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2 Definiční znaky neziskového sektoru a neziskových organizací 
 

 

Vybaví se mi to, co je uvedeno ve spojení těchto slov, tedy, že organizace nepracuje pro zisk, ale kvůli 
jiným hodnotám. Ty se mohou lišit, protože neziskové organizace, kterých je celá škála, se zabývají 

různou problematikou. To, že se nesoustřeďují na produkování zisku, ale na vytváření nějakých jiných 
hodnot, je odlišuje od ziskových organizací. 
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 Postavení neziskového sektoru a prostor pro jeho činnost jsou považovány         

za ukazatele demokratizace a vyspělosti  společnosti. Obecně platí, že čím více je 

společnost protkána sítí horizontálních svazků na různých úrovních lidské činnosti, 

tím je její demokracie pevnější a odolnější vůči politickým otřesům a zvratům. 

Nesmíme však opomenout na význam kvalitních vertikálních vazeb, které tvoří 

institucionální kostru společnosti. 

 Neziskový sektor v zahraničí, ale i v České republice je tvořen ze dvou segmentů: 

veřejný (vládní) neziskový sektor a soukromý (nevládní)  neziskový sektor.  

 

Obr.  č. 3  Rozdělení neziskového sektoru 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 
2.1 Charakteristika veřejného neziskového sektoru 

 

Veřejný (vládní) neziskový sektor je tvořen vládními neziskovými organizacemi, 

pro které jsou společné následující charakteristiky: 

 

 Veřejná prospěšnost – hlavním účelem činnosti je veřejný prospěch                   

a otevřenost široké veřejnosti, tj. všem, kteří potřebují poskytované služby 
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 Institucionalizace – jsou formálně organizovány, zpravidla jsou řízeny 

direktivním způsobem  

 Forma veřejného vlastnictví (státní, regionální, municipální) – jsou napojeny na 

státní správu případně na samosprávu 

 Neziskovost – jejich cílem není primárně dosažení zisku, ale uspokojení co 

největšího spektra potřeb členů společnosti (společenské a individuální potřeby) 

 Podřízenost a závislost na státu nebo na jiné vládní úrovni - setkáváme se 

v nich s principy direktivního řízení s minimální prostorem pro motivaci a podporu 

iniciativy pracovníků 

 Činnost realizovaná profesionály – služby poskytované těmito organizacemi 

jsou převážně realizovány pouze odborníky vzdělanými a vyškolenými 

v jednotlivých odbornostech 

 

Většina organizací vládního neziskového sektoru je tvořena rozpočtovými             

a příspěvkovými organizacemi (např. ve školství nebo ve zdravotnictví), které sice 

splňují podmínku neziskovosti, avšak jsou organizacemi, které jsou zřizovány 

některou vládní úrovní. Nesplňují tedy podmínku nenapojenosti na vládní úroveň       

a často ani samosprávnosti. Charakter činnosti u některých z nich se však blíží 

nevládním (soukromým) neziskovým organizacím a tu se otevírá prostor pro jejich 

transformaci do podoby NNO (např. nemocnice, knihovny, sociální ústavy atd.). 

 

 

2.1.1 Poslání a funkce veřejného neziskového sektoru 

 

 Posláním veřejného (vládního) neziskového sektoru (VNS) je řešení důsledků 

selhávání tržního mechanismu v  ekonomickém a sociálním růstu a především 

rozvoji. Poslání vyjadřuje důvod existence neziskového sektoru, říká, proč tady je     

a čeho by měl dosáhnout. Veřejný neziskového sektor vytváří a ovlivňuje podmínky 

života lidí ve společnosti. VNS se podílí nezastupitelně na uspokojování 

společenských potřeb. Z charakteru společenských potřeb vyplývá, že neexistuje 

nikdo jiný, než veřejný neziskový sektor, který je schopen a ochoten tyty potřeby 

uspokojovat (potřeba organizovaného uspořádání společnosti, ochrany občana          

a jeho majetku, dovolání se spravedlnosti cestou zákonů a ochrany územní 
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celistvosti státu). Významnou úlohu však také sehrává při zajišťování rovných 

podmínek pro uspokojování i ostatních potřeb občana v rozsahu v jakém se 

společnost rozhodne tuto jednotu podmínek zajišťovat (potřeba vzdělání, bydlení,  

uchování a kultivace zdraví,  estetických zážitků, dopravy atd.).  Veřejný neziskový 

sektor plní své poslání prostřednictví následujících funkcí 10) : 

