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3. Historie neziskového sektoru v letech 1918 – 1989 

 

 

Neziskové organizace jsou ve všech demokratických společnostech obvykle součástí toho, čemu se 
říká občanská společnost. To znamená té vrstvy, která existuje mezi jednotlivcem a státem. Občanská 

společnost nejsou samozřejmě jenom neziskové organizace, ty jsou však obecně chápány jako její 
součást. Patří sem, kromě nadací a občanských sdružení, třeba i odbory, náboženské organizace; ne 

všechny musí být neziskové. Myslím si, že neziskové organizace jsou velmi důležitou složkou 
občanské společnosti a že každý moderní stát se snaží nějakým způsobem neziskový sektor 

podporovat. Moderní státy pochopily, že určitou decentralizací, přenosem určitých kompetencí na 
neziskový sektor mohou některé věci vykonávat lépe a efektivněji. 
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Znalost historie a minulosti umožňuje nalézt vysvětleni, pochopení příčin               

a následků, které měly vliv na vývoj a konečný stav dané oblasti, kterou se 

zabýváme. V minulosti můžeme hledat i odkaz pro naši současnost, poučení             

a inspiraci. Historie dobrovolné práce, dobročinných spolků a nestátních organizacích 

byla v našich zemích vždy velmi bohatá. 

 

 

3.1 Meziválečné období 1918 – 1938           

 

 Po vzniku samostatného státu v roce 1918 se otevřel prostor pro svobodnou 

činnost nejrůznějších dobrovolných a dobročinných spolků. V tomto směru navázala 

tato sdružení na bohatou spolkovou činnost minulého století. Druhá polovina          

19. století přinesla obrovský kvantitativní, ale i kvalitativní rozmach sebestrukturace 

společnosti. V sedmdesátých letech už existovalo více než 3000 různých spolků,      

v devadesátých letech přes 10 000 a jejich počet později ještě rostl. Spolky               

a organizace pokrývaly celé široké spektrum života společnosti a jejích potřeb. 

Vznikaly organizace podporující osvětu a kulturu vzdělávání, vydávání knih apod., 

vedle toho se rozvíjelo odborové hnutí.  

 Dobrovolné organizace byly v samostatném československém státě zřizovány na 

základě spolkového práva a zahrnovaly celou škálu organizačních forem, od 

soukromých přes obecní, náboženské, národnostní až po tzv. spolky s charakterem 

polooficiálním, které byly pověřeny poměrně širokými kompetencemi (např. Zemské 

a Okresní péče o mládež, Československý červený kříž, Masarykova liga proti TBC  
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a jiné). Strukturovanost a organizace dobrovolných seskupení byla již v tomto období 

na velmi dobré úrovni, zahrnovala sítě malých organizací a poboček až po okresní, 

zemská nebo národní ústředí. 

 Nezanedbatelná skupina spolků se v meziválečném období věnovala péči o chudé 

a mládež. V roce 1931 bylo na území Československé republiky pouze v oblasti 

sociální péče registrováno 5140 spolků a 1450 ústavů a zařízení, které byly 

v majetku spolků. Za zmínku stojí i fakt, podíl nestátních subjektů na celkových 

nákladech na sociální a humanitární péči byl asi 26 %.  

 Vedle těchto „sociálních“ a „zdravotnických“ spolků existovaly spolky, které 

bychom dnes mohli nazvat jako zájmové  nebo spolky pro volný čas. Jednalo se 

například o spolky pěvecké (nejznámější z nich, pražský Hlahol, vznikl již v roce 

1861) a tělocvičné (nejdůležitější z nich, Sokol vznikl v roce 1862). Sokol brzy získal 

mnohem širší než jen tělovýchovný význam (obecně národní, kulturní, branný) a před 

první světovou válkou měl více než 100 000 členů (v roce 1937 dokonce více než 

800 000 členů). Kromě sokola existovaly i další české tělovýchovné organizace 

spojené podobně jako odbory s odlišnou politickou orientací (lidovecký Orel, sociálně 

demokratické Dělnické tělovýchovné jednoty či komunistické Federace dělnických 

tělovýchovných jednot). Samostatně působila pochopitelně jako v jiných oblastech 

zájmové činnosti tělovýchovná organizace německá.  

