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âesk˘ neziskov˘ sektor a pfiíãiny
jeho nedostateãné transparentnosti

Role neziskového sektoru, kter˘ je nezastupi-
telnou souãástí kaÏdé demokratické ekonomi-
ky, spoãívá v poskytování sluÏeb tam, kde stát
ãi trh nestaãí. Kromû toho, Ïe neziskové orga-
nizace produkují vefiejné statky, pfieváÏnû sluÏ-
by (byÈ s mal˘m dopadem na tvorbu HDP)
a vytváfiejí pracovní místa, jsou pro spoleãnost
pfiínosné i z dal‰ích dÛvodÛ. Putnam [23] tvrdí,
Ïe tyto organizace produkují tzv. „sociální kapi-
tál“, kter˘ vymezuje jako normy dÛvûry a spolu-
práce umoÏÀující spoleãnosti fungovat Dal‰ím
znakem sektoru je tzv. kreativní chaos defino-
van˘ lordem Dahrendorfem. Vût‰ina nezisko-
v˘ch organizací je mal˘ch a zahrnují pouze
takové jedince, ktefií chtûjí vyfie‰it konkrétní pro-
blém. Tito jedinci zpravidla oddanû vûfií tomu,
co dûlají a vyuÏívají tuto konstruktivní energii
k tomu, aby vytváfiely vysoce inovativní a tvÛrãí
fie‰ení problémÛ spoleãnosti. Neziskov˘ sektor
je ve své podstatû institucionalizovan˘m pro-
duktem aktivit obãanské spoleãnosti dané
zemû. Vûnuje se tedy potfiebám, které neuspo-
kojují ani podniky, ani stát. [3] Obãanská spo-
leãnost se v na‰í zemi buduje uÏ více neÏ dvû
desetiletí a pfies velmi nízkou politickou podpo-
ru se organizace obãanské spoleãnosti tû‰í
stále vût‰í dÛvûfie, a to zejména na lokální úrov-
ni. Pehe [19] v tomto pfiípadû poukazuje na
zdÛrazÀování v˘znamu obãanské spoleãnosti
Václavem Havlem a naopak liberálnû trhem
fiízenou vizi Václava Klause. Liberální vize bez
obãanské spoleãnosti v‰ak má za dÛsledek, Ïe:
„soukromé“ kolonizuje vefiejn˘ prostor, vytlaãu-
je a vyhání v‰e, co nelze beze zbytku vyjádfiit
jazykem privátních starostí a cílÛ. V tomto ohle-
du Lipovetsky mluví o éfie prázdnoty, lhostej-
nosti a kolektivního narcisismu, Putnam pak
pfiímo o hrozivém úpadku obãanské spoleãnos-
ti v dne‰ních USA.

V souãasné dobû zaãínají neziskové orga-
nizace uskuteãÀovat fiadu sluÏeb, které byly
dfiíve v pÛsobnosti vefiejn˘ch institucí a pfienos
kompetencí ze státu na firmy nebo neziskové
organizace je v podstatû celosvûtov˘m tren-
dem ([23], [4]). Nezisková ãinnost má (pozitivní)
vliv na ãlovûka a je realizována bez nároku na
finanãní obohacení organizace ãi jednotlivcÛ.
Proto jsou neziskové organizace financovány
prostfiednictvím dárcÛ. Tûmi mohou b˘t organi-
zace státního (ministerstva, správa a samos-
práva, státní fondy, fondy EU) i soukromého
charakteru (podniky, nadace). Drucker [8] za
produkt neziskové organizace povaÏuje dokon-
ce zmûnûnou lidskou bytost. Salamon a Anhe-
ier [15] pak dodávají, Ïe právû neziskov˘ sektor
je jednou z nejvût‰ích inovací dvacátého stole-
tí. Pokud povaÏujeme zastupitelskou vládu za
jednu z nejv˘znamnûj‰ích sociálních invencí
osmnáctého století a byrokratick˘ aparát za
v˘dobytek století devatenáctého, pak soukro-
má dobrovolnická aktivita vyúsÈující v organiza-
ce obãanské spoleãnosti je nejv˘znamnûj‰í
sociální zmûnou století dvacátého.

Jak je patrné z pfiedchozího textu, v˘znam
neziskov˘ch organizací narÛstá. Spoleãnû s tím
roste i potfieba jejich transparentnosti. PoÏada-
vek transparentnosti je zde vy‰‰í mj. i proto, Ïe
organizace si finanãní prostfiedky, se kter˘mi
hospodafií, nevydûlává sama, ale získává je od
dárcÛ (donorÛ). Zatímco funkcí podnikového
managementu je proces rozhodování o co nej-
lep‰ím vyuÏití organizaãních zdrojÛ proto, aby
byli spokojeni vlastníci, pak u neziskové organi-
zace je to z dÛvodu, aby souãasní (potenciálnû
i budoucí) dárci vûdûli, Ïe peníze byly vyuÏity
správn˘m zpÛsobem. Transparentnost nezisko-
vého sektoru je v‰ak vyÏadována nejen proto,
ale i z dÛvodu kredibility neziskového sektoru
jako celku. Napfi. britsk˘ pfiedseda vlády Tony
Blair uvádí: „je extrémnû dÛleÏité, aby dÛvûra
vefiejnosti v charitativní a neziskov˘ sektor byla
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podporována a pokud je moÏné, aby vzrostla“
[23:16]. V âeské republice je naopak postoj
pfiedních pfiedstavitelÛ zemû brzdou dÛvûry-
hodnosti sektoru, znám je nejen zmiÀovan˘
liberální postoj prezidenta V. Klause k tzv.
nepotfiebné „tfietí“ cestû, ale také aféry premié-
rÛ M. Topolánka a J. Paroubka s neprÛhledn˘m
hospodafiením obãansk˘ch sdruÏení vedené
jim blízk˘mi osobami.

