
 

 

5 

Úvod 

 

Mluvíme  dnes o tom, jaký bude postoj politické reprezentace a státu k neziskovým institucím. Je 
nepředstavitelné, aby v jakékoliv verzi liberální demokracie cokoliv překáželo sdružování občanů. Obávám 

se, že pragmatičtí liberálové, kteří vycházejí z určitého směru ekonomie, se příliš opírají o to, co mělo být 
pouhou hypotézou nebo metodickou pomůckou této ekonomie, tedy o metodický individualismus, o 

představu, že lidé jsou racionálně se chovajícími jedinci, kteří usilují výlučně jen           o vlastní prospěch. 
Myšlenka občanské společnosti je založena úplně na jiném předpokladu, dívá se na lidi jako na nezávislé, 

které jsou schopny nejenom jednat ve svůj prospěch, ale i pečovat o druhé            a prospět celku. Je 
úžasné, jaké ho pokroku neziskový sektor od roku 1989 v naší zemi dosáhl. Došlo k němu jen zásluhou 

lidí, kteří obětovali svůj soukromý život a byli ochotni pro svůj blízký cíl pracovat. Je tragédií, že ani jedna 
politická reprezentace nedokázala těmto lidem vyjít vstříc a ocenit jejich práci. 

 
Předseda ODA a senátor 

Daniel Kroupa 

 

Koncem 80. let došlo v celé střední  a východní Evropě, včetně nynější České 

republiky, k výrazným společenským změnám. Naše země se, po vynucené pauze, 

vrátila k budování demokratické společnosti. Bylo nutno vytvořit společnost, která je 

tvořena třemi základními sektory – sektor firem (tržní sektor), sektor správy a řízení věcí 

obecných na všech úrovních společnosti (veřejný neziskový sektor) a sektor organizací, 

jejichž existence je založena na občanském principu a na principu všeobecné 

prospěšnosti (soukromý neziskový sektor).  Pro stabilní vývoj společnosti, je nezbytnou 

podmínkou, aby tyto sektory byly plně konstituovány a plnili svou funkci. Tržní sektor 

svým zaměřením na produkci a zisk pracuje jako motor ekonomiky, veřejný neziskový 

sektor vytváří podmínky pro uspokojování potřeb obyvatelstva, soukromý neziskový 

sektor nastupuje tam, kde veřejný neziskový sektor selhává nebo není schopen 

efektivního využití zdrojů. Legislativa a reálný stav  české společnosti poloviny 90. let  

však ukázaly, že ani jeden z těchto pilířů  nestojí na dostatečně pevných základech.  

Vládní politika upřednostňovala řešení problémů tržního sektoru, před problémy 

neziskového sektoru. Nejméně pozornosti věnovala soukromému neziskovému sektoru. 

Kde hledat příčiny přehlížení a podceňování významu neziskového  sektoru? 

Odpověď můžeme nalézt v postojích politické reprezentace k chápání efektivnosti 

neziskového sektoru. Jednou z forem financování neziskového sektoru kdekoliv na 

světě jsou daňové úlevy. Daňové úlevy představují  omezení moci státu rozhodovat     o 

centrálně vybíraných daních. To už není jen ekonomická, ale navýsost politická otázka. 

Týká se míry decentralizace státní moci a role občana při rozhodování             o věcech 
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veřejných. Právě to se stalo předmětem řady článků a veřejných vystoupení některých 

vládních představitelů v letech 1993-1994. Tehdy byly položeny důležité otázky týkající 

se daňových úlev  pro organizace, které přinášejí prospěch pouze svým členům.  

Upozornili rovněž na nebezpečí nerovné soutěže ziskových organizací s neziskovými 

zvýhodněnými daňovou úlevou. Z jejich veřejných vystoupení bylo znát, že nejsou 

schopeni vnímat daňové úlevy pro neziskový sektor jinak než jako ochuzení občanů o 

služby státu. „Smysl a podstata neziskových a právnických osob spočívá v tom, že 

nedostávají žádnou podporu od státu,“ psal Václav Klaus 
6)

.  Postoje tehdejších 

představitelů vlády vedly nejen k zproblematizování daňových úlev, ale především ke 

zpoždění „neziskové“ legislativy, která by vnesla řád do chaotického stavu. Na prostor 

mezi občanem a státem, mezi privátní a státním majetkem, v této době bylo pohlíženo 

s podezřením.  Není tedy divu, když státní politika v letech     1992-1996 byla 

označována jako „politika zadržování rozvoje neziskového sektoru.“ 

Potřebuje tedy stát neziskové  organizace? Lze nalézt objektivní důvody  pro jejich 

existenci? Obecným důvodem pro vznik neziskových organizací je skutečnost, že 

státem poskytované služby nestačí, nebo jsou pro některé skupiny nevhodné. 

Rozdílná role, jakou dnes hrají neziskové organizace v jednotlivých zemích,  míra jejich 

vlivu atd., vyplývá z konkrétních historických podmínek. Je obecně známým faktem, že 

církev a náboženské skupiny jako první rozvinuly charitativní činnost, a to v oblasti 

výchovy, vzdělávání, zdravotní a sociální péče. Důsledkem toho mj. je, že v zemích 

s tradičně silným postavením náboženských skupin je i vyšší koncentrace neziskových 

organizací. 

Dalším faktorem odůvodňujícím existenci neziskových organizací je to, že 

v podmínkách moderního státu dochází k decentralizaci kompetencí, které se realizuje 

oddělením odpovědnosti za financování a za distribuci finančních zdrojů pocházejících 

velkou měrou ze státního rozpočtu. Za financování odpovídá stát, za rozdělování zdrojů 

neziskové organizace. Nabízí se tedy logická otázka, proč stát potřebuje nevládní 

neziskové (občanské) organizace, jestliže by mohl ve sféře jejich činnosti působit sám? 

 

Odpověď je prostá – je to ekonomicky výhodnější a efektivnější. Činnost státu          a 

jeho organizací vždy inklinuje k uspokojování průměrných, hromadných, obecných    a 

standardních potřeb. Tam, kde je třeba uspokojit specifické potřeby malé skupiny lidí, 
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reagují neziskové nevládní organizace efektivněji a pružněji. Neziskové organizace se 

ve značné míře opírají o pomoc aktivistů, kteří buď vykonávají svou práci zcela 

dobrovolně bez nároku na mzdu, nebo pouze za úhradu přímých výdajů. 

Neziskové nevládní organizace (NNO) je možné definovat jako organizace 

s vysokým stupněm solidárního vědomí a neformalizovaných přátelských vnitřních 

vztahů, čímž se výrazně odlišují od soukromých výdělečných společností či státních 

orgánů. 

Protože v České republice přetrvává nejednotnost v terminologii neziskového sektoru 

a neziskových organizací, bude vhodné  pro plynulost a srozumitelnost dalšího výkladu 

nejdříve stručně vysvětlit základní pojmy. 