 

Obr. č. 4 Funkce veřejného neziskového sektoru 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

  

V rámci naplňování ekonomické funkce veřejný sektor zajišťuje dostatečné 

množství statků, které ziskový sektor není schopen zajistit. Podporuje růst spotřeby 

nižších příjmových skupin obyvatelstva. Snaží se podporovat vytváření pracovních 

míst jak v tržním, tak v neziskovém sektoru. Vytváří podmínky pro zkvalitňování        

a rozvíjení lidského potenciálu, který má v podstatné míře vliv na efektivitu využití 

finančních zdrojů jak v tržním, tak v neziskovém sektoru. 

Obsahem sociální funkce veřejného sektoru je vytváření podmínek pro uchování 

a kvalitu lidského potenciálu jako základního předpokladu kvality života. Úkolem 

veřejného sektoru je zachování rovnosti šance při uspokojování finálních 

individuálních potřeb jedince z důvodu nestejného sociálního zázemí a vrozených 

nebo získaných dispozic.  

Cílem etické funkce je přispívat svým neziskovým charakterem ke kultivaci 

lidského potenciálu s důrazem na rozvoj hodnotově orientační a sociálně participační  

složky (kultura, vzdělávání, etické kodexy veřejné správy). 
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Politická funkce veřejného neziskového sektoru má za cíl dosahovat sociálního 

smíru na základě dohodnutého konsensu zainteresovaných stran.  Vytváří podmínky 

pro realizaci práva účasti občanů na rozhodování o věcech, které se jich bytostně 

dotýkají. Politická funkce slouží k upevňování  demokratických základů společnosti 

(pluralita názorů, přístup k informacím, podíl na řízení společnosti a veřejná kontrola). 

 

 

2.1.2 Přednosti a selhání veřejného neziskového sektoru 

 

Existuje mnoho důvodů pro existenci veřejného neziskového sektoru. Tím hlavním 

a objektivním důvodem je selhávání trhu.Trh přes všechny své přednosti do jisté míry 

ohrožuje efektivnost národního hospodářství (monopolizace postavení výrobků, 

polarizace bohatství a chudoby, tendence k upřednostňování krátkodobého 

horizontu).  

Vztah mezi oběma sektory je komplementární. Vzájemně se doplňují a podmiňují. 

Veřejný sektor na sebe přebírá úlohu předcházení negativním důsledkům, 

vycházející z výkonnosti a dravosti tržního sektoru, a to i za cenu obětování 

krátkodobé efektivnosti ve prospěch dlouhodobého efektu. 10) 

Výhodou VNS je jeho přímé napojení na veřejné finance. Tato skutečnost 

umožňuje organizacím veřejného sektoru plně se soustředit na naplňování svého 

poslání. Skutečnost, že trh tzv. selhává, nemusí nutně znamenat, že veřejný sektor 

neselhává.  S jistou mírou zjednodušení muže tvrdit, že veřejný neziskový sektor 

selhává ze dvou hlavních důvodů: 

 

a) selhání veřejné vlády 

b) sklon VNS k neefektivnosti 

 

Selhávání veřejné vlády 

Je způsobeno čtyřmi základními faktory (omezená informovanost, omezená 

možnost kontrolovat resp. řídit reakce soukromého sektoru, omezená kontrola nad 

byrokratickým aparátem a omezení vyplývající z podstaty politického procesu), které 

jsou pro některé ekonomy dostatečně silným argumentem pro omezování velikosti    

a rozsahu veřejného sektoru. Nutno podotknout, že lze nalézt celou řadu argumentů, 
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které dokazují, že existence veřejného sektoru  má,  své opodstatnění (podrobnosti 

může čtenář nalézt viz  10) ). 

