktorů, které vedly danou OOS  k tomu započít 

komerční činnost. První faktor byl spojen s finančním výkonem organizace, konkrétně s 
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nízkými platy zaměstnanců organizace. Vedení doufalo, že komerční aktivity poskytnou 

prostředky pro zvýšení platů. Důsledky nízkých platů byly nejen individuální finanční 

potíže, ale také vysoká fluktuace zaměstnanců a obtíže v nabírání zaměstnanců nových. 

Druhým faktorem pro zavedení komerčních aktivit byla nejistota příjmů z dotací státu. 

Tím, že se organizace spoléhala výhradně na finanční prostředky z jednoho zdroje, se 

vystavovala vysokému riziku. "Sázet vše na jednoho koně" totiž nebylo vhodnou strategií 

pro dlouhodobější přežití. Vedení doufalo, že příjmy z obchodní činnosti by organizaci 

mohly ulehčit od daného tlaku. Třetí hnací silou byla skutečnost, že fundraisingové úsilí 

přinášelo jen nevýznamné zisky. Zkrátka vynaložené úsilí vložené do fundraisingových 

akcí nepřinášelo potřebné příjmy.  Čtvrtou hnací silou byla nedostatečná kapacita 

(nedostatek prostředků, resp. zaměstnanců) k uspokojení všech potřeb dané komunity. 

Posledním důvodem, jež byl podnětem pro zavedení komerčních aktivit, byla touha 

organizace stát se nezávislou na státu a poskytovat služby v co nejvyšší možné míře. 

Současné, státem dotované služby, které organizace poskytovala, byly nepružné a 

zahrnovaly nadbytečné papírování. 

 Závěr této studie byl, že organizace je nucena spoléhat se na externí zdroje v 

důsledku nedostatečnosti zdrojů, jimž se organizaci dostává z ryze neziskové činnosti 

(činnosti, která čistě souvisí s posláním). Organizace bude nucena vyhledávat externí 

zdroje, dokud příspěvky a dary nebudou dostačující pro její plynulý chod. Vyhledáváním 

externích zdrojů se tak identita OOS ztrácí a organizace do jisté míry připomíná 

organizace tržní a veřejnoprávní (Knutsen, 2012: 1001).  

 Ve vztahu k tématu diplomové práce a výzkumu je tento výzkum velmi 

přínosným. Jeho hlavním přínosem jsou zjištěné faktory vedoucí OOS poskytující 

sociální služby k přijetí komerčních aktivit. Všech pět výše zmiňovaných faktorů bylo 

užito při tvorbě předpokladů výzkumné části této práce - předpoklady č. 1 - 5.  

 Na podzim roku 2000 prominentní organizace Pew Charitable Trusts pověřila 

institut pro management univerzity Yale a Goldman-Sachovou nadaci, aby prozkoumali 

komerční aktivity neziskových organizací a faktory k nim vedoucí (Massarsky a 

Beinhacker, 2002b in Vaceková, 2014: 365). Ve výzkumu byla sebrána data od širokého 

spektra organizací občanské společnosti - 519 subjektů z oblasti sociálních služeb, 

vzdělávání, zdravotnictví a umění. Dotazováni byli vedoucí pracovníci organizací, kteří o 

své organizaci věděli pro výzkum vše potřebné. Otázky se týkaly pohledu na jejich 

aktivity, zda je nahlíží jako komerční. Též byli tázání na faktory ovlivňující započetí 

komerční činnosti. Z výzkumu vyplynulo, že finanční návratnost nebyla jediným 
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faktorem vedoucím k přijetí komerčních aktivit OOS. Z celku respondentů provozujících 

komerční aktivity jich 39% odpovědělo, že komerční aktivity vytváří také pracovní místa, 

prostor pro průpravu a terapeutické příležitosti; 34% prohlásilo, že komerční aktivity 

vytváří kladné vztahy v komunitě; a 23% se vyslovilo, že komerční činnost napomáhá 

revitalizaci dané komunity (Massarsky a Beinhacker, 2002b in tamtéž). Tato studie se 

rovněž zabývala faktory vedoucími k přijetí komerční činnosti OOS. Pro výzkum je tak 

rovněž důležitá a rovněž z něj vychází, a to konkrétně v předpokladu číslo 8, který 

zohledňuje fakt, že komerční aktivity vytváří pracovní místa.  

2.2.5.4 Dopad a reflexe komercionalizace OOS 

 Dopadem komercionalizace na OOS se posledních 15 let zabývala řada výzkumů. 

Tento jev sice z důvodu obsahové kapacity diplomová práce přímo nezkoumá, avšak jej 

shledávám důležitým pro celkové pochopení fenoménu komercionalizace a doplnění 

teoretických východisek uvedených výše. Jak je ukázáno v následujících studiích, 

komerční aktivity mohou na organizační aspekty působit jak kladně, tak záporně. V 

mnohém jsou pro OOS přínosem, v mnohém však také negativem.  

 Výzkumy od Salamona (1993) či Rosenmana, Scotchmera či Vanbenschotena 

poukázaly na to (1999), že neziskové organizace, jež se spoléhají na komerční prodeje, 

jsou poháněny k tomu, aby upřednostňovaly zákazníky, kteří „na to mají“ oproti 

zákazníkům, kteří jejich služby potřebují a nemohou si je dovolit (Eikenberryová, Kluver, 

2004: 136). Alexander, Nank a Stivers (1999) ve výzkumu sociálních služeb 

poskytovanými neziskovými organizacemi orientovanými na trh zjistili, že jejich 

zaměření na veřejné blaho a dobro (výzkum, vzdělávání atp.) se změnilo na služby pro 

jednotlivce, kteří za to dokážou zaplatit (tamtéž). Výsledky této studie jsou uvedeny pro 

ilustraci a lepší porozumění procesům skrývajícím se za komercionalizací OOS.  

 Přestože angažování se v komerčních aktivitách může mít na finanční situaci, 

diverzifikaci prostředků, nezávislost  a soběstačnost OOS příznivý  vliv, negativní vlivy v 

podobě možného snížení kvality služeb, odklonu od poslání a zaměření se na zákazníka 

nad příznivými vlivy převažují (Salamon, 1999: 185). To je ukázáno na příkladu 

komerčního chování organizací zabývajícími se transfuzí krve, které vedlo ve Spojených 

státech k výraznému úpadku v této oblasti. Neziskové organizace, jež v této oblasti začaly 

podnikat, svou pozornost totiž zaměřily na majetnější klientelu (Weisbrod, 2004: 45). 

Salamon (1999: 186) zjistil, že celkové příjmy z poplatků mají negativní spojitost s 

počtem nemajetných příjemců služeb, to vyplynulo z podílu nemajetných příjemců služeb 
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z celku, jinými slovy řečeno, počet nemajetných uživatelů služeb s nárůstem poplatků 

klesá. Oproti tomu pomoc od státu byla s počtem nemajetných příjemců služeb spojena 

pozitivně, jejich podíl se tedy navýšil. Tato studie též zkoumá dopad komercionalizace na 

konkrétní organizační aspekty, konkrétně na příjemce služeb. Měření tohoto ukazatele, 

jak již bylo řečeno, není předmětem  výzkumu diplomové práce, nicméně dokresluje 

vlivy komercionalizace na organizaci, které jsou pro pochopení tohoto jevu důležité.  

 Webb-Farley, Jensen a Wirgau v roce 2008 na základě výzkumu kampaně 

jednoho konkrétního produktu zjistili, že "cause-related marketing" neboli sociální 

marketing přetváří člověka, který daruje, na člověka, který si něco za určitou částku 

pořizuje. Tradiční filantropická témata jako obavy a starost o ostatní spoluobčany, 

vytváření sociálního kapitálu a odpovědnosti dávat potřebným jsou kolonizována tržním 

přístupem, jež prosazuje konzumaci jako praktický, účinný způsob řešení společenských 

problémů (Eikenberryová, 2009: 588). Tím tak odsouvá ostatní občanské a filantropické 

formy pomoci a možnosti změny. Základním principem sociálního marketingu je totiž 

vytváření zisků pro tržní subjekty, nikoli občanské angažovanosti či dobročinných 

záměrů. Přispěvatel je tak veden ke konzumaci namísto toho, aby se snažil o opravdovou 

změnu. Skrze tento výzkum se o tématu komercionalizace dozvídáme další fakta spojená 

s komerčními aktivitami. Daný výzkum poukazuje na "kolonizaci" občanské společnosti 

trhem a jeho přístupy a je proto důležitý pro získání představy o možných důsledcích 

přijetí komerčního jednání organizacemi občanského sektoru.  

 Jak vyplynulo z dalších výzkumů, OOS provozující komerční činnost obecně 

existují déle, mají poměrně vyšší rozpočet a větší počet zaměstnanců (Massarsky a 

Beihacker, 2002b in Guo, 2006: 127). V podstatě lze říci, že větší neziskové organizace 

mají v otázce financování větší možnosti a zároveň jsou při získávání prostředků 

vystaveny větším tlakům.  

 Výzkum Baronga Gua z roku 2006 se zabýval dopadem komerčních aktivit u 

OOS poskytujících sociální služby  na výkon organizace.  Pro pochopení tohoto procesu 

výzkumník vytvořil tzv. model cesty. Ten byl testován za užití dat od 67 organizací. Bylo 

zjištěno, že dopad komercionalizace na organizační výstupy a výsledky byl rozdílný. 

Komercionalizace nijak výrazně nepřispívala ke snadnějšímu získání a udržení finančních 

prostředků, dobrovolníků, poslání a poskytování služeb. Výsledky však také poukazují na 

to, že komercionalizace měla výrazně pozitivní vliv na soběstačnost organizace, pověst 

organizace a schopnost získat a udržet si zaměstnance. Jinými slovy, vyšší úroveň 

komercionalizace a příjmů z ní plynoucích je spojena s vyšším ohodnocením některých 



24 

 

organizačních prvků. Odpovědi na většinu otázek autor dle jeho slov spíše očekával, 

překvapením však bylo zjištění, že vyšší úroveň komercionalizace ani výrazně 

nenapomáhá dosahování poslání organizace, ani poskytování služeb, což jsou dva velmi 

zásadní aspekty neziskových organizací poskytujících sociální služby (Guo, 2006: 135). 

Tato zjištění se neshodují s výzkumem Massarskyho a Beinhackera (2002a), dle něhož 

podnikání neziskových organizací mělo na poskytování služeb a dosahování poslání 

pozitivní vliv.  

 Vaceková v roce 2014 provedla výzkum OOS z Rakouska, Slovenska a České 

republiky, kdy zjišťovala, jaká je situace a názor na sebe-financování OOS. V každém 

státě pak nebyly zkoumány stejné aspekty a rovněž výsledky v daných státech nelze 

porovnávat z důvodu rozdílné historie a vývoje občanského sektoru (Vaceková, 2014: 

366). V Rakousku byla zjištěna touha organizací občanského sektoru získat větší příjmy z 

jejich vlastních komerčních aktivit. Také důraz na komerční aktivity, které nabízí větší 

míru nezávislosti a svobodě při rozhodovacím procesu. Na Slovensku byla zjištěna nízká 

podpora státu, vyšší členské poplatky a nutnost vyhledávat vedlejší zdroje příjmů. Bylo 

zkoumáno, zda respondenti nahlíží komerční aktivity jako možný faktor odvedení 

pozornosti organizace od její hlavní činnosti. Z dotázaných organizací odpovědělo 68% 

negativně, že komerční aktivity na jejich poslání nemají vliv, z toho však 21%  ke 

komerčním aktivitám vyslovilo určitým způsobem nesouhlas (např., že by OOS neměly 

vyvíjet komerční činnost), 25% dotázaných nebylo schopno učinit rozhodnutí s tím, že se 

odvolávali na závislost na dalších faktorech, např. právní formu organizace, méně než 

11% organizací v komerčních aktivitách vidělo rozptýlení organizace a odvedení od 

jejího poslání a hlavní činnosti (Svidroňová, 2013 in Vaceková, 2014: 366). Z dat 

posbíraných v České republice vyplynulo, že 79% ze zkoumaných organizací občanského 

sektoru získává prostředky prostřednictvím sebe-financování. Na otázku  rizik spojených 

s komerčními aktivitami většina organizací (přibližně 75%) vyjádřila názor, že takovýto 

druh sebe-financování není aktivitou, jež by organizaci odváděla od jejího hlavního 

poslání. Z odpovědí také vyplynulo, že 98% organizací je v budoucnu nakloněno sebe-

financování ve formě komerčních aktivit, čímž potvrdilo důležitost a výhody plynoucí z 

komerčních aktivit neziskových organizací. Výsledky výzkumu potvrdily, že i když je 

obnos veřejnoprávních a soukromých zdrojů větší, sebe-financování je zcela zásadní 

součástí získávání prostředků pro většinu organizací občanského sektoru.  

 Když Vaceková ve svém výzkumu hovoří o pojmu "sebe-financování", míní tím 

totéž jako komerční aktivity definované v této diplomové práci. Sebe-financováním má 
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autorka na mysli příjmy z vlastních, zpoplatněných činností (poskytování služeb, prodej 

produktů, pronájem nemovitostí atp. = komerční činnost), jež nejsou hlavní činností 

OOS. Pro výzkum diplomové práce je důležité, že autorka zkoumala české prostředí a 

určila podíl OOS, jež sebe-financování využívají a rovněž podíl OOS, které o sebe-

financování uvažují do budoucna.   

2.3 Možnosti komerčních aktivit OOS v České republice  

 Organizace občanského sektoru České republiky lze v souladu se strukturálně 

operacionální definicí kategorizovat na nadace a nadační fondy, občanská sdružení -  od 

1. 1. 2014 s příchodem nového občanského zákoníku spolky, obecně prospěšné 

společnosti - od 1. 1. 2014 již nemohou být zakládány a nově se zakládají ústavy, 

evidované právnické osoby církví a náboženských společností. V rámci diplomové práce 

budou zkoumány všechny typy OOS kromě nadací a nadačních fondů, jelikož tyto typy 

organizací v ČR neposkytují sociální služby. 

 Mluvíme-li v této kapitole o komerčních aktivitách, jedná se v jazyce zákona o 

podnikání. Tyto dva pojmy lze ztotožnit, diplomová práce však užívá pojmu komerční 

aktivity, a to z důvodu koheze s původní literaturou a tématem. Komerčními aktivitami 

dle definice označujeme soustavnou činnost organizace občanské společnosti, 

prováděnou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku (Skovajsa a kol., 2010: 214),  tato činnost není hlavní činností OOS.  Komerční 

aktivity(podnikání) mohou vykonávat veškeré výše zmíněné typy organizací. Dále si dle 

zákona přesně vymezíme podmínky k vykonávání komerčních aktivit.  