 Po první světové válce stoupal počet nově vzniklých okrášlovacích spolků, aktivit 

na ochranu přírody. Ve dvacátých a třicátých letech sdružoval zastřešující Svaz 

spolků okrášlovacích kolem 400 organizací věnujících se především kultivováním 

prostředí měst a ochraně přírody.  

 Ještě před zánikem Rakouska se v podstatě dotvořilo i spektrum českých 

politických stran. V průběhu první světové války a bezprostředně po ní prošla 

politická scéna  určitou transformací. Za první republiky existovalo spektrum 

„ideových“ stran od levicové sociální demokracie po konzervativní národní 

demokracii, doplněné nalevo i napravo stranami radikálními. Stejně jako strany české 

pokrývaly strany německé celé pravolevé politické spektrum. 

 Vývoj neziskového sektoru za první republiky v podstatě navazoval na stav vzniklý 

již v posledních padesáti letech habsburské monarchie a pouze jej rozvíjel. Vznikly 

sice ještě některé organizace, jež byly vázány na existenci samostatného státu (např. 

v roce 1919 Československý červený kříž), v zásadě však šlo, o velmi plynulý vývoj. 
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3.2 Okupace a protektorát 1939 – 1945 

 

 Dobrovolné organizace během svého vývoje neustále zdokonalovaly svou činnost 

a odbornost, rozšiřovaly okruh své působnosti a směřovaly k vyšší institucionalizaci. 

Vývoj celého neziskového sektoru byl velmi rázně přerušen událostmi na konci 

třicátých let – okupace. Zmíněné události přinesly nejen zničení vlastní státnosti        

a demokratického politického systému, ale i zcela reálné nebezpečí likvidace 

národního společenství samotného. Jedním z prvních kroků k takové likvidaci byla 

dalekosáhlá destrukce nebo alespoň výrazné omezení a přísná kontrola všech 

autentických aktivit včetně většiny činností neziskového sektoru.  

 Likvidovány byly nejen politické strany, ale i vědecké, osvětové, humanitární, 

kulturní a jiné organizace. Po uzavření českých vysokých škol na podzim roku 1939 

byly zakázány také všechny studentské organizace. Pokud nebyly různé organizace 

prostě zrušeny, byly okupačním režimem radikálně reformovány a sjednoceny.  

 V jednotlivých sférách společenského života měla existovat jen jedna hierarchicky 

řízená organizace: místo politických stran jediné Národní souručenství, místo 

různých odborových centrál jediná Národní odborová ústředna zaměstnanců, místo 

mládežnických organizací jediné Kuratorium pro výchovu české mládeže atd. 

 

 

3.3 Poválečné období 1946 – 1948 

 

 Po druhé světové válce se obnovená ČSR dostala na cestu socialistického (do 

roku 1948 ještě nekomunistického) vývoje jednak z vnitřních příčin, jednak především 

v důsledku poválečného rozdělení světa a vlivu Sovětského svazu. Přerušení 

vývojové linie, tj. změna západní orientace na východní, je třeba považovat             

za rozhodující historický mezník.  

 Byly provedeny strukturální reformy ve všech oblastech života. Řada těchto 

reforem odpovídala přání národa. Zpočátku měla revoluce národní a částečně            

i demokratický charakter. Došlo k relativní  obnově demokratických poměrů  v zemi. 