V obecné rovinû je zaji‰tûní transparent-
nosti ãeského neziskového sektoru problema-
tické díky vysoké otevfienosti neziskového sek-
toru a ‰iroké diverzitû neziskov˘ch organizací.
Otevfienost je urãena pfiedev‰ím volností právní
úpravy u nejdÛleÏitûj‰í formy neziskové organi-
zace – obãanského sdruÏení. Fri‰tenská [9]
uvádí, Ïe Zákon o SdruÏování obãanÛ ã. 83/1990 Sb.
byl základním kamenem tvorby demokracie
v polistopadovém nad‰ení. Z právního hlediska
byl vystavûn velmi volnû na základû negativ-
ních zku‰eností z minulosti, kdy obãanské inici-
ativy byly nuceny b˘t souãástí Národní fronty.
Obãanská sdruÏení vznikající podle tohoto
zákona tak jsou právnickou osobou, ale nemu-
sí o sobû zvefiejÀovat Ïádné údaje. Tento stav
tak zpÛsobuje fiadu problémÛ. Vysoká rÛznoro-
dost neziskov˘ch organizací je pak pochopitel-
ná z hlediska funkce neziskového sektoru –
musí b˘t v‰ude tam, kde nestaãí trh nebo stát.
Neziskov˘ sektor tedy obsahuje organizace od
zahrádkáfiÛ a myslivcÛ, pfies komoru auditorÛ
aÏ po velké humanitární organizace.

Pro fie‰ení transparentnosti vzniká fiada ini-
ciativ v rámci samotného neziskového sektoru,
a to jiÏ od poãátku první dekády nového tisícile-
tí. Problémem transparentnosti se napfi. dlou-
hodobû zab˘vala organizace Transparency
International Czech Republic (dále jen TIC),
která ve spolupráci s CERGE-EI mûla za cíl
zv˘‰it dÛvûryhodnost neziskového sektoru pro-
stfiednictvím certifikace (viz [18]). Ta mûla b˘t
poprvené zavádûna uÏ v r. 2006, nicménû jak
uvádí TIC, autofii projektu nepoãítali s tak inten-
zivním odporem neziskového sektoru, kter˘ se
snaÏil hledat spí‰e negativa návrhu neÏ jeho
pfiínosy a moÏnosti, jak by tento systém mohl
b˘t uÏiteãn˘. V podobném duchu probíhají
i souãasné diskuse nad statutem vefiejné pro-
spû‰nosti. Asociace vefiejnû prospû‰n˘ch orga-
nizací a mnoho dal‰ích organizací, mluví o nut-
nosti zavedení statutu vefiejné prospû‰nosti. Ve
vût‰inû evropsk˘ch zemí je tento statut pouÏí-
ván pro vymezení organizací, které svojí ãinností

pfiispívají k vefiejnému blahu a mají proto moÏ-
nost ucházet se o podporu z vefiejn˘ch zdrojÛ
i poÏívat urãit˘ch v˘hod (typicky daÀov˘ch úlev).
Statut vefiejné prospû‰nosti organizace obdrÏí
na základû svého poslání, ãinnosti, a po splnû-
ní urãit˘ch podmínek, t˘kajících se zejména její
transparentnosti. Vymezení vefiejné prospû‰-
nosti nemusí b˘t, vzhledem k dynamické pova-
ze spoleãensk˘ch aktivit, vÏdy jednoznaãné.
Právní systémy jednotliv˘ch zemí proto pracují
pouze s urãit˘mi orientaãními v˘ãty a zdÛrazÀo-
vána je moÏnost pouÏití opravn˘ch prostfiedkÛ.
V âeské republice je situace jiná a pfiístup ke
zvlá‰tním v˘hodám zde mají neziskové organi-
zace na základû své právní formy (jedinou dal‰í
evropskou zemí, která tento princip pouÏívá je
Bulharsko). Nízká povinná transparentnost
obãansk˘ch sdruÏení bohuÏel ãiní tuto právní
formu snadno zneuÏitelnou pro daÀovou a finanã-
ní kriminalitu, jak ostatnû ukazují nûkteré pfiípady
z nedávné minulosti [2]. Souãasnou diskusi nad
vefiejnou prospû‰ností vede fiada dal‰ích autorÛ
a organizací, viz napfi. [12], [16], [17], [28].