2.3.1 Spolky (dříve občanská sdružení) 

 Spolky byly až do začátku roku 2014 nazývány občanskými sdruženími a 

podléhaly úpravě Zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Ten byl s příchodem 

nového občanského zákoníku -NOZ (zákon č. 89/2012 Sb. ) zrušen a veškerá občanská 

sdružení byla automaticky transformována na spolky s povinností upravit svůj název a 

uvést v soulad se zákoníkem své interní předpisy, stanovy.  

 Zákon o sdružování občanů občanským sdružením umožňoval bez omezení 

podnikat, to se však s novým občanským zákoníkem změnilo: 

 

"(1) Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž 
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naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností 

spolku být nemůže. 

(2) Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost 

spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní 

činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. 

(3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku" 

(Zákon č. 89/2012 Sb., §217).  

 Z výše uvedeného vyplývá, že spolky komerční činnost mohou vyvíjet, avšak 

pouze za účelem podpory činnosti hlavní nebo úsporného využití majetku. 

Komercionalizované spolky tak jsou povinny zisky ze své komerční, vedlejší činnosti 

investovat zpět do hlavní činnosti spolku. Pro účely výzkumu diplomové práce jsou tak 

spolky jakožto OOS poskytující sociální služby vhodným subjektem zkoumání. 

2.3.2 Ústavy a obecně prospěšné společnosti 

 Co se týče ústavů a obecně prospěšných společností, s příchodem NOZ se 

stávající o.p.s. na ústavy automaticky netransformují, nýbrž si nadále zachovávají 

stávající právní formu. Obecně prospěšným společnostem vzniklým dle Zákona č. 

248/1995 Sb. byla ponechána možnost se na ústav přeměnit, nicméně nadále mohou 

fungovat ve své stávající formě. Od začátku roku 2014 již další o.p.s. vznikat nemohou a 

namísto nich vznikají ústavy. 

 Dle zákona o obecně prospěšných společnostech o.p.s. může:  

"(1)  Kromě  obecně  prospěšných  služeb,  k  jejichž  poskytování  byla založena,  

obecně  prospěšná  společnost může vykonávat i jiné činnosti ("doplňková činnost") za 

podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího  využití  prostředků 

obecně prospěšné společnosti a zároveň tím  nebude  ohrožena  kvalita,  rozsah a 

dostupnost obecně prospěšných služeb. 

(2)  Obecně  prospěšná společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob" (Zákon č. 

248/1995 Sb., §17). 

 

"Hospodářský  výsledek  (zisk) o.p.s.  nesmí  být  použit ve prospěch zakladatelů,  členů 

jejích orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování  obecně prospěšných 

služeb, pro které byla obecně prospěšná společnost založena" (Zákon č. 248/1995 Sb., 

§2). 
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 Ze zákona o obecně prospěšných společnostech vyplývá, že tyto právní subjekty 

mohou vykonávat komerční aktivity, a to do té míry, že tyto vedlejší, komerční aktivity 

neohrozí hlavní činnost a zároveň budou účinněji využity prostředky organizace. O.p.s. 

jsou dle registru poskytovatelů sociálních služeb ministerstva práce a sociálních věcí 

velice častým poskytovatelem sociálních služeb. 

Na ústav je novým občanským zákoníkem  nahlíženo takto: 

" Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné 

společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. Ústav 

provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek 

předem stanovených " (Zákon č. 89/2012 Sb., §402). 

" Provozuje-li ústav obchodní závod nebo jinou vedlejší činnost, nesmí být provoz na 

újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu. 

Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na 

vlastní správu (Zákon č. 89/2012 Sb., §403). 

 

 Komerční aktivity ústavu stejně jako u obecně prospěšné společnosti nesmí 

ohrozit jakost, rozsah a dostupnost služeb, jež jsou hlavním předmětem činnosti 

organizace. Co se týče rozdělení zisku, stejně jako u spolků je zdůrazněna povinnost jeho 

využití na podporu hlavní činnosti organizace.  

2.3.3 Evidované právnické osoby církví a náboženských společností 

 Komerční činnost evidovaných právnických osob církví a náboženských 

společností je ošetřena zákonem o církvích a náboženských společnostech č. 3/2002 Sb.  

"Podnikání  a  jiná výdělečná činnost právnických osob  vedle obecně prospěšné činnosti 

charitativní, sociální nebo zdravotnické mohou být pouze jejich doplňkovou činností" 

(Zákon č. 3/2002 Sb., §15).  

"Předmět  podnikání  a  jiné  výdělečné činnosti musí být vymezen v základním  

dokumentu  registrované  církve  a  náboženské  společnosti. Podnikání  a  jiná  

výdělečná  činnost  církve a náboženské společnosti mohou být pouze její doplňkovou 

výdělečnou činností" (Zákon č. 3/2002 Sb., §27).  
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 Stejně jako tomu bylo u spolků, o.p.s. a ústavů i evidované právnické osoby církví 

a náboženských společností mohou komerční činnosti vykonávat pouze jako svou 

vedlejší činnost. Evidované právnické osoby církví a náboženských společností jsou také 

velmi častým poskytovatelem sociálních služeb z řad organizací občanského sektoru v 

ČR.  

2.4 Organizační teorie 

Komercionalizace je ve své podstatě procesem  přispívajícím k organizační 

změně. Organizační teorie, které se organizačními změnami zabývají, mají dlouholetou 

historii počínající Webberem, Taylorem či Fayolem. Od třicátých let dvacátého století se 

objevuje myšlenka protichůdná ke strojové,  nehumanizující racionalitě organizací 

popsané třemi zmíněnými autory, a to, že uvnitř organizace mohou vznikat neformální 

vztahy mezi lidmi, což nemusí nutně znamenat oslabení fungování organizace (Keller, 

1996: 35).   

Organizační teorie se zabývají rozličnými aspekty organizace a jejího fungování, 

ať je to vedení organizace, poslání a cíle organizace, organizační prostředí, organizační 

změna, organizační kultura či komunikace v organizaci. Komercionalizaci, organizační 

změnu, kterou přináší a vliv organizačního prostředí na tuto změnu tak lze nahlížet z 

pohledu organizačních teorií. V této souvislosti jsou nejčastěji zmiňovanými 

organizačními teoriemi: kontingenční teorie, teorie závislosti na zdrojích a institucionální 

teorie.   

2.4.1 Kontingenční teorie 

 Donaldson říká, že podstata kontingenční teorie tkví v tom, že efektivnost 

organizace vyplývá z přizpůsobování se organizace nahodilostem a nepředvídaným 

"situacím", v kterých se organizace nachází (Brooks, 2003 in Donaldson, 2001: 2). 

Crozier říká, že kontingenční teorie je skeptická ohledně možnosti stanovení obecně 

platných zásad chodu organizace. Podle kontingenčních přístupů neexistuje žádný 

univerzální způsob fungování organizací, organizace jsou závislé a podmíněné 

rozmanitými externími a interními hmotnými i nehmotnými vlivy. Jinak řečeno efektivita 

možných metod a technik vždy závisí na konkrétní situaci, ve které se organizace nachází 

a která je jedinečná. Tyto nahodilosti dle Donaldsona zahrnují: prostředí (Burns, Stalker 

1961 in Donaldson, 2001: 1), organizační síť (Child 1975 in tamtéž) a organizační 

strategie (Chandler, 1962 in Donaldson, 2001: 2). Přizpůsobí-li se organizace těmto 
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nahodilostem, vede to ke zvýšení výkonnosti a celkové produktivitě organizace, čehož se 

organizace snaží dosáhnout. Organizace je tak těmito nahodilostmi ovlivňována a 

utvářena (Donaldson, 2001: 2).  

 Přizpůsobení se nahodilostem lze v tomto smyslu chápat rovněž jako započetí 

realizace komerčních aktivit. Přijetím a vykonáváním komerčních aktivit se organizace 

snaží s nahodilostmi vyrovnat. Tyto nahodilosti v případě přijetí komerčních aktivit jsou 

právě faktory, které OOS vedou k přijetí komerčních aktivit. Těmito nahodilostmi mohou 

být nedostatečná podpora ze strany státu, soukromých dárců, snaha o rozšíření činnosti 

OOS atp.  

2.4.2 Teorie závislosti na zdrojích  

 Teorie závislosti na zdrojích vznikla v 70. letech, jejími zakladateli jsou Pfeffer a 

Salancik. Organizace jsou touto teorií nahlíženy jako racionální nástroje vytvořené pro 

dosáhnutí určitého cíle či souboru cílů (Pfeffer, Salancik, 1978: 23). Parsons (1956) 

organizace od ostatních společenských uskupení odlišoval tím, že mají určité cíle, Perrow 

(1970) organizace popsal podobně, dle něj je jejich činnost převážně orientována na 

dosažení cílů, myšlenka o organizacích a jejich cílech je v definicích organizací udávána 

nejčastěji (Pfeffer, Salancik, 1978: 23). Organizace jsou kolektivním seskupením 

jednotlivců, skrze individuální činnost by totiž cílů jinak nemuselo být možné dosáhnout. 

Organizace jsou schopny měnit své záměry a pole působnosti, aby se přizpůsobily 

(vyhověly) novým zájmovým skupinám (zájmům), zbavily se svých součástí, aby se 

některým zájmům vyhnuly, a když je potřeba, aby byly účastny na aktivitách, jež s jejich 

původním posláním a cíli nemají téměř nic společného, tedy např. přijetí komerčních 

aktivit nesouvisejících s hlavní činností organizace. 

 Teorie závislosti na zdrojích předpokládá, že organizace na to, aby přežily, 

potřebují zdroje, a tak musí interagovat s ostatními, kteří tyto zdroje vlastní. V tomto 

smyslu jsou organizace závislé na vnějším prostředí. Jaffee říká, že teorie závislosti na 

zdrojích zdůrazňuje aktivní strategie, jež mohou být následovány, je-li potřeba 

překonávat tlaky z vnějšího prostředí, organizace jsou dle něj totiž velmi často pasivní a 

ve vztahu k vnějšímu prostředí bezmocné (Jaffee 2001 in Eikenberryová, 2004: 133). 

Tato teorie je užitečná pro porozumění vztahu neziskových organizací s veřejnoprávními 

a soukromými dárci. Změny v těchto vztazích přinutily OOS používat tržní strategie 

(např. komerční činnost), aby se s nedostatkem zdrojů vyrovnaly, tudíž jakmile oslabuje 

veřejná a soukromá podpora, jednou ze strategií neziskových organizací pro získání 
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potřebných zdrojů je užívání tržních přístupů. (Eikenberryová, Kluver, 2004: 134). Dle 

teorie závislosti na zdrojích organizace občanského sektoru užívají komerční příjmy jako 

náhradu za ztracené veřejné dotace a dary od soukromých dárců  (Young, 2003 in 

Vaceková, 2014: 363).  

 Komerční činnost je dle teorie závislosti na zdrojích započata jako reakce na 

změnu ve vztazích mezi OOS a jejími dárci. Vnější vztahy tak vlastně ovlivňují činnost 

organizací samotných, které na ně jsou nuceny pružně reagovat.   

2.4.3 Institucionální teorie 

 Za otce institucionální teorie je považován Philip Selznick, všiml si, že organizace 

se přizpůsobují nejen vnitřním požadavkům, ale také požadavkům a hodnotám vnějším, 

tyto požadavky pochází jak ze strany kultury, tak společnosti (Hatch, 1997: 84). 

DiMaggio s Powellem již v roce 1983 vymezili tři typy institucionálních tlaků působících 

na organizace (DiMaggio, Powell, 1983: 153). První z nich, pocházející ze strany státu v 

podobě nařízení a zákonů, nazývají donucovacím institucionálním tlakem. Druhý má 

původ v kulturních očekáváních, např. vzdělávací aktivity členů organizací, a je 

označován jako normativní institucionální tlak. Jako třetí označují DiMaggio a Powell 

institucionální tlak k napodobování jiných organizací, který je důsledkem reakce na 

nejistoty, ať už ve struktuře organizace, organizační praxi či výkonu organizace.  

 Institucionální teorie vysvětluje, že organizace jsou organizačním neboli 

institucionálním prostředím vlastně vybízeny k tomu, aby se nějak chovaly a nějak 

vypadaly. Komercionalizace je poté vlastně důsledek tohoto procesu, kdy se organizace 

přizpůsobuje prostředí, v němž je zasazena a činí tak, jak se od ní z pohledu 

institucionálního prostředí očekává. Přežití OOS je tak vlastně podmíněno se soužitím  s 

institucionálním prostředím, v němž se nachází (Kerlin, Pollak, 2011 in Vaceková, 2014: 

363).  

 Na organizace je nejlépe nahlížet jako na zasazené uvnitř společenství, komunit, 

politických systémů či průmyslů (Feeney, 1997 in Eikenberryová, Kluver, 2004: 133). 

Uvnitř institucionálního prostředí existují pravidla a požadavky, jimž se jednotlivé 

organizace musí přizpůsobit, chtějí-li obdržet podporu a legitimitu . Organizační chování 

je tak řízeno převládajícími racionalizovanými koncepty organizace práce a 

institucionalizované společnosti (Jafee, 2001 in Eikenberryová, Kluver, 2004: 134). 
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  Abychom porozuměli chování a postojům OOS, je potřeba pochopit vnější 

prostředí a jeho tlaky na organizaci. Organizace občanského sektoru přijaly metody a 

hodnoty trhu, aby se s tlaky a požadavky soukromých a veřejných donorů vyrovnaly.  

 

2.5 Shrnutí východisek pro empirickou část  

 Teoretická část  uvedla problematiku  sektorového členění ekonomiky, z níž 

vychází myšlenka a předmět diplomové práce. Organizace občanského sektoru jsou v 

rámci této práce nahlíženy jako subjekty, od kterých se dle názoru většiny teoretiků 

občanského sektoru očekává určitý druh chování, jehož prioritou je snaha o dosažení 

poslání organizace, což je vlastně také měřítkem jejich úspěchu.  Hned na začátku 

teoretické části bylo uvedeno, že předmětem diplomové práce budou organizace 

občanského sektoru poskytující sociální služby. 