Zároveň mohlo dojít k obnově dobrovolné práce, dobročinných spolků a dalších 

veřejně prospěšných nestátních organizací a institucí. Tento fakt byl dán nejen 

silným sociálním cítěním českého obyvatelstva, ale i společenskou rolí, kterou 

občanské spolky hrály v dobách národnostního, resp. politického útlaku. Všechny 
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strany se sdružily v Národní frontě, která ztělesňovala vládu stran v nové republice   

a byla nejtypičtějším znakem politického systému lidově demokratického státu. 

Jelikož byla znemožněna legální opozice (zrod nové strany závisel na vůli stran 

sdružených v Národní frontě, resp. souhlas s jejím programem), a v tom byl 

podstatný rozdíl oproti první republice, soustředily veškerou moc do svých rukou ty 

strany, které byly součástí Národní fronty. Uvedené podmínky vylučovaly existenci 

legální opozice a odporovaly principům demokratického vládnutí.  

 Součástí Národní fronty byly i masové organizace. Tyto organizace se však od 

tradičních spolků odlišovaly, a to nejen kvantitativními parametry, ale i všelidovým 

složením členstva. Zápas o nový charakter spolčování začal už v odboji.  V Košickém 

vládním programu i v následujících dohodách o společném postupu politických stran 

z června roku 1945 se říkalo, že se vytvoří jednotné organizace odborové a jednotné 

organizace mládeže a žen a tělovýchovy. Základním předpisem pro regulaci v oblasti 

svobody sdružovací byl dekret prezidenta republiky Edvarda Beneše č. 81/1945 Sb., 

o některých opatřeních v oboru spolkovém, z 25. září 1945. Tento dekret dále doplnil 

omezení svobody sdružování: zrušil sice „nařízení a opatření z doby nesvobody, 

podle nichž byly některé spolky rozpuštěny“, zapověděl však obnovu spolků, „ jejichž 

program není ve shodě se současnou politickou organizací života“ (§1).  

 V nových, přece jen demokratických poměrech rostlo sdružování obyvatelstva, 

sílily různorodé aktivity zdola, občanská společnost se částečně začínala obnovovat. 

V letech 1945 – 1948 ještě nebyly rozbité ani samoorganizační mechanismy mezi 

lidmi, ani opoziční síly, které je podporovaly (např. církev, Demokratická stana na 

Slovensku). 

 

 

3.4 Mocenský monopol KSČ (1952-1956)  

 
Mocenský monopol, který komunistická strana v roce 1952 dotvořila, byl v rozporu 

se  základními principy demokracie a československým politickým tradicím. 

Mocenský monopol způsobil úpadek politického myšlení, politické kultury                   

a kvalifikovaného řízení. Tyto skutečnosti byly příčinou politické neschopnosti poznat 

správný směr vývoje. 

Počátek 50. let předznamenal konec existence nadací. Ty byly v roce 1953 

definitivně zrušeny. Výjimkou byla pouze nadace Josefa, Marie a Zdeňky 
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Hlávkových, která ač největší a nejbohatší záhadným způsobem ze seznamu 

rušených nadací vypadla a jako jediná se dočkala návratu demokratických poměrů 

do Československa v roce 1989. Je ale pravdou, že i když tato nadace právně 

existovat nepřestala, své poslání až do roku 1989 plnit nemohla. 

Stalinská totální nadvláda režimu nad společností doznala závažné trhliny 

především v souvislosti s mezinárodní událostí číslo jedna v roce 1956,                     

s Chruščovovým referátem na XX. sjezdu KSSS. Ve svém tajném příspěvku               

1. tajemník KSSS podrobil drtivé kritice kult osobnosti a zločinnost sovětského 

diktátora Stalina.Ohlas XX, sjezdu KSSS byl také v Československu, podobně jako       

v ostatních lidově demokratických státech, velký. 

Šířily se požadavky svolání mimořádného sjezdu KSČ, který by měl na novou 

situaci reagovat. Ve zjitřené době přeskočila diskuse také do neziskových organizací. 