Nadaãní fond Via vitae [27] k uvedené dis-
kusi dodává, Ïe: „Transparentnost neziskov˘ch
organizací je spojena se zpÛsobem jejich fun-
gování, hospodafiení a vystupování vÛãi vefiej-
nosti. Nezisková organizace, která se deklaruje
jako transparentní by mûla o sobû (internet)
prezentovat jisté minimum údajÛ, které pfiekra-
ãuje minimum zákonné, atd.„. Pojem transpa-
rentnost je bohuÏel nûkdy zamûÀován s odpo-
vûdností (accountability). Fond Via Vitae vytvofiil
dokument nazvan˘ Minimum transparentnosti
neziskov˘ch organizací. Transparentní organi-
zace z vlastní vÛle poskytuje ucelen˘ obraz,
tedy poskytuje o sobû vefiejnû údaje, pfii jejichÏ
zvefiejnûní dbá pfiedev‰ím na pfiehlednost
a ‰irokou dostupnost zvefiejÀovan˘ch údajÛ,
ãasovou aktuálnost údajÛ (údaje by nemûly b˘t
star‰í 1 roku a je doporuãeno je datovat), a to,
aby zvefiejÀované údaje nebyly zavádûjící nebo
nevyvolávaly klamn˘ dojem. Tzn., Ïe organiza-
ce nevyuÏívají ohebnosti jazyky k zakrytí nevy-
hovujících skuteãností. Pospí‰il [19] dále podo-
t˘ká, Ïe pfiestoÏe princip transparentnosti je
obecnû uznáván, tak v praxi se ãeské neziskové
organizace pot˘kají s mnoha problémy a sou-
ãasná realita je neuspokojivá. DÛvody vidí ve
tfiech následujících skuteãnostech:(a) nevyjas-
nûnosti obsahu pojmu transparentnost a z toho
plynoucí bezradnost pfii jeho aplikaci, (b) defici-
tu objektivních údajÛ a poznatkÛ o situaci
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v neziskovém sektoru a (c) absenci diskuse,
která by stanovila poÏadavky na legislativu
a oddûlila tak diskusi o transparentnosti od dis-
kuse o v˘kaznictví.

1. Cíl a formulace v˘zkumn˘ch
otázek

Je-li v souãasnosti vedena rozsáhlá diskuse
o transparentnosti neziskového sektoru a opat-
fieních, které by napomohly ke zprÛhlednûní
oblasti, je základní podmínkou úspûchu dobfie
vymezit souãasn˘ stav. Cílem studie tedy je zji-
stit aktuální úroveÀ transparentnosti v organiza-
cích s právní formou obãanského sdruÏení. Tj.
právní formy, která je z hlediska poÏadavkÛ kla-
den˘ch na transparentnost formou problematic-
kou a zároveÀ pfiedstavuje 90 % neziskov˘ch
organizací z hlediska jejich poãtu. Ke zji‰tûní
cíle bylo formulováno pût v˘zkumn˘ch otázek:
(1) Poskytuje organizace o sobû informace pro-
stfiednictvím internetu?; (2) Má organizace
pfiesnû vymezen˘ úãel své existence?; (3)
V jaké mífie jsou dostupné základní informace
o organizaci?; (4) Jak organizace prezentuje
pfiijaté dary?; (5) Do jaké míry je organizace
transparentní v oblasti hospodafiení?

Volba první v˘zkumné otázky, sledující sku-
teãnost, zda organizace o sobû poskytuje infor-
mace prostfiednictvím internetu, byla zvolena
z dÛvodu, Ïe pfiítomnost organizace na interne-
tu pozitivnû ovlivÀuje transparentnost organiza-
ce jako takové. Nadace Via Vitae napfi. uvádí,
Ïe: „Nezisková organizace, která se deklaruje
jako transparentní, by o sobû mûla vefiejnû
(internet) prezentovat jisté minimum údajÛ,
které pfiekraãuje minimum zákonné“. Pfiedpo-
kladem zvefiejnûní se zde tedy stává publikace
informací na internetu. Dle Kenixe [13] sice
souãasné v˘zkumy nepotvrzují pfiínos internetu
ve zv˘‰ené participaci lidí do obãansk˘ch akti-
vit, internet je ale vhodn˘ pro zv˘‰ení dÛvûry
v neziskové organizace. V˘znam internetu pro
transparentnost organizace pak zdÛrazÀují
i autofii z oblasti vefiejné správy [23], [14].

Pfiesné vymezení úãelu existence je
v˘znamné pro efektivní hospodafiení organiza-
ce. Jakmile organizace nezná své cíle a nená-
sleduje je, dochází k suboptimálnímu vyuÏití
zdrojÛ, kter˘mi organizace disponuje (viz napfi.
[8], [25]). Brown a Ruhl [6] dodávají, Ïe kdyÏ
bychom podrobnû zkoumali ãinnost fiady orga-
nizací, tak zjistíme, Ïe organizace ve skuteã-
nosti jednají v rozporu s jejich posláním a vizí.

Je tedy zfiejmé, Ïe organizace se srozumitel-
n˘m a jasn˘m posláním mÛÏe b˘t následnû
mnohem lépe kontrolována vefiejností.

Mezi základní informace o organizaci patfií
zejména stanovy, jména statutárních zástupcÛ,
kontaktní údaje a v˘roãní zpráva. U právní formy
obãanského sdruÏení, která bude dále zkoumá-
na, se jedná o nezbytné údaje potvrzující vûro-
hodnost organizace. Stanovy jsou nejv˘znam-
nûj‰ím organizaãním dokumentem, kter˘ upra-
vuje ãinnost a hospodafiení obãanského sdru-
Ïení [3], [25]. ·plíchal [26] uvádí, Ïe obãanská
sdruÏení o sobû zvefiejÀují povinné údaje jed-
nak pfii svém vzniku a pak v prÛbûhu své exi-
stence. V˘roãní zprávy pak sestavují a zvefiej-
Àují na dobrovolné bázi. V˘roãní zpráva slouÏí
pfiedev‰ím funkci prezentace a pfiípadnû fiízení
a rozhodování. V˘roãní zpráva v‰ak mÛÏe b˘t
také nástrojem transparentnosti hospodafiení,
zejména je-li sestavena podle Mezinárodních
úãetních standardÛ ãi ovûfiena nezávisl˘m audi-
tem. Podle autorÛ Centra pro v˘zkum nezisko-
vého sektoru [1] pak v˘roãní zpráva poskytuje
informace o hospodafiení a financování nezis-
kové organizace. ZvefiejÀováním v˘roãní zprá-
vy se tak naplÀuje v˘znamn˘ vefiejn˘ zájem na
odkrytosti a pomûrnû snadné pfiístupnosti urãi-
t˘ch údajÛ, které nemohou b˘t tajné ani dÛvûr-
né, a to ani tehdy, jde-li o údaje soukromé.