 V další části teoretické části byl představen fenomén komercionalizace organizací 

občanského sektoru. Tento fenomén byl osvětlen z hlediska několika autorů, resp. 

teoretických pohledů . Bylo uvedeno, že fenomén dostal několik pojmenování - 

komercionalizace, marketizace, obchodní jednání, z nichž je právě komercionalizace 

pojmenováním nejčastějším a nejvíce zakořeněným. Z uvedených definičních rámců byla 

vybrána definice, která se pro tuto diplomovou práci nejvíce hodí, a byla doplněna o 

Skovajsovu specifikaci komerční činnosti OOS (definice podnikání). Komercionalizace 

byla v rámci této diplomové práce definována následovně: "Komercionalizace OOS je 

proces, kdy se organizace občanského sektoru zaměřují spíše na zisk z komerčních 

činností nežli na získávání státních dotací a soukromých darů. Komerčními aktivitami 

označujeme soustavnou činnost organizace občanské společnosti, prováděnou 

samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku,  tato 

činnost není hlavní činností OOS". 

 Komercionalizace byla popsána rovněž ze stránky názorové. Byly uvedeny názory 

na tento fenomén jak negativní, tak pozitivní. Dále se práce zabývala faktory, které vedou 

a vedly k přijetí komerčních aktivit OOS. Opět bylo uvedeno množství teoretických 

náhledů rozličných autorů. Dalším tématem teoretické části byl dopad komerčních aktivit 

na organziace občanské společnosti, kapitola se zabývala, co s sebou přijetí 

komercionalizace pro OOS nese, v čem je její přínos pozitivní a v čem je pro organizaci 

negativní.  
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 Další důležitou částí teoretické části byla kapitola popisující již proběhnuté 

výzkumy komercionalizace zejména v západních zemích. Výzkumné otázky a 

předpoklady této diplomové práce z těchto výzkumů vycházejí. Prvním tématem  

výzkumů komercionalizace OOS byly podoby komerčních aktivit organizací občanského 

sektoru. Druhým tématem byla míra komerčních aktivit organziací občanského sektoru. 

Třetím tématem byly faktory vedoucí k přijetí komerčních aktivit organizacemi 

občanského sektoru, z tohoto tématu vycházejí předpoklady diplomové práce. Čtvrtým a 

posledním tématem výzkumů byl dopad komercionalizace na organizace občanského 

sektoru, dané téma sice z důvodu obsahové kapacity diplomová práce přímo nezkoumá, 

avšak bylo shledáno pro celkové pochopení fenoménu komercionalizace a doplnění 

teoretických východisek jako důležité. 

 Předposlední kapitola teoretické části se zabývala možnostmi komerčních aktivit 

organizací občanského sektoru v České republice. Byly uvedeny typy OOS v ČR a typy 

OOS, které v rámci legislativy ČR mají komerční aktivity, tj. vedlejší podnikatelskou 

činnost, možnost vykonávat, dále změny, které přinesl nový Občanský zákoník. U 

jednotlivých  typů organizací občanské společnosti, které mohou vykonávat komerční 

aktivity a které poskytují sociální služby, byly uvedeny výňatky z příslušných zákonů, 

které byly interpretovány z hlediska možnosti vykonávat komerční aktivity. Jednalo se o 

spolky, o.p.s., ústavy a evidované právnické osoby církví a náboženských společností. 

 Poslední kapitola se týkala organizačních teorií, které se zabývají organizačními 

změnami. Byly krátce představeny teorie kontingenční, teorie závislosti na zdrojích a 

teorie institucionální.  Fenomén komercionalizace byl poté na základě poznatků těchto 

teorií vysvětlen a interpretován. 
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3 Metodologická část 

3.1 Vlastní výzkumné šetření  

3.1.1 Výzkumný problém a výzkumné otázky 

 Diplomová práce si klade za úkol zmapovat výskyt a podoby komerčních aktivit u 

organizací občanského sektoru poskytujících sociální služby v České republice v 

segmentu sociální rehabilitace. Jestliže pak organizace komerční aktivity vykonávají, 

bude dalším cílem výzkumu zjistit, jaké jsou finanční zdroje organizací, z čehož bude 

vyvozena míra komercionalizace. Posledním výzkumným  cílem je zmapovat, jaké 

faktory vedly organizace občanského sektoru k zavedení komerčních aktivit.  

 

Výzkumné otázky:  

1. Jaké jsou podoby komerčních aktivit organizací občanského sektoru poskytující 

sociální služby v segmentu sociální rehabilitace? 

2. Jaké jsou finanční zdroje organizací občanského sektoru poskytující sociální 

služby v segmentu sociální rehabilitace? 

3. Jaké faktory vedly organizace občanského sektoru poskytující sociální služby v 

segmentu sociální rehabilitace k zavedení komerčních aktivit (za dobu jejich 

existence)?  

 Výzkumná otázka č. 1 se zaměřuje na konkrétní podoby komerčních aktivit OOS. 

Výčet podob komerčních činností byl převzat z diplomové práce zabývající se sociálním 

podnikáním OOS v ČR (Šmídová, 2010: 45). Tato výzkumná otázka je popisného 

charakteru a jejím účelem je přiblížení forem komerčních aktivit, v nichž se organizace v 

současné době angažují.  Z této výzkumné otázky tudíž nevychází žádné předpoklady. 

 Výzkumná otázka č. 2 si  klade za úkol zjistit poměr finančních příjmů OOS v 

loňském roce 2013. Ve výzkumu je operacionalizována několika otázkami tázajícími se 

na poměrnou velikost příjmů od státu, EU, soukromých dárců a z komerčních aktivit. Dle 

těchto ukazatelů je pak odvozena míra komercionalizace OOS tak, jak ve svém výzkumu 

míry komercionalizace činil Salamon  (1999: 112; viz sekce "Výzkumy - Míra 

komerčních aktivit OOS), tedy z poměru příjmů z komerčních aktivit k celkovým 

příjmům organizace. Z tohoto bude vyvozena míra komercionalizace OOS poskytující 
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sociální služby. Tato výzkumná otázka je, stejně jako tomu bylo u první výzkumné 

otázky, deskriptivního charakteru, a tak z ní rovněž předpoklady nevychází. 

 Třetí výzkumná otázka pátrá po faktorech vedoucích OOS k zavedení komerčních 

aktivit. Tyto faktory byly převzaty z několika výzkumů na téma komercionalizace 

popsaných v sekci Výzkumy - Faktory vedoucí OOS k přijetí komerčních aktivit. Jedná 

se o výzkum W. L. Knutsena, Younga, organizace Pew Trusts provedený institutem pro 

management univerzity Yale a Goldman-Sachovou nadací (Knutsen, 2012: 993; Young, 

1998 in Guo, 2006; Massarsky a Beinhacker, 2002b in Vaceková, 2014: 365) a zmíněnou 

diplomovou práci Šmídové (Šmídová, 2010). Faktory se týkají několika oblastí, a to: 

dotací od státu a EU, závislosti na státem dotovaných oblastech podpory, soukromého 

dárcovství, zaměstnanců, komunity, v níž organizace působí, místa na trhu, klientů a 

dalších faktorů, které organizace mohla sama vyjmenovat.  

3.1.2 Výzkumná strategie 

 Ve výzkumu diplomové práce byla využita výzkumná strategie kvantitativního 

výzkumu. Kvantitativní šetření je navrženo tak, aby přineslo numerická data měřením 

proměnných (Punch, 2008: 13). Pro kvantitativní výzkum je charakteristická vysoká míra 

standardizace, což značí, že dotazování (sběr dat) probíhá u všech zkoumaných  prvků 

totožně (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 17).  

 Kvantitativní šetření bylo provedeno s užitím dotazníkového šetření. Dotazníky 

byly zadány do elektronické formy za užití služby Google Documents. Tato služba 

umožňuje rozeslání e-mailů obsahujících buďto přímo dotazník samotný, nebo odkaz na 

daný dotazník, ten je poté vyplněn elektronicky a zaslán zpět do Google Documents. 

Služba samotná pak poskytuje jisté analytické funkce pro vyhodnocení dotazníků, rovněž 

poskytuje možnost exportu výsledků do MS Office. Oslovení respondenti v organizaci 

zastávají vedoucí pozici - ředitel, člen správní rady, jednatel atp. Kontaktní informace (e-

mail) a jména vedoucích pracovníků byla získána z veřejného registru poskytovatelů 

sociální služeb vedeného ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.  

 E-mail obsahoval průvodní dopis obsahující vysvětlení následujících Punchem 

vytyčených oblastí: o čem projekt je, kdo ho provádí a proč, co se bude dít se získanými 

daty, anonymitou a utajením, instrukcí pro vyplnění a způsob vrácení dotazníku (Punch, 

2008:82).  

 Dotazník (viz. Příloha 1) byl rozdělen do tří částí a obsahoval převážně uzavřené 

otázky s nabídkou několika možností. V první části dotazníku byli respondenti požádáni 
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o vyplnění obecných informací týkajících se organizace, v níž působí. Dotazy se týkaly 

stáří organizace, počtu zaměstnanců, počtu dobrovolníků působících v organizaci, 

ročního rozpočtu  a právní formy organizace. Jakmile respondent tyto informace vyplnil, 

byl požádán o odpověď tázající se na existenci komerčních aktivit v dané OOS. Jestliže 

OOS komerční aktivity vykonává, je respondentovi umožněn postup do druhé části 

elektronického dotazníku. V případě, že respondent zaškrtl negativní odpověď značící 

nevykonávání komerčních aktivit danou OOS, je dotazování u konce. Negativní odpovědi 

jsou rozděleny na dvě možnosti zjišťující, zda organizace do budoucna plánuje zavedení 

komerční činnosti nebo ne. Celkem má první část dotazníku 6 otázek, které jsou všechny 

povinné. Kromě otázky první, kde respondent manuálně zadává rok založení organizace, 

je zbytek otázek uzavřených s nabídkou možností odpovědi.  

 Druhá část dotazníku se týká již jen těch organizací, které vykonávají komerční 

činnost, a je zaměřena na zjištění podob komerčních aktivit a míry komercionalizace dané 

OOS. Podoby komerčních aktivit zjišťuje otázka číslo 1, u které je možno zaškrtnout více 

nabízených možností s tím, že provozuje-li OOS ještě jinou, v dotazníku nejmenovanou 

komerční aktivitu, může ji do dotazníku zapsat pod  volbou "jiné". V tomto ohledu se 

dotazník dále táže na dobu zavedení komerční činnosti do organizace. Výzkumnou 

otázkou týkající se míry komercionalizace se zabývají třetí až sedmá otázka druhé části 

dotazníku, jež zjišťují percentuální podíl příjmů organizace z komerčních aktivit, ze 

státních dotací a dotací z EU a z příjmů od soukromých dárců.  Dále pak nahlížení 

komerčních aktivit samotnou OOS a plány do budoucna. Kromě první otázky jsou 

všechny otázky druhé části uzavřené s jednou možností odpovědí, všechny otázky jsou 

opět povinné.  

 Třetí, poslední část dotazníku se týká třetí výzkumné otázky týkající se faktorů, 

které vedly OOS k přijetí komerčních aktivit. Míra souhlasu s otázkami této části je 

hodnocena za využití pětistupňové Likertovy škály (1 - naprosto souhlasím, 2 - spíše 

souhlasím, 3 - nevím, 4 - spíše sesouhlasím, 5 - naprosto nesouhlasím,).  Celkem tato část 

obsahuje 11 otázek, 10 z nich jsou uzavřené otázky užívající měřítka Likertovy škály, 

poslední, 11. otázka je otevřená a vybízí k uvedení dalších důvodů  pro zavedení 

komerčních aktivit.   

3.1.3 Pilotáž 

 Pilotáž byla provedena na vzorku 2 respondentů. Prvním z nich byla 

představitelka OOS poskytující sociální služby v segmentu  sociálně aktivizačních služeb 
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pro rodiny s dětmi. Daná respondentka, které byla při pilotáži slíbena anonymita, 

dotazník shledala vhodným až na jednu ,dle jejího názoru, nejasnou formulaci v otázce po 

plánech OOS ohledně provozování komerčních aktivit do budoucna. Druhým 

respondentem byla absolventka magisterského studia Žurnalistiky a mediálních studií na 

FSV, UK v Praze, která dotazník shledala srozumitelným a pochopila veškeré požadavky, 

které dotazník vyžaduje. Jedinou méně vhodnou formulací dle této respondentky bylo 

rozmezí Likertovy škály, které bylo pozměněné z původní škály "velmi souhlasím, spíše 

souhlasím, ani souhlasím, ani nesouhlasím, spíše nesouhlasím, velmi nesouhlasím" na 

škálu "naprosto souhlasím,  spíše souhlasím, nevím, spíše nesouhlasím a naprosto 

nesouhlasím".  

3.1.4 Předpoklady 

 Předpoklady se vztahují ke třetí výzkumné otázce, první dvě výzkumné otázky 

jsou deskriptivního charakteru.  

 Prvních pět předpokladů vychází ze zjištění výzkumu W. L. Knutsena uvedeného 

v části "Výzkumy, Faktory vedoucí OOS k přijetí komerčních aktivit",  kde byly 

zkoumány důvody angažování se OOS poskytující sociální služby seniorům v 

komerčních aktivitách (Knutsen, 2012: 998 - 1000).  

1. OOS započala vykonávat komerční aktivity z důvodu nedostatku finančních 

prostředků určených na platy zaměstnanců. 

2. OOS započala vykonávat komerční aktivity z důvodu nejistoty dotací od státu, 

EU. 

3. OOS započala vykonávat komerční aktivity z důvodu nedostatečných příjmů z 

fundraisingu.   

4. OOS započala vykonávat komerční aktivity z důvodu nedostatečných zdrojů  k 

uspokojení všech potřeb dané komunity. 

5. OOS započala vykonávat komerční aktivity z důvodu snahy o oproštění se 

závislosti na státu, EU a jimi diktovaných oblastí podpory.  

Další předpoklady vychází z výzkumu Younga, který zjistil, že nárůst komerčních aktivit 

je spojen s úbytkem prostředků a soukromého dárcovství (Young, 1998; Stone, Hager, 

Griffin, 2001 in Guo, 2006: 125).  

6. OOS započala vykonávat komerční aktivity z důvodu úbytku finančních 

prostředků poskytovaných státem, EU. 
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7. OOS započala vykonávat komerční aktivity z důvodu úbytku finančních 

prostředků od soukromých dárců.  

Ze studie organizace Pew Charitable Trusts provedené institutem pro management 

univerzity Yale a Goldman-Sachovou nadací vyplynuly další faktory vedoucí k přijetí 

komerčních aktivit OOS z oblasti sociálních služeb, vzdělávaní, zdravotnictví a umění 

(Massarsky a Beinhacker, 2002b in Vaceková, 2014: 365). Tyto faktory se mnohdy 

shodovaly s faktory z předešlé studie, proto jmenuji pouze jeden.  