Některé se probudily a chtěly nově vymezit své poslání a prosadit autonomní 

postavení. Politického uvolnění na jaře 1956 využili katoličtí duchovní a laikové          

k zesílení aktivity. Rozhojnily se tajné schůzky příslušníků zakázaných řádů a řeholí, 

z církevních kruhů se ozývaly požadavky revize církevních procesů. Ozývat se 

začaly také počtem nejsilnější odbory, oživla také druhá nejpočetnější organizace - 

Československý svaz mládeže. 

Společenská krize v roce 1956 se v Československu projevila několika 

izolovanými konflikty, na čas probudila dřímající občanskou společnost, avšak 

nepřerostla v obrodné  hnutí, které by reformovalo společnost. 

 

 

3.5  Oživení zájmových organizací v 60. letech  

 

Postupné oživování zájmových organizací patřilo k faktorům, které nejvíce změnily 

politický systém v 60. letech. Stupeň jejich aktivity byl kritériem liberalizace režimu. 

Probouzející se zájmové organizace dávaly politickému systému novou tvář              

a rozrušovaly jeho zkostnatělé struktury. 

Všechny společenské organizace usilovaly o autonomní postavení, jejich úsilí 

však dosahovalo rozdílných úspěchů. Největší společenská organizace, odbory        

s 5,25 mil. členů a početným aparátem, vstupovala do 60. let jako organizace malého 

významu a váhy. V řadách jejích členů a funkcionářů se rozmáhalo přesvědčení       

o zbytečnosti odborů. Základním problémem odborů bylo určení jejich společenské 
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úlohy.V polovině 60. let se v hluboké krizi nacházela také druhá největší společenská 

organizace - Československý svaz mládeže. 

Úsilí o nové vymezení společenské role, činnosti a vztahů ke státním                     

a komunistickým institucím patřilo k charakteristickým rysům dalších společenských 

organizací. V přípravě na ekonomické reformy v zemědělství zazněly požadavky na 

znovuustavení zájmové organizace rolníků, zrušené v roce 1952. Revize politických 

procesů probudila k činnosti Svaz protifašistických bojovníků. Velká část jeho členů 

byla obětmi krutých nezákonností i po druhé světové válce. Nespokojenost                

s postavením národnostních menšin zaznívala veřejně v jejich organizacích – 

maďarské, ukrajinské a polské. 

Pro život a činnost církví mělo politické uvolnění v 60. letech zvlášť velký význam. 

Poněkud se změnila dosavadní tvrdá oficiální církevní politika, což se projevilo i ve 

vztahu státu a Vatikánu a v zahraničních stycích všech církví. Ty navazovaly po roce 

1948 násilím přerušené mezinárodní vztahy. 

Další zvýšení postupně se probouzející aktivity občanské společnosti bylo patrné 

od počátku roku 1968. Došlo ke změnám v odborech (přijetí principů nové odborové 

politiky), především tím, že se odbory měly stát jakousi protiváhou politických stran. 

Politické změny na jaře 1968 přímo osudově postihly jedinou oficiální organizaci 

mládeže - ČSM. Krize, která v jeho středu narůstala delší čas, propukla mimořádně 

silně a vyústila v jeho rozpad. Také v dosud jednotné organizaci tělovýchovy a sportu 

vyvrcholily dosavadní autonomní tendence, začaly přípravy na obnovení Sokola        

a Orla. Od ledna 1968 rychle narůstala společenská angažovanost kulturních svazů - 

spisovatelů, výtvarníků, filmových, divadelních a televizních umělců, hudebníků. 

Ustavil se Svaz vědeckých pracovníků. Od března 1968 zvlášť rychle probíhala 

obroda katolické církve.  

Všechny tyto bezpochyby pozitivní procesy byly zpřetrhány a potlačeny okupací 

Československa armádami Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 a následným 

obdobím tzv. normalizace. 