ZvefiejÀování pfiijat˘ch darÛ má zfiejm˘
v˘znam z hlediska hospodafiení organizace. Dary
je tfieba fiádnû zavést do úãetní evidence, aby
mohly b˘t pozdûji vyjmuty z daÀového základu.
ZároveÀ by organizace mûla dbát na to, aby se
vyh˘bala takov˘m zdrojÛm finanãních prostfied-
kÛ nebo hmotn˘ch statkÛ, které by mohly zpÛ-
sobit stfiet zájmÛ ãi sníÏit nezávislost a nestran-
nost organizace. Problematické mÛÏe b˘t také
pfiijetí darÛ od organizací, které napfi. vyrábûjí
zbranû, provozují herny, pÛsobí v oblasti porno-
grafie nebo potlaãují lidská práva. [7].

Transparentnost v oblasti hospodafiení je
v˘znamná z mnoha dÛvodÛ. Z pohledu samot-
né neziskové organizace je to zejména pfietrvá-
vající nedÛvûra vefiejnosti, právû transparent-
nost v oblasti hospodafiení, to v‰ak mÛÏe zmû-
nit, coÏ dokladuje napfi. jiÏ zmiÀovan˘ Kenix
[13] nebo Sargeant [23]. Kromû toho je nezis-
ková organizace pfii neplnûní sv˘ch závazkÛ
v podstatû nepostiÏitelná, coÏ vyvolává velká
omezení v obchodních vztazích ãi nízkou kredi-
bilitu u bankovních ústavÛ, také z toho dÛvodu
má pro neziskovou organizaci smysl b˘t
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v oblasti hospodafiení dlouhodobû transparentní.
Právû nízká úroveÀ transparentnosti v oblasti
hospodafiení neziskov˘ch organizací, zejména
obãansk˘ch sdruÏení, pak vedla k zahájení
zmínûné diskuse o zavedení vefiejné prospû‰-
nosti neziskov˘ch organizací (více o problema-
tice pojednává napfi. CVNS nebo AVPO).

2. PouÏité metody
Získání vzorku organizací bylo uskuteãnûno ná-
hodn˘m v˘bûrem 2.000 organizací ze Sezna-
mu obãansk˘ch sdruÏení, odborov˘ch organi-
zací a organizací zamûstnavatelÛ vznikl˘ch na
základû zákona ã. 83/1990 Sb. (dále jen
Seznam sdruÏení) uvefiejnûného na stránkách
Ministerstva vnitra âR. Jedná se o jedin˘ úpln˘
seznam tûchto organizací. Ostatní takové data-
báze (napfi. Evidence nestátních neziskov˘ch
organizací nebo databáze organizace Nezis-
kovky.cz) evidují pouze organizace na základû
jejich vlastní Ïádosti. Ze získaného vzorku
organizací bylo dále vyfiazeno 472 organizací
bez dostupného identifikaãního ãísla organizace

(dále jen IâO). DÛvodem vyfiazení byly neúplné
informace o organizaci i sloÏitûj‰í identifikace
dané organizace pfii vyhledávání webov˘ch
stránek. Jedná se o organizace, které byly
registrovány v období 1. 5. 1990 aÏ 31. 12. 2000
a jejichÏ IâO bylo pfiidûlováno âesk˘m statis-
tick˘m úfiadem. Tato IâO jsou na Seznam sdru-
Ïení prÛbûÏnû doplÀována. Celkem se tedy
jednalo o v˘bûrov˘ soubor 1.528 organizací.

Vzhledem k tomu, Ïe organizace vznikající na
základû o sdruÏování obãanÛ nemusí o sobû zve-
fiejÀovat údaje v Ïádném z registrÛ bûÏn˘ch pro
jiné právní formy a zároveÀ mÛÏe existovat, aniÏ
by ve skuteãnosti provozovala jakoukoli ãinnost,
pak se elektronická transparentnost jeví jako
jeden z mála moÏn˘ch a efektivních nástrojÛ pro
zkoumání transparentnosti celkové. Dále se tedy
studie orientuje pouze na elektronickou transpa-
rentnost. Pro zji‰tûní transparentnosti byla vytvo-
fiena vlastní metodika sbûru dat s vyuÏitím nûkte-
r˘ch kritérií z Minima transparentnosti nezisko-
v˘ch organizací vytvofieného Nadací Via Vitae.
Obsah metodiky sbûru dat je uveden v Tab. 1.