8. OOS započala vykonávat komerční aktivity z důvodu vytvoření pracovních míst a 

pro průpravu zaměstnanců.  

Diplomová práce Terezy Šmídové z Vysoké školy ekonomické v Praze zabývající se 

podnikáním OOS vedle již zmíněných faktorů vedoucích k přijetí komerčních aktivit 

OOS ze svého dotazníkového výzkumného šetření zjistila další dva ještě nezmíněné 

faktory (Šmídová, 2010: 45).  

9. OOS započala vykonávat komerční aktivity z důvodu zaplnění prázdného místa 

na trhu.  

10. OOS započala vykonávat komerční aktivity z důvodu umístění svých klientů na 

pracovní trh. 

 K předpokladům číslo 2, 5 a 6 je vedle státu přidána ještě instituce Evropské Unie, 

která je pro české neziskové prostředí relevantní. 

 Předpoklady budou po vyhodnocení výzkumu seřazeny dle četnosti výskytu v 

odpovědích respondentů.   

3.1.5 Výzkumný vzorek 

 Výzkumným vzorkem jsou organizace občanského sektoru z celé České republiky 

poskytující sociální služby v oblasti sociální rehabilitace. Dle zákona č.  108/2006 Sb. je 

sociální rehabilitace definována jako: " Soubor specifických činností směřujících 

k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich 

specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonů běžných, 

pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím 

zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje 

formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných 

v centrech sociálně rehabilitačních služeb" (Zákon č. 108/2006 Sb., §70). Právní forma 
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organizací poskytujících tento typ služeb vedle státních neziskových organizací, jež do 

výzkumu samozřejmě zahrnuty nebyly, jsou spolky, obecně prospěšné společnosti, 

ústavy a evidované právnické osoby církví a náboženských společností.  

 Od původní myšlenky zkoumat náhodný vzorek ze všech OOS poskytujících 

sociální služby v ČR bylo upuštěno z důvodu neexistence seznamu všech OOS 

poskytujících sociální služby, z něhož by náhodný výběr mohl být uskutečněn. 

Neexistence zmíněného seznamu byla ověřena dvěma dotazy směřovanými na 

ministerstvo práce a sociálních věcí.  

 Dle veřejného registru poskytovatelů sociálních služeb ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR je v segmentu sociální rehabilitace registrováno 290 subjektů. Některé 

subjekty měly pod jedním jménem registrováno na území ČR více poboček. V takovémto 

případě byl daný subjekt považován za jednu organizaci. Dalších 11 organizací do 

výzkumu vzato být nemohlo z důvodu jejich právní formy, jednalo se totiž o příspěvkové 

organizace měst a krajů a organizační složky státu. Po konečném nakopírování 

kontaktních e-mailových adres a jmen vedoucích představitelů OOS činil počet 

organizací 175. Z toho jich dle údajů v registru MPSV 63 tvořilo právní formu obecně 

prospěšné společnosti, 70 právní formu spolku a 42 církevní organizace. 

 Při výběru populace je dle Punche důležité tázat se na samotný výběr a na to, jak 

dobře výběr či vzorek reprezentují populaci, z nichž byly získány (Punch 2008: 52). 

Začneme li výběrem oblasti sociálních služeb, ta byla vybrána ze dvou hlavních důvodů. 

Prvním byla inspirace četnými výzkumy komercionalizace uvedenými v teoretické části, 

kdy byly zkoumány právě OOS poskytující sociální služby (viz např. Salamonův výzkum  

míry komercionalizace uvedený na straně  10, výzkum Younga po faktorech vedoucích 

OOS poskytující sociální služby k přijetí komerčních aktivit ze strany 12 nebo podobný 

výzkum Knutsena rovněž ze strany 12). Druhým důvodem pak byl snadno přístupný a 

veřejný registr poskytovatelů veřejných služeb ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 

ze kterého bylo postupným, manuálním výběrem možno získat kontaktní e-mailové 

adresy na veškeré OOS včetně jmen vedoucích pracovníků. Ti byli poté jejich jménem 

elektronickou komunikací osloveni a požádáni o vyplnění krátkého anonymního 

dotazníku.  

 Segment sociální rehabilitace byl vybrán po průzkumu ostatních druhů sociálních 

služeb. Tento segment splňoval podmínky většinového zastoupení nestátních OOS, jež 

daný typ sociální služby poskytují a zároveň nepříliš malý počet zastoupených 

organizací. Daný výzkumný vzorek plně reprezentuje populaci OOS poskytujících 
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sociální služby v oblasti sociální rehabilitace, poněvadž byly osloveny všechny 

organizace do segmentu spadající. Co se týče populace OOS poskytujících sociální 

služby, je jich dle registru poskytovatelů sociálních služeb registrováno cca 5500, 

nejobsáhlejšími segmenty jsou pečovatelské  služby se 755 registrovanými subjekty, 

odborná sociální poradenství s 602 subjekty či domovy pro seniory s 506 subjekty.  

 Sběr dat probíhal v období od 14. 5. 2014 do 23. 5. 2014, tedy 10 dní (8 

pracovních). Z celkového počtu 175 zaslaných dotazníků vedoucím pracovníkům OOS 

poskytující služby v segmentu sociální rehabilitace se jich vyplněných vrátilo rovných 

90, návratnost se tak vyšplhala přes polovinu, konkrétně na 51,5%. Z tohoto čísla lze 

usoudit, že počet odpovědí je pro daný výzkumný vzorek reprezentativní. Nejvíce 

odpovědí bylo zaznamenáno v prvních dnech po odeslání dotazníků, tedy mezi 14. - 16. 5 

(viz. Graf 1 Počet odpovědí). 

 

 

Graf 1 Počet odpovědí 

3.1.6 Analýza dat  

 Analýza dat byla provedena za užití platformy Google Dokumenty a také za užití 

vlastních výpočtů ze získaných dat (průměry, součty, zaokrouhlení - někdy na jednu 

desetinnou čárku, aby seděly součty). Byla užita popisná statistika k sumarizaci a 

zobrazení dat a charakterizaci výsledků jednotlivých otázek (tabulky, grafy - histogramy, 

výsečové a sloupcové grafy). Vedle jednorozměrných vztahů byly rovněž analyzovány 

vztahy dvourozměrné - bylo provedeno měření za užití kontingenčních tabulek 

prostřednictvím platformy Google Dokumenty, kdy byly odpovědi první části dotazníku 

porovnávány s poslední, stěžejní odpovědí první části dotazníku, tedy, zda OOS 

vykonává komerční činnost. Pro kategorizaci otevřených otázek dotazníku byly do úvahy 

vzaty všechny odpovědi respondentů.  
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 Hodnocení dotazníku bylo rozděleno do tří částí odpovídajícím třem částem 

dotazníku. Většina grafů a tabulek byla vytvořena za užití programu MS Excel 2007. 

Otázky jsou doplněny o grafické zobrazení odpovědí, které slouží k lepšímu a 

názornějšímu porozumění odpovědí. 
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4 Empirická část  

4.1 Charakteristiky OOS  

 První část dotazníku obsahovala 6 otázek na organizační charakteristiky OOS. Dle 

poslední otázky pak bylo organizacím umožněno dotazník buďto odeslat, nebo 

pokračovat druhou a třetí částí dotazníku týkající se komercionalizace OOS. Otázky z 

první části dotazníku se nevztahují k žádné z výzkumných otázek, jsou až na rozřazovací 

otázku číslo 6 čistě informačního charakteru. 

1. Rok založení OOS. První otázka se týkala roku založení OOS poskytující sociální 

služby v segmentu sociální rehabilitace (dále jen OOS).  Z celkového počtu  90 

respondentů bylo nejvíce organizací založeno v letech 2003, 2001, 2000 a 1992, a to po 7 

organizacích každý uvedený rok. Průměrný rok založení  u všech organizací byl rok1999. 

Nejstarší organizací zapojenou do výzkumu byla organizace založená v roce 1971, dále 

pak organizace z roku 1982 a z roku 1989. Celkem uvedlo své založení  před vznikem 

České republiky, tj. před 1. 1. 1993, 16 organizací. V pětiletém rozpětí od roku 1993 do 

roku 1997 bylo založeno celkem  18 organizací, v letech 1998 - 2002 23 organizací, v 

letech 2003 - 2007 22 organizací a od roku 2008 do současnosti pouze 8 organizací. 

Přehled roku založení jednotlivých OOS poskytuje Graf 2.  

 

Graf 2 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1
9

7
1

 

1
9

8
2

 

1
9

8
9

 

1
9

9
0

 

1
9

9
1

 

1
9

9
2

 

1
9

9
3

 

1
9

9
4

 

1
9

9
5

 

1
9

9
6

 

1
9

9
7

 

1
9

9
8

 

1
9

9
9

 

2
0

0
0

 

2
0

0
1

 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

Rok založení OOS 

Rok založení OOS 



42 

 

2. Počet zaměstnanců OOS. Druhá otázka zkoumala, kolik daná organizace 

zaměstnává zaměstnanců na plný pracovní úvazek. Z výsledků vyplynulo, že více než 

polovina organizací zaměstnává 16 a více zaměstnanců - celkem 48 organizací, tj. 53%. 

11 - 15 zaměstnanců na plný úvazek zaměstnává 11 organizací, tj. 12%, 6 - 10 

zaměstnanců na plný úvazek zaměstnává 14 organizací, tj. 16% a jednoho až 5 

zaměstnanců na plný úvazek mělo 17 organizací, tj. 19%. Podíl organizací dle počtu 

zaměstnanců je vyobrazen na Grafu 3. 

 

Graf 3 

 

3. Počet dobrovolníků OOS. Třetí otázka respondentům kladla otázku ohledně počtu 

dobrovolníků, kteří v současné době pro organizaci pracují, popř. s ní spolupracují. Cca 

jedna pětina organziací, tj. 19 organizací, dle odpovědí s dobrovolníky nespolupracuje 

vůbec. Téměř dvě pětiny organizací, tj. 34, užívají služeb jednoho až pěti dobrovolníků, a 

cca jedna pětina organizací, tj. 19 organizací, v současnosti využívá 16 a více 

dobrovolníků. Pod zbytek, tedy do kategorie 6 - 10 dobrovolníků a 11 - 15 dobrovolníků, 

spadá celkově zbytková jedna pětina organizací, tj. 20 subjektů. Rozložení počtu 

dobrovolníku lze pozorovat na Grafu 4. 
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Graf 4 

4. Roční rozpočet OOS. Čtvrtá otázka zjišťovala roční rozpočet OOS z roku 2013. 

Drtivá většina respondentů zaznačila výši ročního rozpočtu nad 1 milion Kč, konkrétně se 

toto číslo vyšplhalo na 86% všech subjektů, tj. 77 organizací. Další 4% OOS, tj. 4 

organizace, se zařadily do kategorie ročního rozpočtu 750 tisíc Kč - 1 mil. Kč. 

Dohromady tak rovných 90% OOS vládne ročním rozpočtem vyšším než 750 tisíc Kč. 

Zbylých 10% organizací se rozdělilo do kategorií 1 - 100 tisíc Kč v počtu dvou 

organizací, kategorie 100 tisíc - 300 tisíc Kč rovněž v počtu dvou organizací a kategorie 

300 tisíc - 500 tisíc Kč v počtu 5 organizací. Kategorie 500 tisíc - 750 tisíc zůstala 

prázdná. Percentuální rozdělení organizací dle rozpočtu je opět zobrazeno na výsečovém 

Grafu 5.  
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Graf 5 

5. Právní forma OOS. Předposlední, pátá otázka zkoumala právní formu OOS. 

Připomeňme si právní formy, které byly uvedeny v registru poskytovatelů sociálních 

služeb: 63 subjektů obecně prospěšných společností, 70 spolků a 42 církevních 

organizací. Vezmeme-li to postupně z 63 oslovených o.p.s. dotazník vyplnilo 34 

organizací, což je větší polovina, další 3 pak uvedly svou právní formu jako ústav, což v 

registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV zaznamenáno ještě nebylo. Z oslovených 

70 spolků se mi pro výzkum dostalo odpovědí celkem od 35 spolků plus 7 subjektů, kteří 

na sebe zatím ještě nahlíželi jako na občanské sdružení. Jak jsem však uváděl v kapitole 

"Možnosti komerčních aktivit OOS v České republice", tyto subjekty jsou dle NOZ od 1. 

1. 2014 považovány za spolky, a tak jsou v rámci výzkumu diplomové práce také za 

spolky považovány. Návratnost odpovědí od právního subjektu spolků činila 60%. 

Nejmenší návratnost s 11 odpověďmi byla zjištěna u právního subjektu církevních 

organizací, kterých bylo dle registru poskytovatelů sociálních služeb osloveno celkem 42, 

návratnost tak činila jen 26%. Pro shrnutí, nejvíce odpovědí se mi dostalo od právní 

formy spolku, dále o.p.s., církevních organizací a ústavů, kterých bylo nejméně, viz. Graf 

6. 
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Graf 6 

6. Komerční aktivity OOS. Poslední, šestá otázka je tzv. otázkou rozřazovací. Tázala 

se na to, zda organizace vykonává komerční aktivity (vedlejší podnikatelskou činnost) a 

nabízela tři možné odpovědi. V případě, že organizace odpověděla kladně, byl jí 

umožněn vstup do další části dotazníku. Odpověděla-li negativně, dotazování tím pro 

danou organizaci končilo. Počet kladných odpovědi tvořil 54% z celkových 90 OOS, což 

činí 49 organizací. Tyto organizace dále odpovídaly na otázky týkající se podob 

komerčních aktivit, faktorů vedoucích k jejich přijetí atd. Ze zbylých 46% organizací, 

tj.41 OOS, které odpověděly negativně, jich 26%, tj. 23 OOS, uvedlo, že do budoucna o 

zavedení komerčních aktivit neuvažuje. Naproti tomu 20% respondentů, tj. 18 OOS, 

odpovědělo, že do budoucna o započetí komerčních aktivit uvažuje. Výsledky zobrazuje 

Graf 7. 
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Graf 7 

4.1.1 Testování dvojrozměrných vztahů mezi proměnnými 

1. Vztah mezi rokem založení OOS a výkonem komerčních aktivit. Z tabulky lze 

pozorovat, že OOS založené v době nedávné, tj. od roku 2008, tedy v posledních více než 

6 letech , komerční aktivity spíše nevykonávají, nežli ano. Konkrétně se do výzkumu 

zapojilo 8 organizací založených nejdříve v roce 2008, z toho komerční aktivity 

vykonávají pouze dvě, což je 25%, další 4 komerční aktivity nevykonávají a ani o tom do 

budoucna neuvažují, tj. dalších 50%, a zbylé dvě OOS o tom do budoucna uvažují. 