 

 

3.6 Období "normalizace" (1969-1989) 

 

Po částečném oživení činnosti zájmových organizací v 60. letech nastal po 

násilném potlačení „Pražského jara“ návrat k pasivitě a apatii. Neziskové organizace 
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poskytující veřejně prospěšné služby byly v podstatě nahrazeny činností tzv. 

"rozpočtových" a "příspěvkových" organizací. Skutečné občanské organizace legálně 

až do roku 1989 neexistovaly. Povoleny byly pouze některé formy tzv. "dobrovolných 

společenských organizací" podléhajících však přísné státní kontrole (např. odborové 

organizace, národnostní, kulturní a společenské organizace, včetně zájmových, 

sportovních a později ekologických).  

Slova jako jsou charita, nadace, resp. termíny, které s povahou třetího sektoru 

volně souvisejí, např. občanská společnost, ze slovníku společnosti zcela vymizela.   

I v krajně nepříznivých podmínkách, kdy stát nevytváří vhodné institucionální formy 

pro uplatnění občanských postojů, mohou nastat situace (a historická zkušenost tuto 

skutečnost potvrzuje), že ve společnosti existuje potenciální občanství. Lidem, kteří 

chtějí své občanské postoje realizovat, potom nezbývá než hledat náhradní způsoby; 

jak se sdružovat a tento potenciál uplatnit. 

I když ojediněle, přesto i v socialistickém Československu 70. let vznikala 

organizační seskupení ve formě petičních občanských iniciativ, které se zaměřovaly 

na prosazování občanských svobod, dodržování lidských práv, ale i na otázky širšího 

charakteru (vydávání tematických zpráv, sociální podporu pronásledovaných rodin, 

alternativní kulturu, životní prostředí aj.). Tyto občanské iniciativy sice byly               

od samého počátku režimem pronásledovány (první takovéto občanské sdružení - 

Charta 77 - vzniklo v lednu 1977, brzy na to se ustanovil Výbor na obranu 

nespravedlivě strhaných - duben 1978), avšak potlačit se je nepodařilo, naopak 

především ve druhé polovině 80. let aktivita občanů v nezávislých iniciativách 

vzrůstala. S rostoucí aktivitou nezávislých občanských sdružení probíhala jejich 

částečná diferenciace, a to jak z hlediska jejich zaměření, tak i politické                     

a světonázorové orientace. Během posledních několika let před 17. listopadem 1989 

se vytvořila mezi občanskými iniciativami jakási nepsaná dělba práce podle 

jednotlivých oblastí společenského života (ekologie, právní vědomí, mezinárodní 

vztahy, lidská práva, mírové hnutí apod.). Koncem 80. let se různé proudy původně 

semknuté v jediném opozičním seskupení v Chartě 77 - organizačně 

osamostatňovaly a programově vyhraňovaly. Vznikla tak struktura relativně 

samostatných skupin, které měly vlastní politické ideje a členskou základnu.             

V některých z nich byla patrná snaha o vytváření vnitřní organizační struktury (např. 

Demokratická iniciativa). Stále sílící aktivita občanů vyvrcholila v roce 1989 a do jisté 

míry přispěla ke změně politického systému. Lze říci, že vzrůstající občanská 
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iniciativa většinou v dějinách předznamenávala liberalizaci nebo i změnu politického 

systému a měla na ní často i podstatnou zásluhu. 

Listopad 1989 znamenal pro Československo konec éry komunismu. Sametovou 

revolucí skončilo u nás, podobně jako tomu bylo v tomto roce i ve většině bývalých 

tzv. lidově demokratických států, období dogmatických modelů a vzorů vnucených 

nedlouho po druhé světové válce, jako projev nové geopolitické situace, Sovětským 

svazem. Bývalé sovětské satelity se tak mohly svobodně pustit do budování 

demokratické společnosti. 