Tab. 1: Metodika sbûru dat

Oblast BliÏ‰í popis oblasti Metodika sbûru dat

Pfiítomnost Existence vlastních Vyhledávání prostfiednictvím vyhledávaãÛ, 
na www webov˘ch stránek ovûfiení na základû IâO nebo adresy

Aktuálnost webov˘ch Vyhledání data poslední aktualizace nebo poslední 
stránek provedené zmûny na www

Vymezení Pfiítomnost poslání/vize Zji‰tûní existence textu vyjadfiujícího poslání/vizi, terminologie
úãelu organizace na www nemusela b˘t správná nebo b˘t explicitnû pouÏita
existence Umístûní poslání/vize Na domovské stránce nebo v podstráních ãi dokumentech
organizace

Základní Stanovy organizace Zji‰tûní, zda dokument je/není k dispozici
informace Jména statutárních zástupcÛ, Zji‰tûní, zda jsou daná jména k dispozici. U kontrolních 
o organizaci kontrolních orgánÛ orgánÛ muselo b˘t explicitnû zmínûno, Ïe se jedná 

a zamûstnancÛ o kontrolní v˘bor, kontrolora, atp.

Kontaktní údaje Zda jsou údaje k dispozici, a které

Vefiejnû pfiístupná v˘roãní Zji‰tûní, zda dokument je/není k dispozici. Zhodnocení aktuálnosti
zpráva zprávy. Do úvahy vzaty nejen v˘roãní zprávy ve standardu 

dle zákona o úãetnictví ã. 563/1991, ale téÏ obdobné dokumenty 
popisující ãinnost organizace za uplynul˘ rok.

Pfiijímání Uvedení jmen dárcÛ, Uvedení jmen dárcÛ, u organizací bylo ekvivalentem 
darÛ pfiíp. loga dárcÛ umístûní loga dárce

Uvedení ãástek Zji‰tûní uvedení/neuvedení v˘‰e daru

âlenûní pfiijat˘ch darÛ Zda je k dispozici ãlenûní na dary od státu, firem a jednotlivcÛ, 
pfiíp. zda existuje ãlenûní dle úãelu na kter˘ bylo darováno
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Studie vyuÏívá formu obsahové anal˘zy
uskuteãnûné prostfiednictvím internetu. V tomto
pfiípadû Hewson [11] hovofií o tzv. internetem
zprostfiedkovaném v˘zkumu a anal˘ze doku-
mentÛ vykonané v kontextu internetového
v˘zkumu. Taková anal˘za je pak obdobou
nûkter˘ch forem pozorování, ale záznamy jsou
na webové stránky ukládány s urãit˘m úãelem.
Anal˘za dat se následnû omezuje na frekvenci
dostupnosti jednotliv˘ch informací ãi dokumen-
tÛ. Cílem studie totiÏ je získání základní pfied-
stavy o transparentnosti obãansk˘ch sdruÏení,
nikoli zkoumání vztahÛ s dal‰ími promûnn˘mi
(v pfií‰tím v˘zkumu se nabízí napfi. pfiedmût ãin-
nosti, délka trvání organizace, aj.),

3. V˘sledky
NíÏe uvedené v˘sledky jsou ãlenûny ve struktu-
fie stanoven˘ch v˘zkumn˘ch otázek.

3.1 Poskytují o sobû organizace
informace prostfiednictvím
internetu?

Z blíÏe zkouman˘ch 1 528 neziskov˘ch organi-
zací disponovalo 498 (32,6 %) z nich vlastními
webov˘mi stránkami. Z tohoto poãtu v jednom

pfiípadû se webové stránky odkazovaly na dvû
organizace s obdobn˘m názvem, av‰ak rozdíl-
n˘m IâO. (Vysvûtlením mÛÏe b˘t skuteãnost, Ïe
neziskové organizace nemusí Ïádn˘m zpÛso-
bem ukonãit svou ãinnost. Na Seznamu sdruÏení
se pak mÛÏe objevit vícekrát organizace navazu-
jící na ãinnost organizace pfiedchozí. V daném
pfiípadû lze pfiedpokládat, Ïe subjekt ukonãil svou
ãinnost a zaloÏil organizaci novou, prostfiednic-
tvím které v ãinnosti pokraãoval.) Ve 28 dal‰ích
pfiípadech byly webové stránky nedostupné,
v rekonstrukci, nebo jejich obsah tvofiil pouze
jeden obrázek. Relevantními webov˘mi stránka-
mi s alespoÀ minimálním informaãním obsahem
tedy disponovalo pouze 469 (30,7 %) organizací.
Z hlediska transparentnosti byla dále v rámci
dané v˘zkumné otázky sledována také aktuál-
nost webov˘ch stránek. PfiibliÏnû tfii ãtvrtiny (77,8
%) webov˘ch stránek obsahovalo údaje, které
byly aktuální (tj. aktualizovány v r. 2011, kdy pro-
bûhl sbûr dat). Zhruba desetina organizací (11,9
%) pak aktualizovala své webové stránky napo-
sledy v letech 2009 nebo 2010. A koneãnû opût
pfiibliÏnû desetina webov˘ch stránek byla aktuali-
zována je‰tû pozdûji nebo v nich údaj o aktuali-
zaci nemohl b˘t zji‰tûn. Detailní v˘sledky dané
v˘zkumné otázky jsou obsaÏeny v Tab. 2.

Tab. 1: Metodika sbûru dat

Oblast BliÏ‰í popis oblasti Metodika sbûru dat

Informace Úãetní v˘kazy Zji‰Èováno, zda je k dispozici pouze v˘kaz ziskÛ a ztrát, nebo také 
o hospo- rozvaha, pfiíp. v˘rok auditora o hospodafiení. Kvalita v˘kazÛ nebyla 
dafiení hodnocena.