Naopak vezmeme-li v úvahu organizace občanské společnosti založené v prvních pěti 

letech po založení ČR, tedy v rozmezí let 1993 - 1997, kterých bylo celkem 18, dostane 

se nám čísel rozdílných. Z těchto 18 organizací komerční činnost v současné době 

vykonává 13 OOS, tj. 73%, neuvažují o tom 3 OOS, tj. 17%, a 3 OOS o tom uvažují . Při 

pohledu na organizace založené mezi následujícími pěti lety, tedy 1998 - 2002, lze 

spočítat, že z celkových 23 zkoumaných organizací komerční činnost vykonává 13 OOS, 

tj. 57%,  6 komerční činnost nevykonává, tj. 26% a 4 o tom uvažují, tj. 17% z celku. V 

další pětiletce se čísla drží na podobné úrovni, z 25 organizací založených mezi lety 2003 

- 2007 jich komerční činnost vykonává 12, tj. 48%, 6 jich o tom neuvažuje, tj. 24%, a 7 

ano, tj. 28%.  Co se týče organizací založených před 1. 1. 1993, tady vznikem státnosti 

České republiky, jich z celkem 16 OOS komerční aktivity vykonává 9, tj. 56%, 5 jich 
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komerční aktivity nevykonává a ani o tom do budoucna neuvažuje, tj. 31%, a 2 OOS o 

tom do budoucna uvažují, tj. 13% z celku. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že percentuální podíl výkonu komerčních aktivit se 

stářím organizací založených po roce 1993, tedy po vzniku ČR,  roste (období 1993 - 

1997: 73% OOS; období 1998 - 2002: 57%; období 2003 - 2007: 48%; období 2008 až 

dodnes: 25%). Konkrétní čísla vyobrazuje Tabulka 1. 

ROK ZALOŽENÍ OOS / PŘIJETÍ 

KOMERČNÍCH AKTIVIT 
Ano Ne a ani o tom 

neuvažujeme 

Ne, ale do budoucna 

o tom uvažujeme 

Celkem 

1971  1  1 

1982  1  1 

1989  1  1 

1990 3 2  5 

1991 1   1 

1992 5  2 7 

1993 3   3 

1994 5   5 

1995 1 1 1 3 

1996 2  1 3 

1997 2 1 1 4 

1998 2 1  3 

1999 1   1 

2000 4 2 1 7 

2001 5 1 1 7 

2002 1 2 2 5 

2003 3 1 3 7 

2004 3  3 6 

2005 1 2  3 

2006 2 3 1 6 

2007 3   3 

2008 1   1 

2009 1 2  3 

2011  2 2 4 

Tabulka 1 Rok založení OOS 

2. Vztah mezi počtem stálých zaměstnanců OOS a výkonem komerčních aktivit.  

 Z Tabulky 1 lze vyčíst, že u organizací s jedním až pěti zaměstnanci, kterých bylo 

celkem 17 jich pouze jedna vykonává komerční aktivity, 5 jich o tom do budoucna 

uvažuje a 11 neuvažuje, tj. pouze 6% z organizací s jedním až pěti zaměstnanci komerční 

aktivity vykonává.  U organizací s šesti až deseti stálými zaměstnanci již počet OOS 

vykonávajících komerční činnost roste, z celkových 14 OOS jich vykonává komerční 
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činnost 6, tj. 43% z celku, 5 jich o tom neuvažuje, tj. 36% a 3 o tom do budoucna uvažují, 

tj. 21% z celku.  Při vyšším počtu zaměstnanců OOS se percentuální podíl OOS komerční 

aktivity vykonávající opět zvedá. U počtu stálých zaměstnanců OOS v rozmezí jedenácti 

až patnácti zaměstnanců jich 8 z celkových 11 komerční aktivity vykonává, tj. necelých 

73%, jedna organizace o tom neuvažuje, tj. 9%, a dvě organizace o tom uvažují, tj. 18% z 

celku. U organizací občanského sektoru poskytujících sociální služby v segmentu sociální 

rehabilitace, jejichž počet stálých zaměstnanců je 16 a více, jich komerční činnost 

provozuje rovněž velmi vysoký počet, a to 34 z celkových 48, tj. 71%, dalších 6 

organizací o tom neuvažuje, tj. 13%, 8 organizací o tom do budoucna uvažuje, tj. 16%.  

 Z daných údajů lze usoudit, že s rostoucím počtem zaměstnanců OOS roste i 

pravděpodobnost, že budou vykonávat komerční aktivity. U organizací s 1-5 zaměstnanci 

to bylo 6%, u organizací s 6 - 10 zaměstnanci to bylo již 43%, u organizací s 11 - 15 

zaměstnanci to bylo 73% a u organizací s 16 a více zaměstnanci 71%. Organizací s 16 a 

více zaměstnanci pak bylo celkem více (48 z 90 OOS) než ostatních (17, 14 a 11, tj. 42 

OOS z 90).  

 

POČET STÁLÝCH 

ZAMĚSTNANCŮ OOS/ PŘIJETÍ 

KOMERČNÍCH AKTIVIT 

Ano Ne a ani o tom 

neuvažujeme 

Ne, ale dobudoucna 

o tom uvažujeme 

Celkem 

1 - 5 1 11 5 17 

6 - 10 6 5 3 14 

11 - 15 8 1 2 11 

16 a více 34 6 8 48 

Celkový součet 49 23 18 90 

Tabulka 2 Počet zaměstnanců OOS 

3. Vztah mezi počtem dobrovolníků OOS a výkonem komerčních aktivit. Tabulka 2 

vyobrazuje počty dobrovolníků pracujících pro OOS a skutečnost, zda OOS vykonávají 

komerční aktivity. Z tabulky vyplývá, že OOS, pro něž nepracují žádní dobrovolníci, 

bylo v dotazníku celkem 19, 6 z nich komerční aktivity vykonává, tj. 32%, 8 OOS 

komerční aktivity nevykonává, tj. 42%, a 5 rovněž ne, ale do budoucna o tom uvažuje, tj. 

26%.  OOS s 1 - 5 dobrovolníky bylo celkem 34, 22 z nich komerční aktivity vykonává, 

tj. 64%, 6 OOS nevykonává a neuvažuje o tom, tj. 18%, a 6 nevykonává, ale uvažuje o 

tom, tj. rovněž 18%. Organizací s 6 - 10 dobrovolníky bylo 14, 9 z nich komerční aktivity 

vykonává, tj. 64%, 3 OOS komerční aktivity nevykonávají, tj. 22%, a 2 o tom uvažují, tj. 

14%. Organizace s 11 - 15 dobrovolníky byly celkem pouze 4, z toho jedna komerční 
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aktivity vykonávala, tj. 25%, jedna ne, tj. dalších 25%,  a dvě o tom uvažovaly, tj. zbylá 

polovina. Organizací s 16 a více dobrovolníky bylo celkem 19, z toho 11 OOS  komerční 

činnost vykonávalo, tj. 58%, 5 komerční činnost nevykonávalo, tj. 26%, a 3 OOS o tom 

do budoucna uvažují, tj. 16% z celku.  

 Z výše uvedeného lze až na skupinu organizací s 11 - 15 dobrovolníky, která měla 

velmi male zastoupení, říci, že s rostoucím počtem dobrovolníků nemá míra výkonu 

komerčních činností tendenci růst. U organizací bez dobrovolníků to bylo 32%, u OOS s 

1-5 dobrovolníky to bylo 64%, u organizací s 6 - 10 dobrovolníky to bylo také 64%, u 

organizací s 11 - 15 dobrovolníky to bylo 25% a u organizací s 16 a více dobrovolníky 

58%. Největší počet OOS, celkem 34 z 90, zaměstnává 1-5 dobrovolníků. Z uvedených 

výsledků nelze říci, že by míra výkonu komerčních aktivit s počtem dobrovolníků rostla 

či klesala.  

 

POČET DOBROVOLNÍKŮ OOS / 

PŘIJETÍ KOMERČNÍCH AKTIVIT 

Ano Ne a ani o tom 

neuvažujeme 

Ne, ale do budoucna 

o tom uvažujeme 

Celkem 

Žádní dobrovolníci 6 8 5 19 

1 - 5 22 6 6 34 

6 - 10 9 3 2 14 

11 - 15 1 1 2 4 

16 a více 11 5 3 19 

Celkový součet 49 23 18 90 

Tabulka 3 Počet dobrovolníků OOS 

4. Vztah mezi ročním rozpočtem OOS a výkonem komerčních aktivit. Již z pohledu 

na tabulku je patrno, že většina organizací (77 z 90) hospodaří s rozpočtem převyšujícím 

1 milion Kč ročně (86%). Zbylých 13% bylo dosti rovnoměrně rozloženo mezi rozpočty 

menší než 1 mil. Kč a možnosti ano, ne neuvažujeme a ne, ale do budoucna uvažujeme. 

Co se týče OOS s rozpočtem větším než 1 mil. Kč, 49 z 90 jich komerční aktivity 

vykonává, tj. 54%, tedy větší polovina, 23 komerční aktivity nevykonává a ani o tom 

neuvažuje, tj. 25%, a 18 komerční aktivity nevykonává, ale do budoucna o tom uvažuje, 

tj. 17% z celku.  

 Z daného vztahu lze usoudit pouze to, že komerční aktivity vykonává větší 

polovina OOS s rozpočtem nad 1 mil. Kč (47 OOS ze 77 = 54% OOS s rozpočtem nad 1 

mil. Kč).  
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ROZPOČET / PŘIJETÍ 

KOMERČNÍCH AKTIVIT 

Ano Ne a ani o tom 

neuvažujeme 

Ne, ale do budoucna o 

tom uvažujeme 

Celkem 

1 - 100 000 Kč  1 1 2 

100 000 - 300 000 Kč  2  2 

300 000 - 500 000 Kč 2 2 1 5 

750 000 - 1 000 000 Kč  3 1 4 

více než 1 000 000 Kč  47 15 15 77 

Celkový součet 49 23 18 90 

Tabulka 4 Roční rozpočet OOS 

5. Vztah mezi právní formou OOS a výkonem komerčních aktivit. Z tabulky 4 lze 

pozorovat počty zkoumaných organizací občanské společnosti v souvislosti s 

vykonáváním komerční činnosti. Celkem na dotazník odpovědělo 11 církevních 

organizací poskytujících sociální služby v segmentu sociální rehabilitace, z toho 9 z nich 

komerční aktivity provozovalo, tj. 82%, jedna organizace o tom ani neuvažovala a jedna 

ano.  Nová právní forma ústavu se v odpovědích objevila pouze třikrát, z toho všechny 3 

ústavy komerční aktivity vykonávaly. Obecně prospěšných společností se výzkumu 

zúčastnilo celkem 34, z toho téměř polovina, tj. 16 organizací, tj. 47%, komerční aktivity 

vykonávala, 10 organizací nikoli a ani o tom neuvažují, tj. 29%, a 8 organizací nikoli, ale 

do budoucna o tom uvažují, tj. 24% z celku.  Poslední a nečetnější právní formou OOS 

byly spolky, těch se celkem zúčastnilo 42, 22 z nich, což je nadpoloviční většina, tj.  

52%, jich komerční aktivity vykonává, 11 z nich nevykonává a neuvažuje o tom., tj. 26%, 

a 9 z nich nevykonává, nicméně o tom do budoucna uvažuje, tj. 22%.  

 Z daných údajů vyplývá, že největší procento OOS vykonávajících komerční 

činnost reprezentují ústavy, to však nelze považovat za vypovídající z důvodu velmi 

malého počtu respondentů právní formy ústavu. Druhé největší zastoupení organizací 

vykonávajících komerční činnost jsou organizace církevní (82% z celkového počtu 11 

respondentů), dále pak spolky (52% z celkového počtu 42 respondentů) a poté o.p.s. 

(47% z celkového počtu 34 respondentů).  

PRÁVNÍ FORMA OOS / PŘIJETÍ 

KOMERČNÍCH AKTIVIT 

Ano Ne a ani o tom 

neuvažujeme 

Ne, ale do budoucna 

o tom uvažujeme 

Celkem 

Církevní organizace 9 1 1 11 

Ústav 3   3 

O.p.s. 16 10 8 34 

Spolek 22 11 9 42 

Tabulka 5 Právní forma OOS 
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4.2 Podoby komerčních aktivit a finanční zdroje OOS 

 Druhá část dotazníku zjišťovala odpovědi týkající se první a druhé výzkumné 

otázky (podoby komerčních aktivit OOS a finanční zdroje OOS). Tato část dotazníku 

obsahuje 7 otázek. Na druhou část dotazníku odpovídaly OOS, které v poslední otázce 

první části potvrdily, že komerční činnost vykonávají.  

1. Podoby komerčních aktivit OOS. První dotaz přímo zjišťoval odpovědi na první 

výzkumnou otázku. Podoby komerčních aktivit OOS měli vedoucí představitelé vybrat z 

nabízeného seznamu šesti nejčastějších komerčních aktivit převzatých z výsledku 

výzkumu diplomové práce T. Šmídové (Šmídová, 2010: 45). Respondentům byla 

nabídnuta možnost zaznamenat i další podoby komerčních aktivit, které v nabídce 

odpovědí nebyly. Respondenti mohli zaškrtnout i více možností, vykonávala-li jejich 

organizace více typů komerčních aktivit. Celkový počet zaškrtnutých odpovědí byl 112, 

tudíž z celku 49 organizací každá vykonává více než jeden typ komerční aktivity. 

 Ukázalo se, že nejčastější komerční aktivitou OOS byl prodej služeb a výrobků, 

tuto odpověď zaškrtlo 42 organizací z celkových 49 OOS, tj. 86% z celku. Druhou 

nejčastější komerční aktivitou bylo pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, 

danou odpověď zaškrtlo 20 organizací, což činí 41% z celku. Třetí nejčastěji 

vykonávanou komerční aktivitou OOS, kterou zaškrtlo 15 organizací, tj. 31%, byl 

pronájem prostor. Poskytování poradenství a konzultační činnosti se 14 zaškrtnutími, tj. 