 

 

3.7 Období po roce 1989 

 

Po převratných politických událostech nastal pohyb v celém spektru naší 

společenské reality. Bouřlivý rozvoj byl zaznamenán nejen v početním růstu 

politických stran a soukromých podniků, ale velmi rychlý, ba téměř překotný byl vývoj 

neziskového sektoru. Rostl počet spontánně vzniklých nevládních organizací, 

občanských sdružení, nadací, církví a spolků. Z prací H. Šilhánové a kol. a P. Friče  

a kol. je možné vybrat některá data týkající se počtu a zaměření neziskových 

organizací v České republice. Podle dostupných údajů bylo na našem území v roce 

1989 registrováno něco přes 2000 občanských sdružení (včetně jejich organizačních 

jednotek, komor, zájmových sdružení a nadací. Po politickém převratu začal jejich 

počet prudce stoupat, takže už koncem.roku 1992 jich bylo téměř 20 000 a údaj za 

rok 1995 už mluví o celkem 33 000 organizacích tohoto typu (z toho přes 4000 

nadací). Celému dříve likvidovanému neziskovému sektoru budovanému                   

v Československu již v minulém století svitla po letech nedobrovolné nečinnosti 

znovu naděje na jeho obnovu. Hluboce rozrušené základy občanské společnosti 

mohly být opět svobodně budovány. Občané se mohli po dlouhých desetiletích znovu 

zapojit do zřizování nejrůznějších občanských sdružení tak, jak je to běžné pro 

otevřenou společnost. 

Výše popsaný rozvoj neziskového sektoru, však neměl potřebnou podporu ze 

strany představitelů vlády. Tento odmítavý a mnohdy až nepochopitelný postoj 

k nevládním neziskovým organizacím se projevil i ve vztahu veřejnosti k neziskovým 

organizacím. Jako ilustraci můžeme uvést výběr z výzkumu, který provedl Institut 
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sociologických studií Fakulty sociálních věd UK pod vedením PhDr. Pavola Friče 

v letech 1997 až 1998 u 1052 nevládních neziskových organizací: 

- většina (55 %) oslovených představitelů neziskového sektoru si stěžuje na slabé 

veřejné povědomí o NNO, 

- téměř jedna čtvrtina organizací (24 %) se domnívá, že veřejnost má tendenci 

pohlížet na jejich neziskovou organizaci s podezřívavostí a nedůvěrou, 

- a dokonce 15 % má vážné, resp. spíše vážné problémy s nepřátelskými postoji 

veřejnosti.  

 

Tento stav byl převážně způsoben v první řadě neochotou vlády vytvořit podmínky 

pro plnohodnotné působení neziskových organizací ve společnosti. Jako argumenty 

pro toto tvrzení můžeme uvést několik příkladů: 

- neexistence legislativy (zákon o obecně prospěšných společnostech schválen 

v roce 1995, zákon o nadacích a nadačních fondech schválen až v roce 1998), 

- nedostatečná daňová stimulace dárců, 

- nedořešená transformace rozpočtových a příspěvkových organizací (některé 

organizace zřizované státem nebo obcemi by mohli být přeměněny na obecně 

prospěšné organizace), 

- nedostačující podmínky pro rozvoj vícezdrojového financování nevládních 

neziskových organizací z veřejných rozpočtů apod. 

 

Neziskové organizace si však přes všechna naznačená úskalí našla místo ve 

společnosti. Svou činností den za dnem dokazují svou potřebnost a užitečnost. Jejich 

nezastupitelnost v některých oblastech společenského soužití je  v současné době 

nepopiratelným faktem.  

Jistým příslibem počátku změn ve vztahu státu k neziskové sféře, muže být            

i skutečnost, že vláda schválila rozdělení části výnosu z II. vlny kupónové privatizace 

(500 mil. Kč) mezi několik vybraných nadací. Zároveň probíhá přípravné období pro 

rozdělení zbylé části dvou procent výnosu z druhé vlny kupónové privatizace.  