Transparentní úãet Existence transparentního úãtu

Zdroj: Autor

Tab. 2: Dostupnost webov˘ch stránek neziskov˘ch organizací a jejich aktualizace

Neziskové organizace s IâO (n=1528) Dostupná informace (poãet)

Absolutní Relativní

S vlastní webovou stránkou 498 32,60%

Z toho: s alespoÀ minimálním informaãním obsahem 469 30,60%

Neziskové organizace s webovou stránkou poskytující Dostupná aktualizace (poãet)

informace o organizaci (n=469) Absolutní Relativní

Webové stránky aktualizované v r. 2011 365 77,80%
Webové stránky aktualizované v r. 2009 nebo 2010 56 11,90%
Stránky aktualizované pfied r. 2009 nebo neaktualizované 42 9,00%
Aktualizaci nebylo moÏno posoudit 6 1,30%

Zdroj: Autor
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3.2 Mají neziskové organizace pfiesnû
vymezen úãel své existence?

V tomto pfiípadû byla zji‰Èována pfiítomnost
poslání a vize organizace na webov˘ch strán-
kách. Z 469 webov˘ch stránek podroben˘ch
dal‰í anal˘ze bylo zji‰tûno, Ïe poslání na webo-
v˘ch stránkách uvádí pfiibliÏnû tfietina organiza-
cí (151 organizací, tj. 32,2 %); naproti tomu vize

organizace byla zvefiejnûna pouze ve 25 pfiípa-
dech (5,3 %). Poslání i vize bylo na webov˘ch
stránkách obtíÏnû vyhledatelné a zpravidla byly
souãástí na webu dostupn˘ch stanov. Na
domovské stránce uvádûla poslání ménû neÏ
desetina organizací (44; 9,4 %), vizi pak ménû
neÏ 2 % organizací (8; 1,7 %) s existující webo-
vou stránkou. Souhrnné v˘sledky uvádí Tab. 3.

Tab. 3: Prezentace poslání/vize organizace na vlastních webov˘ch stránkách

Neziskové organizace s webovou stránkou (n=469) Dostupná informace (poãet)

Absolutní Relativní

Poslání 151 32,20%
Z toho: sloÏitû vyhledatelné 107 22,80%

uvedené na domovské stránce 44 9,40%

Vize 25 5,30%
Z toho: sloÏitû vyhledatelná 17 3,60%

uvedené na domovské stránce 8 1,70%

Zdroj: Autor

3.3 V jaké mífie jsou dostupné
základní informace o organizaci?

V tomto pfiípadû byla zji‰Èována dostupnost sta-
nov, jmen statutárních zástupcÛ a zamûstnancÛ
organizace, kontaktních údajÛ a v˘roãní zprávy.
NejdÛleÏitûj‰í organizaãní dokument, kter˘m
stanovy pro danou právní formu jsou, zvefiejni-
la pfiibliÏnû ãtvrtina organizací (26,9 %). Pfiízni-
vûj‰í situace existuje u dostupnosti statutárního
orgánu, ten byl zvefiejnûn témûfi v polovinû pfií-
padÛ (47,1 %), kontrolní orgán, tj. ãleny kontrol-
ní komise nebo interního kontrolora pak uvedla
více neÏ desetina z analyzovan˘ch organizací
(11,5 %). Jména zamûstnance/zamûstnancÛ
zkoumané subjekty uvádûly podobnû ãasto
jako u statutárního orgánu, tj. u cca poloviny
(50,9 %) ze sledovan˘ch organizací. Sledova-
n˘mi kontaktními údaji byly v na‰em pfiípadû
telefonní ãíslo a e-mailová adresa. Oba sledo-
vané údaje byly k dispozici v sedmi z deseti
organizací (70,2 %). Naopak Ïádn˘ kontaktní
údaj neposkytuje pfiibliÏnû desetina organizací
(10,5 %). Spí‰e ojedinûlé bylo uvedení pouze
telefonního ãísla (4,3 %), ãastûji pak byl uvádûn
pouze e-mail (15,1 %). Poslední, nicménû

velmi dÛleÏitou sledovanou informací byla
dostupnost k v˘roãní zprávû organizace. V˘roã-
ní zprávu zvefiejnila na svém webu pouze nece-
lá desetina organizací (9,8 %), pfiitom aktuální
v˘roãní zprávu za r. 2009 nebo 2010 pak mûlo
k dispozici pouze 40 organizací (8,5 %) ze
v‰ech organizací s vlastní webovou prezentací.
Podrobnûj‰í v˘sledky v‰ech sledovan˘ch infor-
mací jsou k dispozici v Tab. 4.

3.4 Jak organizace prezentují pfiijaté
dary?

V oblasti dostupnosti informací o pfiijat˘ch
darech byla zji‰Èována jednak forma, kterou
jsou údaje prezentovány (zda se jedná pouze
o v˘ãet darÛ ãi také uvedení loga a vûnované
ãástky), a za druhé také ãlenûní získan˘ch
darÛ. Témûfi dvû tfietiny organizací (62,0 %)
o pfiijat˘ch darech neposkytují Ïádné informace
(nebo Ïádné dary nepfiijaly), pfiibliÏnû tfietina
(35,0 %) je pak uvádí pouze ve formû názvu
a pfiípadnû loga organizace. Velmi mal˘ podíl
(3,0 %) organizací pak zvefiejÀuje nejen jména
dárcÛ, ale také v˘‰i darované ãástky. Podrob-
nûj‰í v˘sledky jsou k dispozici v Tab. 5.
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3.5 Jak jsou organizace
transparentní v oblasti
hospodafiení?