29% z celku, bylo čtvrtou nejčastěji vykonávanou komerční aktivitou OOS. Provozování 

pohostinské činnosti (kavárny, restaurace apod.) zaškrtlo 11 organizací, tj. 23% z celku a 

pronájem produktů 3 organizace, což je 6% z celku 49 OOS. 7 organizací zaškrtlo 

položku "ostatní", z toho však jen 4 uvedly název komerční činnosti, byly to: úklidové 

služby; oprava starých aut a provozování tiskárny; předvádění tradičních řemesel; 

pronájem nemovitostí a bytů. Tyto uvedené komerční činnosti jsou vlastně příkladem 

dalších služeb, které OOS vykonávají. Tyto služby ovšem nemají nic společného s hlavní 

činností OOS poskytujících sociální služby v segmentu sociální rehabilitace.  
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Graf 8 

 

2. Začátek komerční činnosti OOS. Druhá otázka se organizací tázala na rok, kdy 

komerční činnost začaly provozovat. Více než polovina z OOS s komerční činností začala 

před rokem 2007, celkem 28 organizací, tj. 57%. Po roce 2010 komerční aktivity začalo 

provozovat jen 9 organizací, tj. 18%. Vezmeme-li to po jednotlivých letech, v každém z 

roků 2008, 2009 i 2010 začaly s komerční činností 4 organizace, což je 8% z celku. V 

roce 2011 to pak byly 3 organizace, tj. 6%, v roce 2012 jediná organizace, tj. 2%, v roce 

2013 opět 3 organizace a v roce 2014 2 organizace, tj. 4%. Z tohoto vyplývá, že komerční 

aktivity jsou u OOS zavedeny již po delší časové období a nejedná se o zcela nový trend. 

Výsledky ilustruje Graf 9.  
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Graf 9 

3. Podíl příjmů z komerčních aktivit OOS z celku. Otázka třetí zjišťovala, jak velkou 

část z celkových příjmů organizace tvořily příjmy z komerčních aktivit v roce 2013. Z 

odpovědí vyplynulo, že příjmy z komerčních tvoří u většiny OOS jen nepatrnou nebo 

menší část z celkových finančních příjmů. To, že tvoří více než 50% příjmů, zaznačily 

pouze 3 organizace, tj. 6% z celku. Příjmy z komerčních aktivit dále u 3 organizací 

tvořily 30 - 50% z celkových příjmů, tj. rovněž 6%. 20 - 30% tvořily příjmy z 

komerčních aktivit u 7 organizací, tj. 14%, stejně tak tomu bylo u rozmezí 10 - 20%. 

Nejčastější podíl z celkových příjmů tvořil 0 - 10%, bylo tomu tak celkem u 29 

organizací, což činí nadpolovičních 59% z celku OOS. Výsledky viz Graf 10. 
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Graf 10 

4. Podíl příjmů OOS od státu, EU. Čtvrtá otázka druhé části se ptala na to, jak 

velkou část z celkových příjmů organizace tvořily  příjmy od státu, popř. EU v roce 2013. 

Z odpovědí jasně vyplynulo, že státní dotace a dotace EU jsou stále velmi významným 

činitelem ve financování OOS. Celkem 36 organizací z celku 49, tj. 74%, odpovědělo, že 

příjmy od státu, popř. EU tvoří více než polovinu z jejich příjmů. Zbytek byl rozdělen 

následovně: 40 -50% - 4 organizace, tj. 8%; 30 - 40% - 2 organizace, tj. 4%; 20 - 30% - 3 

organizace, tj. 6%; 10 - 20% - 3 organizace, tj. 6% a konečně 0 - 10% jedna organizace, 

tj. 2%. Podrobněji výsledky vyobrazuje Graf 11.  
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Graf 11 

 

5. Podíl příjmů OOS od soukromých dárců. Pátá otázka se zabývala podílem příjmů 

od soukromých dárců na celkových příjmech OOS v roce 2013. Jak se dalo očekávat, 

příjmy od soukromých dárců tvořily velmi malou část celkových příjmů OOS. 30 

organizací, tj. 61%, uvedlo, že příjmy od soukromých dárců tvoří 0 - 10% z jejich 

celkových příjmů, u dalších 14 organizací, tj. 29%, se podíl příjmů od soukromých dárců 

pohyboval mezi 10 - 20%. Celkem se tak 44 organizací, což je vyčerpávajících 90% z 

celku 49 organizací, pohybovalo v rozmezí 0 - 20%. Zbylých 5 OOS bylo po dvou 

rozděleno v rozmezí 20 - 30% a 30 - 40%, jedna pak v rozmezí 40 - 50%.  

Podíl příjmů z dotací od státu, popř. EU z celku v roce 2013 
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Graf 12 

6. Význam komerčních aktivit pro OOS. Šestá, předposlední otázka respondentům 

kladla otázku po významnosti komerčních aktivit pro jejich organizaci. Nabízeny byly tři 

odpovědi, první, která komerční aktivity označila jako pro organizaci nejvýznamnější, 

byla zaškrtnuta pouze jednou OOS. Druhá odpověď příjmy z komerčních aktivit stavěla 

na stejnou úroveň jako ostatní příjmy OOS a zaškrtlo ji celkově 19 organizací, což je 

39% z celku. Třetí možná odpověď příjmy z komerčních aktivit značila jako méně 

významné než ostatní příjmy, byla zaškrtnuta 29 organizacemi, tj. 59%.  
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Graf 13 

 

7. Plány OOS ohledně komerčních aktivit. Poslední, sedmá otázka se ptala na plány 

OOS ohledně komerčních aktivit do budoucna. Žádná z dotázaných OOS dle odpovědí 

nemá v plánu komerční aktivity ani redukovat, ani rušit. Dvě organizace, tj. 4%, si nebyly 

jisty. Zbytek, tedy 96% s komerčními aktivitami do budoucna počítá a z toho celých 

63%, což činí 31 organizací, plánuje jejich rozšíření. 16 organizací, tj. 33% z celku, 

plánuje komerční aktivity udržet na stejné úrovni. Z odpovědí na tuto otázku vyplynulo, 

že OOS s komerčními aktivitami počítají a mají v úmyslu tuto oblast činností rozšiřovat. 

Výsledky této otázky shrnuje Graf 14.  
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Graf 14 

 

4.3 Faktory vedoucí OOS k přijetí komerčních aktivit 

 Třetí část dotazníku zjišťovala faktory, které OOS vedly k přijetí a započetí 

komerčních aktivit. Tato část obsahovala 10 povinných uzavřených otázek s tzv. 

Likertovou škálou, na níž měli respondenti zaznačit jejich souhlas s uvedenými faktory. 

Likertova škála obsahovala odpovědi na škále od 1- 5 (1 - naprosto souhlasím, 2 - spíše 

souhlasím, 3 nevím, 4 - spíše nesouhlasím, 5 - naprosto nesouhlasím) a jednu nepovinnou 

otevřenou otázku tázající se na další faktory vedoucí k přijetí komerčních aktivit. Třetí se 

zabývala předpoklady převzatými z uvedených výzkumů, předpoklady jsou vysloveny v 

metodologické části této diplomové práce. Kategorie "nevím" značí, že při úvaze, zda 

tento faktor ovlivnil přijetí komerčních aktivit, si dotázané OOS nebyly jisty, resp. jim při 

zavádění komerčních aktivit nepřipadal relevantní, nebraly jej v potaz. 

 

1. Nejistota přijmu z dotací od státu, EU. První otázka zjišťovala míru souhlasu s 

výrokem: "Naše organizace začala realizovat komerční aktivity z důvodu nejistoty příjmu 

z dotací od státu, EU". Nadpoloviční většina organizací se k tomuto výroku vyslovila 

kladně, celkem to bylo 29 organizací, tj. 60%. Naprosto s tímto výrokem souhlasilo 18 

organizací, tj. 37%, spíše s výrokem souhlasilo dalších 11 organizací, tj. 23%. 12 

organizací, tj. téměř jedna čtvrtina, odpovědělo na tuto otázku negativně, tedy buď 
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"rozhodně ne" nebo "spíše ne". Odpovědí si nebylo jisto 8 organizací, tj. 16% z 

celkových 49 OOS. Nejistotu příjmů z dotací od státu, popř. EU tak organizace považují 

za velmi významný faktor pro přijetí komerčních aktivit. U tohoto faktoru vycházejícího 

z předpokladu č. 2 byl zaznamenán druhý největší počet souhlasných odpovědí ze všech 

ostatních faktorů, což je dalším důkazem významnosti tohoto faktoru. Zavádění 

komerčních aktivit z důvodu nejistoty příjmů z dotací od státu, popř. EU lze nahlížet jako 

vyrovnávání se OOS s tímto nahodilým jevem tak, jak bylo uvedeno při představení 

kontingenční teorie. OOS se snaží nejisté příjmy pokrýt příjmy z jiných aktivit, v tomto 

případě komerčních aktivit. Komerční aktivity tak jsou prostředkem pro přizpůsobení se 

nahodilostem a nelze než souhlasit s kontingenční teorií, že ono přizpůsobení se nejistotě 

příjmů z dotací od státu, popř. EU organizaci utváří, mění. Značný souhlas s tímto 

faktorem je možno nahlížet také z pohledu teorie závislosti na zdrojích, kdy OOS žijí v 

nejistotě, zda příjmy neztratí. To je nutí na tyto změny pružně reagovat a vyžaduje jejich 

aktivní přístup k nastalé situaci. Aplikujeme-li na tento faktor teorii institucionální, 

můžeme polemizovat o tom, že stát, popř. EU se tím, že OOS nepřislíbí zdroje snaží o to, 

aby si OOS tyto zdroje pokusily zajistit samy, lze říci, že se jedná o formu 

institucionálního tlaku ze strany státu, EU na organizace občanské společnosti. Na Grafu 

15 lze nahlédnout četnost odpovědí. 
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2. Úbytek financí od státu, EU. Druhá otázka se ptala na míru souhlasu s 

předpokladem č. 6: "Naše organizace začala realizovat komerční aktivity z důvodu 

úbytku finančních prostředků poskytovaných státem, EU". S tímto faktorem vyslovilo 

naprostý souhlas 11 organizací, tj. 22,5%, spíše s ním souhlasilo 15 organizací, tj. 31%. 

Celkem se tak kladně vyslovilo 26 organizací, což je lehce nadpoloviční většina. 11 

organizací, tj. 22,5%, si nebylo v tomto ohledu jisto. S tímto výrokem nesouhlasilo 

celkem 12 organizací, tj. dohromady 24%. Z výsledných odpovědí můžeme usoudit, že se 

jedná o významný faktor, který jistě ovlivnil rozhodnutí OOS přijmout komerční činnost 

za svou.  

 Na tento faktor lze aplikovat organizační teorie stejným způsobem, jako tomu 

bylo u faktoru předcházejícího. Úbytek financí od státu, EU a nejistota příjmů z dotací od 

státu, EU mají totiž pro OOS stejný důsledek, a to je možná ztráta finančních prostředků, 

která organziace vede k reakci na tento jev ve formě zavádění komerční činnosti. Mnoho 

OOS nevědělo, zda tento faktor přijetí komerčních aktivit ovlivnil. Toto zjištění je dle 

mého názoru zapříčiněno skutečností, že OOS úbytek financí ze strany státu, EU 

nepociťují, resp. že finance mají do jisté míry od státu, popř. EU každoročně zajištěny. 
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3. Oproštění se od závislosti OOS na státu a jím diktovaných oblastí podpory. Třetí 

otázka se týkala předpokladu č. 5 ("OOS započala vykonávat komerční aktivity z důvodu 

snahy o oproštění se závislosti na státu a jím diktovaných oblastí podpory").Tento 

předpoklad se na základě výsledků ukázal být pro OOS důležitým, celkem totiž s 

výrokem třetí otázky souhlasilo 54,5% dotázaných OOS. Odpověď "naprosto souhlasím" 

zvolilo 15 organizací, tj. 31%, odpověď "spíše souhlasím" pak označilo organizací 12, tj. 

dalších 24,5%. Odpovědí si nebylo jisto 11 organizací, tj. 23%, spíše nesouhlasilo 5 

organizací, tj. 10%, a rozhodně nesouhlasilo 6 organizací, tj. 12%. Oproštění se od 

předem určených oblastí podpory státu a EU se tak ukázalo být dalším významným 

faktorem vedoucím k přijetí komerčních aktivit OOS. 

 Co se týče aplikace organizačních teorií na tento faktor, lze říci, že organizace se 

oproštěním od závislosti na státu a jím diktovaných oblastí podpory vlastně snaží o to, 

aby nebyly závislé na financích, potažmo oblastech, jejichž výkon stát finančně 

podporuje. Není to tedy ani tak vyrovnávání se s nahodilostí, ale spíše reakce na 

nedostatečné finance v oblastech státem nepodporovaných, organziace je nucena pro 

aktivně vyhledávat jiné zdroje finančních prostředků pro financování těch oblastí 

činnosti, které vykonávají a vykonávat chtějí. Takto lze dle mého názoru na tento faktor 

aplikovat teorii závislosti na zdrojích. Rovněž lze to, že stát nepodporuje určité oblasti,  

považovat za institucionální tlak, s kterým se OOS snaží vyrovnat. Velká část 

respondentů si u této otázky nebyla jista, zda byl pro ně tento faktor významný, to si 

vysvětluji tím, že diktované oblasti podpory státu pro ně nehrají roli - svou činností do 

podporovaných oblastí logicky zapadají. Výsledné počty odpovědí jsou zobrazeny v 

Grafu 17. 
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Graf 17 

4. Nedostatečné příjmy z fundraisingu OOS. Otázka čtvrtá se tázala na faktor 

nedostatečných příjmů z fundraisingových aktivit. S přijetím komerčních aktivit na 

základě tohoto faktoru rozhodně souhlasilo 11 organizací, tj. 23%, a spíše souhlasilo15 

organizací, tj. 31%. Součet kladných odpovědí činil 26, což je 54%, předpoklad č. 3 lze 

považovat rovněž za významný ("OOS započala vykonávat komerční aktivity z důvodu 

nedostatečných příjmů z fundraisingu"). Odpovědí si nebylo jisto 10 organizací, tj. 20%, 

a nesouhlasilo s ní celkově 13 organizací, tj. 26% (spíše ne - 9 organizací, tj. 18%, 

rozhodně ne 4 organizace, tj. 8% z celku OOS).  