 

Sklon veřejného neziskového sektoru k neefektivnosti má následující příčiny: 

 Veřejný sektor je rozhodnou součástí neziskového sektoru. Nepůsobí v něm 

kategorie zisku, a důležitou hodnotící kategorií je zde kategorie užitku.  

Organizace nebo činnosti veřejného sektoru jsou financovány zcela nebo 

z podstatné části z veřejných financí. Jejich existence není závislá na dosahování 

kategorie zisku. Organizace veřejného sektoru nemusí mít obavu z krachu, nenutí 

je neustále poměřovat náklad a zisk.  Tato skutečnost sice vytváří pro organizace 

veřejného sektoru určitou atmosféru klidu a jistoty, určitou možnost koncentrace 

na užitek. Zároveň však vede k méně náročnému přístupu k využívání finančních 

zdrojů a  ke kvalitě produkovaných statků. 

 Při posuzování efektivnosti činnosti organizací veřejného sektoru narážíme na 

problém neexistence zisku, která nám neumožňuje porovnávat vstupy a výstupy 

ve stejných vzájemně souměřitelných jednotkách. Náklady je možné přesně 

vyjádřit. Vstupy do veřejného sektoru jsou nakupovány na trhu za tržní cenu. 

Výstupy z veřejného sektoru se neprodávají za tržní cenu. Ve veřejném sektoru 

jsme nuceni porovnávat náklady na produkci statků a služeb s velikostí užitku, 

který z této produkce získáváme. 

 V tržním sektoru jsou firmy k dosahování co nejvyšší míry užitku donucovány 

samotným zákazníkem. Ve veřejném sektoru je míra tohoto tlaku velmi 

zprostředkovaná a tím i nedostatečná. Dochází k vysoké míře zprostředkovanosti 

mezi okamžikem platby za statky a jejich spotřebou. 

 Platba za produkované statky je diferencovaná (progresivní daňová sazba), 

ovšem přístup ke spotřebě statků je velmi často nediferencovaný. To znamená, 

že mezi platbou daní a spotřebou státků není rovnováha.  

 

Všechny uvedené příčiny vyvolávají nižší tlak na dosahovaný užitek, ale zároveň   

i nižší tlak na minimalizaci vynakládaných vstupů tj. úspor. Výše uvedené příčiny pak 

vedou veřejný sektor k následujícím selháním: 
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 Dochází k chybné alokaci veřejných finančních prostředků. Veřejné finance 

nejsou alokovány do těch bloků a odvětví veřejného sektoru, kde mohou přinést 

největší užitek. V rámci jednotlivých bloků a odvětví není zvolen takový způsob 

uspokojování potřeb, který přináší vzhledem k velikosti vstupů nejvyšší užitek. 

 Ve veřejném sektoru není vytvářen dostatečný prostor pro inovace a hledání 

nových způsobů uspokojování potřeb (velmi málo je využíván marketingový styl 

řízení). Menší intenzita tlaku na růst užitku a snižování nákladů se projevuje 

v růstu nároku na zvýšený příjem z rozpočtu, ovšem bez ohledu na kvantitativní   

a kvalitativní změnu produkovaného užitku. 

 Nedostatečně jasná formulace poslání organizace veřejného sektoru, 

nedefinované konkrétní cíle mají za následek, že organizace ztrácí smysl a 

podléhá byrokratizaci. 

 Sklon k byrokratizaci se projevuje v celkové těžkopádnosti organizace. Dalšími 

projevy jsou nepružnost, pomalá reakce na měnící se podmínky a pasivita 

pracovníků těchto organizací, která někdy přerůstá až v pohrdání se zákazníkem, 

v našem případě s občanem.  