Vybrané nadace budou toto jmění spravovat v souladu s  cíli a posláním neziskového 

sektoru; zároveň tyto prostředky budou sloužit k podpoře různorodých aktivit, které 

nevládní neziskový sektor realizuje.  
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3.8 Shrnutí 

 

Historie svobody sdružování byla na území České republiky velmi bohatá. Tento 

fakt byl dán nejen tradičně silným sociálním cítěním obyvatel, ale i specifickou rolí, 

kterou různé občanské spolky hrály v dobách národnostního i politického útlaku.  

Obdobím bohatým na spolkovou činnost bylo v české historii 19. století. V době 

národního obrození vznikla řada vlasteneckých spolků na podporu umění, kultury, 

vědy a vzdělávání, z nichž některé přetrvaly do dnešní doby. Například Sokol, 

Hlávkova nadace, spolek Mánes. 

Dobrovolné neziskové organizace byly v té době zřizovány na základě spolkového 

práva a zahrnovaly celou škálu organizačních forem, od soukromých přes obecní, 

náboženské, národnostní, až po tak zvané spolky s charakterem polooficiálním, které 

byly pověřeny poměrně širokými kompetencemi. Například Zemské a Okresní péče  

o mládež, Čsl. červený kříž, Masarykova liga TBC a pod. Organizace byly bohatě 

strukturovány a zahrnovaly sítě malých organizací a poboček až po okresní, zemská 

nebo národní ústředí (Sokol, Orel, Skaut a pod.). Velké množství spolků se v té době 

věnovalo péči o chudé spoluobčany a mládež. Po roce 1930 bylo na území ČSR 

pouze v oblasti sociální péče registrováno 5 140 spolků a 1 540 ústavů a zařízení, 

které byly v majetku soukromých neziskových organizací a které se podílely na 

celkových nákladech na sociální a humanitární péči 26%. 

Dobrovolné neziskové organizace během svého vývoje zdokonalovaly svou 

činnost a odbornost, rozšiřovaly okruh své působnosti a směřovaly k vyšší 

institucionalizaci. Tento vývoj byl násilně přerušen německou okupací v roce 1939    

a následným protektorátem. 

Obdobně tomu bylo v období, které následovalo po roce 1948, kdy byla tradice 

dobrovolné spolkové činnosti obrozující se v letech 1945-1948 cílevědomě a násilně 

přerušena, zredukována a zcela podřízena stranickému (KSČ) vedení. Neziskové 

soukromé organizace, které poskytovaly veřejně prospěšné služby byly nahrazeny 

zcela státními rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi. Organizace, které se 

věnovaly vzájemně prospěšné činnosti (kultura, tělovýchova, mládež, hobby, odbory) 

se staly dobrovolnými společenskými organizacemi direktivně integrovanými do  

střechové státní (stranické) Národní, nad kterou vykonávaly dozor místně, regionálně 

a resortně příslušný výbor komunistické strany. Aby stranická kontrola byla zajištěna 

totálně, byl zaveden úzus, že předseda (výjimečně místopředseda) každé 
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společenské organizace musel být členem komunistické strany. Tak byly stranické 

výbory na všech úrovních detailně informovány o tom, co se v organizacích děje, zda 

se jednotliví členové a výbory neodchylují od směru daného (vytýčeného) tehdejším 

ústředním výborem komunistické strany. 

I v těchto nepříznivých podmínkách ojediněle vznikala seskupení ve formě 

petičních občanských iniciativ, nezařaditelných pod společenské organizace              

a Národní frontu a proto režimem pronásledovaných. Tato občanská seskupení se 

zaměřovala na prosazování občanských svobod, dodržování lidských práv, podporu 

pronásledovaných rodin, vydávání časopisů, pěstování alternativní kultury a také 

ochraně životního prostředí. Takovéto aktivity občanů se zintenzívnily koncem 80. let 

a vyvrcholily v roce 1989. Následovalo zřizování různých nadací a nezávislých spolků 

a s tím spojené oživení občanských svobod a práv a hromadné zapojování občanů 

do těchto aktivit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