Z blíÏe analyzovan˘ch 469 webov˘ch strá-
nek organizací vypl˘vá, Ïe 134 (28,6 %) orga-
nizací ãíslo svého bankovního úãtu. Jen sedm
z nich (5,2 %) ale informuje o vlastní hospodáfi-
ské ãinnosti prostfiednictvím transparentního
úãtu. Podobnû neuspokojivá je situace v oblasti
zvefiejÀování informací o hospodafiení, které
poskytuje ménû neÏ desetina (7,9 %) organiza-
cí. Pfiitom pouze ãtyfii procenta (3,9 %) organiza-
cí poskytují informace souhrnné ve formû v˘ka-
zu zisku a ztrát a zároveÀ rozvahy, pfiípadnû
je‰tû s doloÏením v˘roku auditora o hospodafie-
ní. Detailní informace jsou k dispozici v Tab. 6.

4.Diskuse a závûr

Zji‰tûné v˘sledky nabízejí základní obraz trans-
parentnosti obãansk˘ch sdruÏení, které jsou
stále nejãetnûj‰í právní formou neziskové orga-
nizace. NaplÀují tak v˘‰e vymezen˘ cíl pfiíspûv-
ku. Z hlediska dílãích v˘sledkÛ je moÏné stano-
vit následující závûry:
(1) Obãanská sdruÏení pro svou vlastní pre-

zentaci vyuÏívají internet pouze omezenû,
vlastními webov˘mi stránkami disponuje
pouze necelá tfietina z nich. Z organizací,
které webové stránky vlastní, pak necelá
ãtvrtina z nich, dané stránky neaktualizuje.
Takov˘ poãet organizací s webovou strán-
kou je mírnû vy‰‰í, neÏ bylo zji‰tûno ve

Tab. 4: Dostupnost základních informací o organizaci

Neziskové organizace s webovou stránkou (n=469) Dostupná informace 
nebo dokument (poãet)

Absolutní Relativní

Stanovy 126 26,90%

Jméno/a 
statutárních zástupcÛ 221 47,10%
kontrolního orgánu 54 11,50%
zamûstnancÛ 238 50,90%

Kontaktní údaje
Telefonní ãíslo (pouze) 20 4,30%
E-mailová adresa (pouze) 71 15,10%
Telefonní ãíslo a e-mail 329 70,20%

V˘roãní zpráva 46 9,80%
z toho aktuální 40 8,50%

Zdroj: Autor

Tab. 5: Informování o pfiijat˘ch darech

Neziskové organizace s webovou stránkou (n=469) Dostupná informace (poãet)

Absolutní Relativní

Zvefiejnûní pfiijat˘ch darÛ 178 38,00%
z toho: uvedení názvu nebo loga organizace 164 35,00%

uvedení vãetnû pfiijaté ãástky 14 3,00%

Zvefiejnûní pfiijat˘ch darÛ 178 38,00%
z toho: ãlenûno na vefiejné, firemní a individuální dary 16 3,40%

ãlenûno dle projektÛ 13 2,80%
ãlenûno dle obou pfiedchozích kritérií 8 1,70%
neãlenûno 141 79,20%

Zdroj: Autor
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v˘zkumu Rohrbachera [21], kter˘ v r. 2008
zaznamenal ãtvrtinovou dostupnost webo-
v˘ch stránek obãansk˘ch sdruÏení.

(2) Organizace na sv˘ch webov˘ch stránkách
zpravidla neprezentují úãel své existence.
Poslání je uvedeno pouze na necelé tfietinû
analyzovan˘ch webov˘ch stránek, vize pak
pfiibliÏnû v pûti procentech z nich. Poslání
nebo vize jsou pfiitom spí‰e prezentovány
v dokumentech organizace neÏ na hlavní
domovské stránce.

(3) Ze základních dokumentÛ prezentují obãan-
ská sdruÏení nejãastûji stanovy, a to pfiibliÏ-
nû ve ãtvrtinû organizací disponující webo-
vou prezentací. V˘roãní zprávu prezentuje
na webu necelá desetina tûchto organizací.
Ve více neÏ polovinû pfiípadÛ obsahují
zkoumané webové stránky jména zamûst-
nancÛ, v necelé polovinû pak jména statu-
tárních zástupcÛ organizace. Sedm desetin
organizací pak uvádí jako kontaktní údaj e-
mailovou adresu ve spojení s telefonem.
Jedna desetina z organizací pak na své
webové prezentaci Ïádn˘ kontakt neuvádí.
Prostfiednictvím v˘roãní zprávy svou ãinnost
dokládá opût pouze necelá desetina organi-
zací. Dle Prouzové [21] je situace neuspo-
kojivá i v organizacích takov˘ch právních
forem, které v˘roãní zprávu musí odevzdá-
vat dle zákona. Do Sbírky listin rejstfiíkov˘ch
soudÛ odevzdává v˘roãní zprávu pfiibliÏnû
50 % nadací, 30 % nadaãních fondÛ a 10 %
obecnû prospû‰n˘ch spoleãností.