 

Výše uvedené projevy neefektivnosti veřejného sektoru, nejsou neodstranitelné. 

Volbou vhodné soustavy faktorů a podmínek efektivnosti, lze tato selhání veřejného 

neziskového sektoru poměrně úspěšně odstranit a eliminovat (podrobnosti může 

čtenář nalézt viz  10) ). 

 

 

2.2 Charakteristika soukromého neziskového sektoru 

 

 Soukromý (nevládní) neziskový sektor (SNS) je tvořen z poměrně bohaté škály 

různých typů NNO (např. občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné 

společnosti, církve a náboženské společnosti aj.). Mezi jejich základní charakteristiky 

zejména patří: 

 

 Institucionalizace – nalézáme v nich alespoň zárodky formální organizovanosti 

 Soukromé vlastnictví – vlastní majetek, se kterým mohou nakládat dle vlastního 

zvážení, ale v souladu s posláním organizace 
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 Neziskovost – z jejich činnosti nemá ekonomický prospěch ani zakladatel, ani 

žádná jiná fyzická nebo právnická osoba, veškeré získané a vytvořené prostředky 

jsou využívány k naplnění  společenského poslání 

 Samosprávné a nezávislé na státu – řízení organizací je v rukou organizacích 

samotných, jsou schopny řídit samy sebe, nejsou řízeny státem 

 Dobrovolné – pro svou činnost využívají dobrovolníky (u organizací majících 

charakter ústavu je nevyhnutelná účast i profesionálních zaměstnanců 

 Solidární –  soukromé neziskové organizace jsou nositelem různých forem 

solidarity, nejenom solidarita s různě handicapovanými nebo jakkoli 

diskriminovanými lidmi, ale i s budoucími generacemi, které se nemohou bránit 

dnešním rozhodnutím učiněným mnohdy na jejich úkor 7)  

 Veřejná nebo vzájemná prospěšnost – nevládní organizace slouží k účelům , 

které přesahují soukromý prospěch jejich členů a tím přispívají k veřejnému 

blahu.  

 

 Zejména poslední  charakteristika nám umožňuje členit NNO na dvě základní 

skupiny: 

1. Vzájemně prospěšné (pro sebe) - v první řadě sloužící svým členům. Jejich 

hlavním cílem je sloužit zájmu uzavřeného okruhu osob, které jsou zároveň členy 

organizace. Tyto skupiny – organizace – vznikaly např. na bázi určité shody 

zájmů, osudu svých členů, tělesného nebo duševního stavu, sociálního 

postavení, věku apod. 

2. Veřejně (obecně) prospěšné (poskytují služby ostatním) – primárně slouží 

veřejnosti. Jejich hlavním cílem je veřejný prospěch – jdou vstříc široké veřejnosti, 

tj. všem, kdo jejich službu potřebují.  

 

V rámci této skupiny je možné vytipovat další dvě podskupiny organizací: 

 

a) Organizace typu nadace (nadační fond) – jejich posláním  je sdružovat              

a přerozdělovat finance a majetek ( např. Nadace rozvoje občanské společnosti). 

b) Organizace poskytující služby (např. Červený kříž, diakonie, charity, komunitní 

centra apod.) 
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2.2.1 Poslání a funkce soukromého neziskového sektoru 

 

 SNS je v některých literárních pramenech 18) označován jako občanský sektor 

(OS). Tímto označením se autoři snaží akcentovat samu podstatu NNO. Tyto 

organizace jsou formou dobrovolného sdružování občanů sdílejících společné 

hodnoty a ochotných spolupracovat na dosažení společného cíle. Někdy jsou vedeny 

polemiky, zda právě termín „neziskové“ organizace není zavádějící a zda právě není 

příčinou nesprávného pochopení funkce a činností nevládních neziskových 

organizací. 