 Na faktor nedostatečných příjmů z fundraisingu lze aplikovat všechny tři 

organizační teorie tak, jak tomu bylo u faktoru prvního a druhého. 
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Graf 18 

5. Úbytek financí od soukromých dárců. Otázka pátá se ptala na míru souhlasu s 

výrokem: "Naše organizace začala realizovat komerční aktivity z důvodu úbytku 

finančních prostředků od soukromých dárců". Počet kladných odpovědí na tuto otázku se 

vyšplhal na číslo 15 organizací, z toho rozhodně souhlasilo pouze 6 organizací. tj.12%, a 

spíše souhlasilo organizací 9, tj. 18%. Jisto si nebylo 8 organizací, tj. 16%. Celkově s 

tímto výrokem nesouhlasilo 26 organizací, tj. 54%, což je vůbec nejvíce ze všech otázek 

třetí části dotazníku. Spíše nesouhlasilo 14 organizací, tj. 29%, a rozhodně nesouhlasilo 

12 organizací, tj. 25%. Předpoklad č. 7 ("OOS započala vykonávat komerční aktivity z 

důvodu úbytku finančních prostředků poskytovaných soukromými dárci") získal 

nejmenší počet kladných odpovědí ze všech otázek, lze říci, že tento faktor pro OOS byl 

nejméně významný. Výsledky shrnuje Graf 19.  

 I přesto, že tento faktor nebyl zdaleka tak významný jako např. faktor první, lze na 

něj aplikovat organizační teorie, jako tomu bylo u faktoru prvního, druhého a čtvrtého. 

Stejně jako u zmíněných předešlých faktorů se jedná o vyrovnávání se s úbytkem 

finančních prostředků (nahodilost), pružnou reakci na tyto změny a rovněž lze na tento 

jev nahlížet jako na institucionální tlak ze strany soukromých dárců o to, aby OOS 

zavedly další činnost, která jim poskytne více zdrojů pro financování jejich činnosti.  
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Graf 19 

6. Nedostatek financí na platy zaměstnanců OOS. Šestá otázka se představitelů OOS 

tázala, zda souhlasí s tím, že nedostatek finančních prostředků určených na platy 

zaměstnanců OOS byl faktorem vedoucím k zavedení komerčních aktivit. Celkově s 

tímto souhlasilo 27 organizací, což činí 56%, naprosto souhlasilo 15 organizací, tj. 31%, 

spíše souhlasilo 12 organizací, tj. 25%. S výrokem nesouhlasilo celkem 15 organizací, 

což činí celkových 30% OOS a jisto si nebylo 7 organizací, tj. 14%. Předpoklad č. 1 

("OOS započala vykonávat komerční aktivity z důvodu nedostatku finančních prostředků 

určených na platy zaměstnanců"), se ve srovnání s mírou souhlasu ostatních otázek 

ukázal být pro OOS dosti významným. 

 Nedostatek finančních prostředků na zaplacení zaměstnanců organizací občanské 

společnosti je významným faktorem pro OOS při zavádění komerčních aktivit. 

Nedostatek finančních prostředků lze z úhlu pohledu kontingenční teorie nahlížet jako 

nahodilost, se kterou se OOS snaží vyrovnat svou komercionalizací tak, aby se s touto 

nahodilostí vyrovnala a na zaplacení zaměstnanců měla dostatek financí. Nedostatek 

financí na platy zaměstnanců lze z pohledu teorie závislosti na zdrojích nahlížet jako 

nedostatek zdrojů a započetí komerční činnosti jako pružnou reakci OOS na tento 

nedostatek zdrojů. Zavádění komerční činnosti lze nahlížet též z pohledu institucionální 

teorie, kdy je na organizaci, chce-li obdržet podporu a udržet si svou legitimitu, vyvíjen 

tlak ze společenství, institucionálního prostředí, v němž je zasazena. Takovýto tlak může 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

Rozhodně ano 
(12%) 

Spíše ano (18%) Nevíme (16%) Spíše ne (29%) Rozhodně ne (25%) 

Úbytek finančních prostředků OOS od soukromých dárců 



65 

 

být vyvíjen ze strany zaměstnanců organizace, jejich rodin atp., kteří od organziace 

očekávají určité chování - v tomto případě proplacení provedené práce pro organizaci.  

 

Graf 20 

7. Vytvoření pracovních míst pro zaměstnance. Sedmá otázka se tázala na faktor 

vytvoření pracovních míst určených na odbornou přípravu zaměstnanců. Jako faktor pro 

zavedení komerčních aktivit ji nahlíželo celkově 18 OOS, což je 37% z celkových 49 

organziací, a tak tento faktor nelze pokládat za stejně významný, jako tomu bylo u 

faktorů, které získaly přes 50% souhlas. Předpoklad č. 8 ("OOS započala vykonávat 

komerční aktivity z důvodu vytvoření pracovních míst a pro průpravu zaměstnanců.") 

získal největší počet odpovědí "rozhodně ne", a to 16, tj. 33%, odpověď "spíše ne" 

zaškrtlo 5 organziací, tj. 10%, a odpověď "nevím" 10 OOS, tj. 20%.  

 Tento faktor nedosáhl příliš vysoké míry souhlasu ze strany OOS, které provozují 

komerční činnost. Na tento faktor lze nahlížet z pohledu institucionální teorie, vzhledem 

k výsledkům můžeme říci, že institucionální tlak na vytváření pracovních míst pro 

zaměstnance OOS nebyl příliš vysoký, poněvadž u značné části OOS nevedl k zavádění 

komerční činnosti organizace, ba naopak velké množství organizací o tomto tlaku 

"nevědělo" nebo jej nepovažovalo za významný. 
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Graf 21 

8. Uspokojení potřeb komunity. Osmá otázka zjišťovala míru souhlasu s 

předpokladem č.4: "OOS započala vykonávat komerční aktivity z důvodu nedostatečných 

zdrojů k uspokojení všech potřeb dané komunity". Míra souhlasu s tímto faktorem byla 

jedna z nejvyšších, celkově dosáhla 57,5%, tedy souhlasu 28 organizací. Rozhodně s 

faktorem souhlasilo 17 OOS, tj. 35%, spíše s faktorem souhlasilo 11 OOS, tj. 22,5%, 11 

OOS si také nebylo jisto. Rozhodně s faktorem nesouhlasilo 6 organizací, tj. 12%, a spíše 

nesouhlasily pouze 4 OOS, tj. 8%.  

 U tohoto faktoru lze jednoznačně říci, že zavádění komerčních aktivit bylo do 

velké míry způsobeno institucionálním tlakem komunity, kde OOS působí. Organizace se 

tak ocitnou pod tlakem vnějšího prostředí, jehož potřeby nebyly zcela naplněny. 

Vzhledem k tomu, že přežití OOS je podmíněno soužitím s institucionálním prostředím, v 

němž se nachází (Kerlin, Pollak, 2011 in Vaceková, 2014: 363), lze konstatovat, že 

zavádění komerčních aktivit bylo u velké části OOS značně ovlivněno právě tímto 

vnějším, institucionálním tlakem. Dosti velká část respondentů si u této otázky nebyla 

jista, to lze interpretovat tak, že o žádném takovém tlaku nevědí, resp. že takovýto tlak 

neexistuje a při zavádění komerčních aktivit pro ně tento faktor nehrál roli. 
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Graf 22 

9. Zaplnění prázdného místa na trhu. Devátá otázka zjišťovala míru souhlasu s 

výrokem: "Naše organizace začala vykonávat komerční aktivity z důvodu zaplnění 

prázdného místa na trhu". Rozhodně s tímto výrokem souhlasilo 16 organizací, tj. 33%, 

spíše s výrokem souhlasilo organizací 7, tj. 14%, 10 organizací, tj. 20,5%, si odpovědí na 

tuto otázku nebylo jisto, 10 organizací odpovědělo spíše ne a 6 organizací, tj. 12% 

odpovědělo rozhodně ne. Předpoklad č. 9 ("OOS započala vykonávat komerční aktivity z 

důvodu zaplnění prázdného místa na trhu") byl pro mnohé organizace významným 

činitelem při zavedení komerčních aktivit, avšak obdržená míra souhlasu se pohybovala 

spíše na spodních "příčkách". 

 Zaplnění prázdného místa na trhu je faktorem, který označilo za významný téměř 

polovina organizací, to si lze vysvětlit z pohledu institucionální teorie. Nelze říci, že na 

OOS byl vyvíjen přímý institucionální tlak, ba naopak, dle mého názoru existuje vnější 

nepřímý tlak na zavedení činnosti, kterou trh poptává. Pro mnoho organizací byl tento 

tlak nebo lépe řečeno výzva důvodem pro zavedení komerčních aktivit.  
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Graf 23 

10. Umístění klientů na pracovní trh. Desátá a zároveň poslední uzavřená otázka třetí 

části dotazníku se setkala s nejvyšší mírou souhlasu ze všech. Tato otázka se zabývala 

předpokladem č. 10: "OOS započala vykonávat komerční aktivity z důvodu umístění 

svých klientů na pracovní trh".  Naprosto s daným faktorem pro přijetí komerčních aktivit 

souhlasilo 23 OOS, tj. 47%. Spíše s výrokem souhlasilo dalších 8 organizací, tj. dalších 

16,5%, celkem se tak míra souhlasu vyšplhala na 63,5%. Nesouhlas s výrokem vyslovilo 

13 OOS, tj. 26%, a 5 organizací si nebylo jisto, tj. 10%. Z výsledku této otázky lze 

usoudit, že značná část OOS komerční aktivity spojuje s dobročinnou věcí, tedy s 

umístěním klientů sociální rehabilitace na pracovní trh. Výsledky shrnuje Graf 24.  

 U tohoto posledního, nejvýznamnějšího zjištěného faktoru pro komercionalizaci 

organizací občanské společnosti lze říci, že zavádění komerčních aktivit OOS bylo 

zapříčiněno tlakem na umístění znevýhodněných klientů na pracovní trh. Tento tlak má 

vlastně podobu pomoci klientům sociální rehabilitace se uplatnit na trhu práce, kam 

vstupují se značným znevýhodněním.  
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Graf 24 

11. Další faktory. Otázka jedenáctá měla formu otevřené otázky a zjišťovala další 

faktory vedoucí k zavedení komerčních aktivit OOS. Celkem do této otázky napsalo další 

faktory vedoucí k přijetí komerčních aktivit 10 organizací. Jejich odpovědi byly různé 

délky a někdy opakovaly již zjišťované faktory z předchozích otázek, zejména potřebu 

finančních prostředků. 2 OOS uvedly, že komerční aktivity začaly vykonávat, aby měly 

finanční prostředky pro naplnění poslání organizace (20% z celku). Další 2 OOS (dalších 

20% z celku) napsaly, že komerční aktivity jsou nutné pro vytvoření finančních rezerv, 

cituji jednu z odpovědí: "Extra finance jsou potřeba např. na překlenovací období na 

začátku roku, kdy se nám ještě nedostává dotací, nebo při odměňování zaměstnanců. Mít 

možnost uhradit náklady, které nejsou uznatelné z dotačních prostředků např. 

teambuilding zaměstnanců, správní činnost aj." Další organizace uvedla, že výrobky, 

které produkuje se těší velké oblíbenosti a přináší jím tak potřebné zisky (10% z celku). 

Další OOS uvedla jako faktor nezávislost na dotacích (10% z celku). Jedna OOS uvedla 

jako faktor požadavek státu a EU na spolufinancování (dalších 10% z celku). Jiná 

organizace uvedla, že důvodem pro zavedení komerční aktivit byla propagace OOS (10% 

z celku). Poslední dvě organizace uvedly, že komerční aktivity vykonávají z důvodu 

zaměstnání osob se zdravotním postižením (20% z celku).  
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4.4 Shrnutí výzkumného šetření 

 Výzkum byl realizován na organizacích občanského sektoru, které poskytují 

sociální služby v segmentu sociální rehabilitace. Celkem bylo osloveno 175 organizací, 

dotazník pak prostřednictvím odkazu v emailu vyplnilo 90 OOS, což činilo návratnost 

51,5%. Dotazník byl v oběhu 10 dní. Organizace pocházely z celé České republiky a 

reprezentovaly právní formy spolků, obecně prospěšných společností, ústavů a církevních 

organizací.  

 První část dotazníku si kladla za cíl zjistit organizační charakteristiky daného 

výzkumného vzorku s tím, že poslední otázka rozdělila OOS na ty, které komerční 

aktivity provozují a pustila je do dalších částí dotazníku, a na ty, které komerční aktivity 

neprovozují a dotazník tak pro ně poslední otázkou první části skončil. Co se týče 

organizačních charakteristik, nejvíce z dotázaných organizací bylo založeno v letech po 

přelomu tisíciletí (2000 - 2003) a v roce 1992 (celkem 41), více než polovina organizací 

(53%) je utvořena z 16 a více stálých zaměstnanců a větší polovina z dotázaných OOS 

spolupracuje s maximálně 5 dobrovolníky s tím, že 19 z nich, tj. 21%, nespolupracuje s 

žádnými dobrovolníky. Roční rozpočet z roku 2013 u 86% dotázaných organizací 

převyšuje částku jednoho milionu korun českých. Rozdělení celkových 90 OOS dle jejich 

právní normy bylo následující: 34 obecně prospěšných společností, 3 ústavy, 42 spolků a 

11 církevních organizací. Jedním z cílů výzkumu diplomové práce bylo zmapovat výskyt 

komerčních aktivit OOS, k tomuto dopomohla poslední otázka první části dotazníku, z 

níž bylo zjištěno, že z 90 organizací jich komerční činnost vykonává 49, tedy 54% a 

dalších 18 OOS, tedy 20%, o tom do budoucna uvažuje. Vaceková ve svém výzkumu 

zjistila, že  98% organizací je v budoucnu nakloněno sebe-financování ve formě 

komerčních aktivit (Vaceková, 2014: 366), pod danou zjištěnou míru  nakloněných OOS 

spadají jak OOS již komerční činnost vykonávající, tak  OOS o tom do budoucna 

uvažující. V porovnání s výzkumem této diplomové práce toto číslo dosáhlo hodnoty 

74%, což není tak vysoké jako v případě výzkumu Vacekové, nicméně je dosti vysoké na 

to, abychom mohli konstatovat, že vykonávání komerčních činností OOS poskytujícími 

sociální služby v segmentu sociální rehabilitace je v ČR dosti rozšířeným fenoménem, 

který má potenciál dalšího růstu. 

 Ze zkoumaných dvourozměrných vztahů mezi proměnnými první části vyplynulo 

několik zajímavých skutečností. První bylo zjištění, že komerční aktivity jsou 

vykonávány především organizacemi staršího data vzniku, resp. čím byly organizace 
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starší, tím více jich komerční činnost vykonávalo (období 1993 - 1997: 73% OOS; 

období 1998 - 2002: 57%; období 2003 - 2007: 48%; období 2008 až do dnes: 25%). 