(4) Dárce na webu zvefiejÀují pouze pfiibliÏnû
ãtyfii organizace z deseti, a to ve formû
názvu nebo loga subjektu. Pouze tfii organi-
zace ze sta pak zvefiejÀují nejen jméno
dárce, ale i darovanou ãástku. Z tohoto 

hlediska je zajímavé, Ïe Rohrbacher [21]
uvádí, Ïe informaci o dárcích uvedla pouze
necelá pûtina organizací.

(5) Informace o hospodafiení na webu zvefiej-
Àuje pouze osm organizací ze sta, pfiiãemÏ
pouze na jedné webové stránce ze sta je
k dispozici jak v˘sledovka a rozvaha, tak
v˘rok auditora o hospodafiení. Transparent-
ní úãet má pak k dispozici jeden a pÛl pro-
centa ze sledovan˘ch organizací s webo-
vou stránkou.
Z uveden˘ch v˘sledkÛ je zfiejmé, Ïe stav

webové transparentnosti ãesk˘ch neziskov˘ch
organizací je tristní. Aãkoli nûkteré hodnoty
webové dostupnosti nemusejí vypadat tak pro-
blematicky, pfii vyuÏití pfiístupÛ uplatÀovan˘ch
ve v˘zkumu Gandíi a Archidony [10] zamûfie-
ném na hodnocení kvality webov˘ch stránek
vefiejné správy nebo pfii mûfiení zákaznick˘ch
sluÏeb [5], by hodnoty byly mnohem niÏ‰í. Zde
je totiÏ úroveÀ elektronické transparentnosti
dána souãinem dostupnosti aktuálních webo-
v˘ch stránek, stanov organizace, v˘roãní zprá-
vy, informací o hospodafiení.

PfiedloÏené v˘sledky v oblasti transparent-
nosti potvrzují nûkterá dílãí zji‰tûní jiÏ realizova-
ného v˘zkumu T. Rohrbachera [22], v jin˘ch
oblastech pak ukazují na moÏné zv˘‰ení úrov-
nû internetové transparentnosti zkouman˘ch
neziskov˘ch organizací. ZároveÀ studie pfiiná‰í
dal‰í nové poznatky, které dosud zkoumány neby-
ly, a to v oblastech aktuálnosti webov˘ch strá-
nek, prezentace úãelu existence organizace,
transparentních úãtÛ aj. PfiestoÏe jsou obãanská
sdruÏení hlavním reprezentantem neziskového
sektoru, mají specifick˘ charakter a v˘zkum je
tedy tfieba zmapovat i u dal‰ích právních forem
pÛsobících v obãanské spoleãnosti. Z hlediska

Tab. 6: Dostupnost informací o hospodafiení

Neziskové organizace s webovou stránkou (n=469) Dostupná informace (poãet)

Absolutní Relativní

Zvefiejnûní bankovního spojení 134 28,60%
z toho: transparentní úãet 7 1,50%

Zvefiejnûní informací o hospodafiení 37 7,90%
z toho: pouze pfiíjmy a v˘daje (VZZ) 13 2,80%

VZZ a rozvaha 13 2,80%
VZZ, rozvaha a v˘rok auditora o hospodafiení 5 1,10%
Neaktuální (zastaralé) informace 6 1,30%

Zdroj: Autor
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transparentnosti by pak bylo vhodné hodnotit
i jiné aspekty, neÏ byly zahrnuty, napfi. mana-
Ïerskou profesionalitu práce neziskov˘ch orga-
nizací, ochotu ke spolupráci s dal‰ími subjekty
(vãetnû spolupracujících neziskov˘ch organiza-
cí) ãi pfiípadné zpÛsoby likvidace majetku orga-
nizace.
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Abstract

SOME PROBLEMS OF CZECH NONPROFIT SECTOR TRANSPARENCY

Pavel Bachmann

Current development of non-profit sector is causing enhanced need for non-profit organizations
transparency. Most frequent legal form among Czech non-profit organizations is civic association;
it represents nine tenths of all Czech non-profits. Therefore, the aim of presented study was to
determine current level of transparency in Czech civic associations. Within the defined aim were
formulated five research questions focused on the website availability of: (1) the website itself; (2)
clear definition of organization∞s purpose of existence; (3) other basic information on organization
(statutes, annual reports, etc.); (4) information on donations; and (5) reports and information on
economical matters of organization. The research was conducted through a content analysis of
websites on the sample of organizations (n=1,528) obtained through the random selection from the
official database. The results showed that a website has less than a third of organizations (32.6 %),
approximately three-quarters (77.8 %) then keep their websites current. The purpose of existence
is rather not disclosed, since the mission was published only in one third (32.2 %) of cases and the
visions were disclosed only in 5.3 % of organizations. The basic organizational documents were
more often presented the statutes (26.9 %) than the annual reports (9.8 %). However, the donors
have been published in 38.0 % of cases, only 3.0 % of organizations published not only the donor,
but also donated amount. The worst situation exists in availability of economic records and
information, financial statements were published only in 7.9 % of organizations, and a transparent
account was available in 1.5 % of cases. Some study findings showed a slight improvement in web
transparency of non-profits to compare with similar research made by T. Rohrbacher in 2008. Other
findings are new in this area, though still not be subject to comparison, approaching the level of
transparency of Czech non-profit organizations.

Key Words: Transparency, Non-profit organization, Website, Internet mediated research,
Czech Republic.
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