 Posláním SNS je (obdobně jako u veřejného neziskového sektoru) reagovat 

jednak na důsledky selhání tržního sektoru, ale také nastupovat všude tam, kde 

veřejný neziskový sektor není schopen dosáhnout efektivního využití zdrojů,              

z důvodu své tendence k neefektivnosti. Soukromý neziskový sektor naplňuje své 

poslání ve následujících úrovních: 

 

Obr.  č. 5  Funkce soukromého neziskového sektoru 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Jeho prostřednictvím se realizují činnosti, o něž lidé projevují zájem a v nichž se 

chtějí realizovat  (sociální funkce). Zároveň dochází k upevňování politické 

soudržnosti a rozvíjí se politická kultura, upevňuje se demokratické zřízení, dochází 

k uvědomění členů společnosti ve vztahu k občanským právům a povinnostem 

(politická funkce). Upevňováním pozic nestátního neziskového sektoru ve společnosti 

nabývá na významu i jeho další funkce. Roste jeho podíl na hospodářském životě, 
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 22 

vystupuje v roli spotřebitele a producenta statků a služeb, ale také v roli 

zaměstnavatele (funkce ekonomická).   

Sociální funkci nevládního neziskového sektoru člení Frič a kol. na servisní 

(vlastní výkon a poskytování specifických služeb) a participativní (uspokojení po-

třeby sdružovat se, aktivně se podílet na činnosti dané organizace a ovlivňovat ji). 

Soukromý neziskový sektor nabízí lidem možnost svobodně volit formy vlastní 

spoluúčasti na životě větších společenství, otevírá jim prostor pro seberealizaci v 

bezprostředních, neodcizených a neformalizovaných podobách sociálních kontaktů a 

spolupráce. 3)  

Politickou funkci OS lze charakterizovat takto: "Neziskové organizace plní v 

demokratické společnosti dvojí roli. Vytvářejí předpoklad a zároveň doplněk ústavně 

vymezenému politickému procesu a existenci formálních politických institucí 

demokratického státu. ... Klíčovou funkcí NNO je jejich působení v roli tlumočníků 

požadavků občanů. Dosahují toho tím, že umožňují občanům aktivní účast na svých 

činnostech a zvyšují míru povědomí o těchto požadavcích. Jejich prostřednictvím se 

artikulují přání a potřeby občanů a tak se přetavují do politických nároků, které se tím 

stávají součástí politického procesu." 17)  

Podstatou etické funkce SNS je důraz kladený na morální stránku činnosti 

nevládních neziskových organizací, apel na lidskou sounáležitost a osobní 

zodpovědnost. Především nevládní neziskový sektor je místem pro různé formy 

solidarity. Solidarity s různě handicapovanými či jakkoli diskriminovanými lidmi nebo 

dokonce i budoucími generacemi, které se nemohou bránit dnešním rozhodnutím, 

učiněným mnohdy v jejich neprospěch.  

Ekonomickou funkci SNS je nutno chápat jako odvozenou a nikoliv jako 

primární, ovšem nesmí být opomíjena a podceňována.   

 

 

2.2.2 Přednosti a selhání soukromého neziskového sektoru 

 
Soukromý neziskový sektor se lépe uplatňuje všude tam, kde srovnatelné 

transakční náklady na regulaci a vlastní výkon stejné činnosti by byly při uplatnění 

trhu nebo státní intervence nepřiměřeně vysoké. 
 

Neziskové organizace mohou úspěšně kombinovat vlastnosti vládních institucí 

s prvky tržních firem.  Navíc nevládní organizace podporují iniciativu, inovace            
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a podnikavost, samy hledají způsob jak uhradit své náklady a navíc jsou přitom 

kontrolovatelné veřejností.  Nevládní neziskový sektor může, být lepší než trh i stát 

v zajišťování činností: 

 

 generujících bud' minimální nebo vůbec žádný zisk, 

 vyžadujících vcítění se do potřeb ostatních a ochotu jim pomoci, 

 vyžadujících celostní přístup, 

 předpokládajících efektivní okamžitou pomoc jednotlivcům (jako např. denní 

péče, poradenství, služby nemocným či invalidním), 

 předpokládajících značnou důvěru na straně klientů, 

 vyžadujících dobrovolnou práci, 

 jejichž cílem je získání finančních podpor prostřednictvím darů, 

 zahrnujících uplatnění morálních kritérií a individuální odpovědnosti ve 

vykonávané činnosti. 