Druhé zjištění: s rostoucím počtem zaměstnanců roste i pravděpodobnost výkonu 

komerčních aktivit (téměř tři čtvrtiny organizací občanského sektoru s 11 a více 

zaměstnanci vykonávají komerční činnost). Dalším zjištěním bylo, že s rostoucím počtem 

dobrovolníků  míra výkonu komerčních aktivit ani neroste, ani neklesá. V tomto ohledu 

nebyla pozorována žádná významná korelace. Dále bylo zjištěno, že komerční aktivity 

vykonávají převážně OOS s rozpočtem nad 1 milion Kč. Lze konstatovat, že komerční 

činnost se bude častěji vyskytovat u starších OOS, s větším počtem zaměstnanců a tudíž i 

větším rozpočtem.  

 Druhá část dotazníku byla utvořena tak, aby odpověděla na první a druhou 

výzkumnou otázku, ve zkratce řečeno, jaké jsou podoby komerčních aktivit a jaké jsou 

finanční zdroje OOS (jaká je míra komercionalizace). Nejčastější podobou komerčních 

aktivit organizací občanského sektoru poskytujících sociální služby v segmentu sociální 

rehabilitace byl suverénně prodej služeb či výrobků (42 organizací, tj. 86%), dále pak 

pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích aktivit (20 organizací, tj. 41%), pronájem 

prostor (15 organizací, tj. 31%) a poskytování poradenství a konzultační činnosti (14 

organizací, tj. 29%). V tomto se výzkum této diplomové práce  shoduje s výsledky 

diplomové práce Šmídové  (Šmídová, 2010: 43), kde byl rovněž nejčastější vedlejší 

činností zkoumaných organizací občanské společnosti prodej výrobků a služeb.  

 Zjištěná míra komercionalizace určená procentním podílem, jež z celkových 

příjmů tvoří příjmy komerční, se pohybovala v nejnižších nabízených možnostech - 

příjmy z komerční činnosti v roce 2013 u větší poloviny OOS (29 organizací, tj. 59%) 

tvořily pouhých 0 - 10%. 10 - 30% pak tvořily u dalších 14 organizací, tj. 28% z celku. 

Srovnáme-li výsledná čísla s uvedenými výzkumy míry komercionalizace, vyplyne nám, 

že míra komercionalizace OOS v českém prostředí nedosahuje vysokých čísel (u více než 

třech čtvrtin OOS maximálně 30% z celkových příjmů). V porovnání s mírou 

komercionalizace uvedenou ve výzkumech je rovněž nižší - Salamon (1999:112) 

odhadoval, že příjmy OOS z komerčních aktivit dosahují 43% z celkových příjmů.  Další 

výzkumy hovořily o vysokém nárůstu komerčních aktivit, to bohužel v rámci diplomové 

práce nebylo možné zjistit, ovšem vzhledem k počtu OOS uvažujících o zavedení 

komerčních aktivit do budoucna lze říci, že tento fenomén rozhodně není na ústupu, ba 

naopak.  
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 Otázky druhé části dále zjišťovaly obecné informace o komerční činnosti samotné 

a příjmech OOS. Na druhou výzkumnou otázku této diplomové práce - "Jaké jsou 

finanční zdroje organizací občanského sektoru poskytující sociální služby v segmentu 

sociální rehabilitace" - se mi dostalo následujících odpovědí - příjmy z dotací od státu a 

EU u 73% OOS tvoří více jak 50% část z celkových příjmů a příjmy od soukromých 

dárců u 90% OOS tvoří maximálně pětinu z celkových příjmů, příjmy z komerčních 

aktivit se, jak již bylo řečeno, u větší poloviny OOS drží ve velmi nízkých číslech (0 - 

10% z celkových příjmů).  Lze tedy shrnout, že nejpodstatnější část příjmů zkoumaných 

OOS tvoří dotace od státu, popř. EU, zbytek je pak tvořen příjmy od soukromých dárců, 

příjmy z komerčních aktivit a dalšími minoritními příjmy. Z odpovědí rovněž vyplynulo, 

že příjmy z komerčních aktivit jsou většinou OOS nahlíženy jako méně významné a také, 

že většina OOS plánuje jejich rozšíření (ani jedna OOS je neplánuje rušit či redukovat). 

Lze konstatovat, že míra komercionalizace není příliš vysoká (ve srovnání se 

zahraničními výzkumy), nicméně její růstový potenciál je vzhledem k odpovědím 

vysoký. Komerční činnost již OOS v ČR vykonávají dosti dlouhou dobu, většina z nich 

již přes 8 let.  

 Odpověďmi na třetí výzkumnou otázku- "Jaké faktory vedly organizace 

občanského sektoru poskytující sociální služby v segmentu sociální rehabilitace k 

zavedení komerčních aktivit (za dobu jejich existence)" - se zabývala třetí část dotazníku. 

Tato část rovněž zkoumala četnost výskytu souhlasu respondentů v jejich odpovědích s 

předpoklady, kterých bylo celkově 10 a které byly převzaty z výzkumů na velmi podobné 

téma. Celkem se 7 z 10 předpokladů přehouplo přes nadpoloviční míru souhlasu. 

Seřadíme-li jednotlivé předpoklady/faktory, které organizace občanské společnosti 

poskytující sociální služby v segmentu sociální rehabilitace vedly k výkonu komerčních 

aktivit dle míry souhlasu s nimi, dostane se nám tohoto řazení (řazeno sestupně od 

největší míry souhlasu) - umístění klientů na pracovní trh - 63,5% souhlas OOS  

(předpoklad 10); nejistota příjmů od státu, EU - 60% souhlas OOS  (předpoklad 2); 

nedostatečné zdroje pro uspokojení všech potřeb komunity, ve které OOS působí - 57,5% 

souhlas OOS  (předpoklad 4) ; nedostatek finančních prostředků určených na platy 

zaměstnanců - 56% souhlas OOS  (předpoklad 1); oproštění se od závislosti na 

diktovaných oblastech podpory státu, EU - 54,5% souhlas OOS  (předpoklad 5); 

nedostatečné příjmy z fundraisingu - 54% souhlas OOS  (předpoklad 3); úbytek 

finančních prostředků poskytovaných státem, EU - 53,5% souhlas OOS  (předpoklad 6); 

zaplnění prázdného místa na trhu komerční činností OOS - 47% souhlas OOS 
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(předpoklad 9);  vytvoření pracovních míst určených na odbornou přípravu zaměstnanců 

OOS - 37% souhlas OOS (předpoklad 8); úbytek finančních prostředků od soukromých 

dárců - souhlas 30% (předpoklad 7).  

 Celkem tři předpoklady nedosáhly nadpoloviční míry souhlasu. Předpoklad 

týkající se zaplnění prázdného místa na trhu (47% souhlas) nedosáhl nadpoloviční míry 

souhlasu, nižší výsledek u tohoto předpokladu lze interpretovat tak, že velká část 

organizací komerční aktivity zavádí spíše z důvodu nejistoty a úbytku prostředků, popř. 

pro poskytnutí pracovních míst znevýhodněným klientům, a tak pro ně vyhledávání 

prázdných míst na trhu není relevantní. Nízkou míru souhlasu s předpokladem týkajícím 

se vytvoření pracovních míst určených na odbornou přípravu zaměstnanců OOS (37% 

souhlas) přičítám faktu, že OOS vytvářejí pracovní místa spíše pro své klienty 

(předpoklad 10), rovněž mám za to, že pracovníci OOS by měli být odborně připraveni 

již při přijetí do dané OOS. Předpoklad týkající se úbytku finančních prostředků od 

soukromých dárců (30% souhlas OOS) dle mého názoru souvisí s nízkou mírou podílu 

příjmů od soukromých dárců (0 - 20% u 90% OOS). Lze říci, že příjmy od soukromých 

dárců vzhledem k jejich podílu z celkových příjmů pro OOS nejsou "životně" důležité, 

míra souhlasu s tímto faktorem tak byla nejnižší ze všech zkoumaných faktorů.  

 Je důležité zmínit také kategorii "nevím", u které se míra odpovědí ve většině 

případů pohybovala okolo 20%. Takto významné zastoupení této odpovědi si vysvětluji 

tím, že mnohé OOS některé faktory nepovažovaly za relevantní a neměly k nim 

vyhraněný názor. Jestliže představitel OOS zaznačil, že neví, zda uvedený faktor ovlivnil 

zavedení komerční činnosti, vypovídá to o tom, že tomuto faktoru nepřikládá důležitost, 

resp. že daný faktor přijetí komerční činnosti ani neovlivnil, ani ovlivnil. Nevyhraněnost 

v podobě odpovědi "nevím" považuji za projev nevýznamnosti daného faktoru pro danou 

OOS. Diplomová práce se zabývala zjištěním toho, které faktory jsou pro organizace při 

zavádění komerční činnosti důležité, zaznačí-li představitel OOS u faktoru odpověď 

nevím, je to důkaz toho, že tento faktor zavádění komerční aktivity neovlivnil.  

 Odpověď "nevím" celkově alespoň jednou zaznačilo 35 OOS, tj. 71%, lze tedy 

konstatovat, že většina OOS si alespoň jedním faktorem nebyla jista. Z odpovědí rovněž 

vyplynulo, že více než polovina z 35 OOS, tj. 18 OOS - 51%, si nebyla jista pouze 

jedním faktorem. Dalších 6 OOS si nebylo jisto dvěma faktory a dalších 7 OOS třemi 

faktory, tj. dalších 37%. Z tohoto lze rovněž usoudit, že organziace při zvažování přijetí 

komerčních aktivit nepřihlíží ke všem nabízeným faktorům, resp. odpovědí nevím dávají 

najevo, že tento faktor pro ně nebyl relevantní. Faktory, které OOS při přijetí komerční 
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činnosti nezvažovaly v největší míře byly: nedostatečné zdroje pro uspokojení všech 

potřeb komunity, oproštění se od závislosti na diktovaných oblastech podpory státu, EU a 

úbytek finančních prostředků poskytovaných státem - každý z těchto faktorů dosáhl míry 

22,5%, tj. "nevím" odpovědělo 11 OOS ze 49.  
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5 Závěr 

 Diplomová práce se zabývala fenoménem komercionalizace a komerčních aktivit 

českých organizací občanského sektoru poskytujících sociální služby v segmentu sociální 

rehabilitace. Na rozdíl od zemí západní Evropy a Severní Ameriky je doba výskytu 

komercionalizace omezena dobou vzniku státnosti České republiky a daných zákonů 

umožňujících OOS vykonávat vedlejší, komerční činnost.  

 I za tuto kratší dobu si komercionalizace stihla v českém neziskovém prostředí 

vybudovat dosti širokou základnu subjektů, kteří jsou jí nakloněni. Z výzkumu 

vyplynulo, že více než polovina zkoumaných OOS komerční aktivity vykonává a 

neplánuje je omezovat, ba co více, značná část organizací plánuje jejich rozšíření. Rovněž 

se ukázalo, že téměř polovina z OOS, které komerční činnost nevykonávají, o tom do 

budoucna uvažují. Lze tedy usuzovat, že komercionalizace je jevem, který se v České 

republice již delší dobu objevuje a do budoucna ještě objevovat bude, a to v mnohem 

větší míře.  

 Nejčastější komerční činností zkoumaných OOS byl prodej produktů a služeb, 

tuto činnost vykonává téměř 90% organizací, další rozšířenou činností bylo pořádání 

kurzů, školení a jiných vzdělávacích aktivit (41% OOS) a pronájem prostor (31%). 

Nejčastějším faktorem vedoucím k započetí komerčních aktivit je umístění klientů 

sociální rehabilitace na pracovní trh, to do jisté míry napovídá a odkazuje na koncept 

sociálního podnikání, na který se však diplomová práce nesoustředila. Druhým 

nejčastějším faktorem vedoucím k přijetí komerčních aktivit byla nejistota příjmů od 

státu, popř. EU. Tento faktor je velmi významný a do budoucna slibuje vzhledem ke 

škrtům ve státním rozpočtu další významný růst komercionalizace občanského sektoru. Z 

celkových 10 faktorů, resp. 10 předpokladů, se jich potvrdilo 7. Mezi další významné 

faktory patřily snaha o naplnění všech potřeb komunity, v níž se OOS nachází, získání 

finančních prostředků na platy zaměstnanců či oproštění se od státem, popř. EU 

diktovaných oblastí podpory. 

 Výzkum dále ukázal, že komercionalizace českých OOS je sice velmi rozšířeným 

fenoménem s růstovým potenciálem, nicméně částky, které organizace z této činnosti 

získávají, jsou v porovnání s příjmy ze státního rozpočtu stále ještě velmi malé a dle 

odpovědí větší poloviny respondentů stále méně významné. Míra komercionalizace tak 

není příliš vysoká (pro většinu organizací představují příjmy z komerčních aktivit okolo 

10 %). Pro zjištění růstu příjmů z komerčních aktivit by bylo vhodné za několik let stejné 
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organizace opět oslovit, pro další obdobný výzkum bych také doporučoval při otázce po 

rozpočtu OOS nabídnout širší možnost odpovědí pro OOS s rozpočtem nad 1 milion Kč 

(ty byly velmi zastoupeny a z odpovědí nebylo patrno, jak moc se rozpočty dále liší) a v 

otázce po podobách komerční činnosti oddělit poskytování služeb a prodej výrobků. 

Důležitým zjištěním práce byl také fakt, že komerční aktivity jsou většinově vykonávány 

zpravidla organizacemi většího měřítka s většími ročními rozpočty a se starším datem 

vzniku.  

 Komercionalizace občanského sektoru je fenoménem pro OOS velmi přínosným, 

nejen, že jim napomáhá k více zdrojovému financování, umísťuje mnohdy znevýhodněné 

klienty na pracovní trh, ale také organizacím dává jistou šanci do budoucna zbavit se 

mnohdy dosti vysoké závislosti na dalších subjektech a jejich požadavcích. V míře, v jaké 

se komercionalizace mezi OOS poskytujícími sociální služby vyskytuje, se myslím 

nemusíme bát toho, že by omezovala základní hodnoty občanské společnosti jako jsou 

demokracie a participace. Povědomí o tom, jaký vliv má komercionalizace na OOS a 

jejich výkon, by mohlo napomoci při tvorbě zákonodárné činnosti a nastavování toho, jak 

by systém dotací a dárcovství měl fungovat. Znalost tohoto problému je rovněž důležitá 

pro vedoucí pracovníky organizací občanského sektoru, příjemce jejich služeb a zdravý 

vývoj OOS samotných . 
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