 

Výhody plynoucí z poskytování služeb nevládními organizacemi ilustruje Potůček 

uvedením rozdílů mezi službou poskytovanou profesionály na jedné straně a 

neformálním společenstvím na straně druhé (v tomto případě je vymezení velmi 

široké  zahrnuje kromě neziskových organizací také rodinu či sousedství): 

 společenství se více věnují svým členům než organizace poskytující služby svým 

zákazníkům, 

 společenství rozumějí problémům, jež mají řešit, lépe než.profesionálové, 

 profesionálové a úřady poskytují služby; společenství řeší problémy, 

 instituce a profesionálové poskytují "služby"; společenství poskytují "péči, 

 společenství jsou pružnější a tvořivější než rozsáhlé byrokratické instituce 

poskytující služby, 

 společenství jsou levnější než profesionálové poskytující služby, 

 společenství zajišťují nezbytné standardy poskytované péče efektivněji než úřady 

či profesionálové poskytující služby, 

 společenství se soustřeďují na stimulaci dispozic klientů k řešení problémů 

vlastními silami; systémy služeb na poskytování služeb nahrazujících vlastní úsilí 

klienta. 17) 

 



 24 

Nevládní neziskové organizace kombinovaným využíváním předností tržního        

a veřejného sektoru se tak mohou  vyhnout selhání obou a být tudíž tou nejlepší 

institucionální alternativou. Je nutné však připomenout, že  nikde není předem 

zaručeno, že naopak nezkombinují stinné charakteristiky toho, co je typické pro stát 

na jedné straně a pro trh na straně druhé. O selháních občanského sektoru toho 

teorie ví méně než o selhání veřejného sektoru. Bylo nicméně identifikováno několik 

charakteristických situací, v nichž NNO typicky selhávají. Jsou to následující selhání : 

 nedostatečná kapacita pro řešení rozsáhlých úkolům, 

 absence občanských iniciativ tam, kde by byly potřebné, 

 zvýšená citlivost na osobnostní charakteristiky účastníků, 

 hrozba byrokratizace činnosti neziskových organizací, 

 nejistota a nestabilita občanského sektoru, 

 zástěrka pro krytí ziskového motivu, 

 

Nedostatečná kapacita pro řešení rozsáhlých úkolů 

Neformální aspekt činnosti občanského sektoru, který je v mnoha situacích 

výhodou, se může proměnit v nevýhodu tam, kde je potřeba vynaložit značné            

a déletrvající úsilí většího počtu lidí. Disciplinovaný profesionální správní aparát nebo 

silný ziskový motiv se zde mohou ocitnout ve výhodě. Toto selhání je ovšem 

pravděpodobnější u menších, spíše neformálních organizací, zatímco tradiční, dobře 

organizované a na dobrovolné práci méně závislé organizace (školy, nemocnice 

apod.) se mohou takovému selhání úspěšně vyhnout. 

 

Absence občanských iniciativ tam, kde by byly potřebné 

Atraktivnost občanského sektoru tkví zejména v tom, že občané se angažují ve 

věcech, které oni sami považují za důležité. Často se ovšem stane, že jejich 

směřování se poněkud míjí s povahou veřejného zájmu. Pokud se veřejná správa 

příliš spoléhá na spolupráci s občanským sektorem, může se jí snadno přihodit, že 

nenalezne vhodného partnera. 

 

Zvýšená citlivost na osobnostní charakteristiky účastníků 

Nejpevnějším tmelem, který spojuje občany účastnící se práce nějakého 

občanského sdružení či iniciativy, je vzájemná důvěra. Vnitřní konflikt může být pro 
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tyto organizace zničující. Zvlášť velké riziko je spjato s osobnostními 

charakteristikami vůdců těchto organizací, kteří mohou mít sklon uzurpovat příliš 

mnoho moci ve vlastních rukou nebo zneužívat organizace ve svůj prospěch - 

zejména tam, kde jsou nerozvinuté nebo slabé kontrolní mechanismy. Neziskové 

organizace nejsou imunní ani proti nebezpečí oligarchizace. 

 

Hrozba byrokratizace činnosti neziskových organizací 

Prostředek - zabezpečení činností neziskových organizací prostřednictvím 

administrativních činností - se může změnit v cíl o sobě. 

 

Nejistota a nestabilita občanského sektoru 

I když některé NNO vykazují dlouhodobě pozoruhodné výsledky, v mnoha 

případech jde o křehké instituce, u nichž není záruka, že budou trvale a spolehlivě 

uspokojovat příslušný segment veřejných zájmů či potřeb svých klientů. 

 

Zástěrka pro krytí ziskového motivu  

Tam, kde se neziskové organizace pohybují v právním vakuu, kde je právní 

úprava jejich činností nedostatečná nebo kde selhává kontrola jejich hospodaření, 

vytváří se prostor pro zneužití této institucionální formy. Veřejná prospěšnost se        

v činnosti neziskové organizace může stát pouhou zástěrkou, která umožňuje 

dosahovat neoprávněných zisků (např. legalizací daňových úniků, výplatou 

nezdůvodněně vysokých honorářů) ve srovnání s postavením a možnostmi 

výdělečné firmy. 

 

 

2.3 Shrunutí 

 

 Základní charakteristikou neziskových organizací je skutečnost, že jde                  

o organizace charakteru právnické osoby, které nebyly zřízeny  nebo založeny         

za účelem podnikání. Neziskovost však neznamená, že těmto organizacím je 

zakázáno dosahovat zisku nebo že nemohou podnikat vůbec. Neziskovostí se 

rozumí skutečnost, že jakýkoliv zisk organizace nesmí být rozdělen mezi zakladatele, 

členy organizace nebo její pracovníky, ale musí být použit pro další činnost této 

organizace. Jinými slovy neziskovým organizacím se v principu nezakazuje  vedle 
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hlavního  programu, kterým organizace směřuje k naplnění svého poslání, vykonávat 

vedlejší výdělečné aktivity. Jejich zisk však musí být zdrojem financování programu 

hlavního.  

 Neziskové organizace lze charakterizovat dle různých kritérií. Poměrně výstižným 

kritériem je oborové členění, které vypovídá jednoznačně o poslání a činnostech 

neziskové organizace. Podle tohoto kritéria jsou neziskové organizace rozčleněny  

do následujících oborových skupin: 

 

1. Kultura, mládež, tělovýchova, volný čas 

2. Vzdělávání a výzkum včetně vědy 

3. Zdraví 

4. Sociální služby 

5. Životní prostředí 

6. Regionální rozvoj 

7. Právo, prosazování a obhajoba práv, politika 

8. Rozvoj a podpora neziskových aktivit 

9. Mezinárodní aktivity 

10. Náboženské aktivity 

11. Obchodní a profesní komory, svazy, odbory 

12. Ostatní (např. výkon veřejné správy) 

 

Ve vztahu k uvedeným skutečnostem, je možné neziskové organizace 

charakterizovat následovně: 

 

a) společné znaky pro všechny organizace (právnické osoby, nejsou založeny za 

účelem podnikání, uspokojují konkrétní potřeby občanů a komunit, mohou       

a nemusí být financovány z veřejných rozpočtů) 

b) společné znaky pro nevládní neziskové organizace (mají ze zákona povolenou 

autonomii ve vztahu k vnějšímu okolí, členství v těchto organizacích je 

realizováno výhradně na principu dobrovolnosti,  vytváří většinou neformální 

struktury sympatizantů, ale vždy v rámci legislativy, podle které byly založeny  

a podle které realizují svoji činnost) 

 

 


