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ÚVOD
Společnost pro studium neziskového sektoru (SSNS) předkládá veřejnosti první výroční
zprávu, která zachycuje celý jeden rok její činnosti. Předchozí zpráva, první vůbec,
popisovala jen sedm měsíců roku 2006, v němž byla SSNS založena. Jelikož však práce
SSNS plynule navazuje na činnost Centra pro výzkum neziskového sektoru (CVNS),
společného projektu Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy university a občanského
sdružení Trialog v letech 2003-2006, je i tato zpráva pokračováním řady zveřejněných zpráv o
činnosti a hospodaření CVNS.
První etapa snah o vytvoření výzkumného a analytického pracoviště, které by se systematicky
zabývalo studiem neziskového sektoru, měla podobu projektu (CVNS). V roce 2006 byla tato
etapa završena založením samostatné organizace, SSNS. Společnost přitom převzala projekt
CVNS od Trialogu a vtělila Centrum do své struktury jako vlastní výzkumný institut. V roce
2007 pak věnovala veškeré své úsilí ustavení a stabilizaci Centra v novém právním postavení
a v nových pracovních podmínkách. Vlastní spolkové činnosti se SSNS začne věnovat až
v dalším období, po vyřešení všech zbývajících otázek spojených s dalším rozvojem CVNS a
po dosažení jeho optimální podoby a velikosti.
Jak ukazují následující stránky této zprávy, rok 2007 představoval v naší činnosti významný
předěl po programové stránce. Byl ukončen základní výzkumný úkol prvních let naší činnosti,
projekt zmapování českého neziskového sektoru. V tomto projektu, který začal v roce 2003
zkoumáním ekonomiky nadačních subjektů, jsme postupně prozkoumali všechny právní
formy neziskových organizací a zároveň všechny zdroje údajů, které o neziskových
organizacích existují a z nichž může výzkum čerpat. Výsledky projektu jsou nyní k dispozici
všem uživatelům a tvoří tak základní soubor údajů a poznatků pro další bádání.
Po ukončení základního zmapování neziskového sektoru jsme mohli v roce 2007 pokračovat
v přesunu své pozornosti k realizaci projektů, které se zabývají určitými otázkami do větší
hloubky, zkoumají neziskové organizace z nových pohledů anebo řeší teoretické otázky
neziskové problematiky. Potěšitelným výsledkem tohoto posunu je naše první velká
monografie, první vědecká konference a první velký mezinárodní srovnávací projekt
v partnerské spolupráci s vídeňskou ekonomickou universitou.
V našem úsilí o propojování teorie s praxí a o využití aplikovaného výzkumu pro potřeby
neziskového a veřejného sektoru a pro formulaci veřejných politik se nám naskytla dobrá
příležitost k uplatnění našich dosavadních analýz a stanovisek v projektu koncepce podpory
rozvoje neziskového sektoru, který k vypracování zadala vláda ČR. Byli jsme přizváni do
základní pracovní skupiny projektu, pro který jsme aktualizovali všechny naše dosavadní
materiály vztahující se k fungování neziskových organizací a k prostředí pro jejich činnost.
V průběhu roku 2007 došlo ke změně v personálním složení výzkumného týmu CVNS. Po
čtyřech letech se s námi rozloučil Tomáš Rosenmayer a naopak náš tým posílil doktorand
Katedry veřejné ekonomie ESF MU Martin Křivánek. Tomáš Rosenmayer má takové zásluhy
o založení a rozvoj CVNS, že mu na konci této zprávy věnujeme zvláštní poděkování.
Upřímný dík za mimořádné pracovní výsledky v minulém roce však patří všem členům týmu
CVNS. Společně se nám podařilo zvládnout jak institucionální transformaci CVNS tak i
potvrdit stoupající úroveň naší odborné práce.
Miroslav Pospíšil
předseda Společnosti
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CENTRUM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU
K naplňování poslání Společnosti přispívá především její vlastní výzkumný institut, Centrum
pro výzkum neziskového sektoru (CVNS), který SSNS provozuje jako společné pracoviště
s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy university. Náplní práce CVNS je trvalé a
systematické zkoumání ekonomiky neziskového sektoru v České republice, šíření výsledků
své výzkumné práce a iniciování veřejné a odborné diskuse o neziskovém sektoru.
Ke splnění těchto cílů realizovalo CVNS v roce 2007 sedm vlastních projektů, ať již
samostatně nebo ve spolupráci s jinými výzkumnými institucemi, podílelo se na čtyřech
projektech jiných organizací a zpracovalo tři výzkumné zakázky.

Projekty CVNS
1. Programová oblast „Údaje o neziskových organizacích“
V programové oblasti „Údaje o neziskových organizacích“ realizuje CVNS projekty usilující
o zajištění kvalitních a všem uživatelům dostupných údajů o neziskových organizacích.
Vytvoření satelitního účtu neziskových institucí
Projekt vytvoření satelitního účtu neziskových institucí (SÚNI) v ČR, zahájený v roce 2004,
je dlouhodobým úkolem, na kterém společně pracují Český statistický úřad (ČSÚ), CVNS a
Center for Civil Society Studies, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA.
SÚNI překonává hlavní nedostatek dosavadního způsobu sestavování národních účtů, při
němž jsou údaje o neziskových organizacích zařazovány do ekonomických statistik ostatních
institucionálních sektorů, v nichž se pak celkový obraz neziskového sektoru ztrácí.
V roce 2005 byla završena první fáze projektu vytvořením a publikováním tzv. zkrácené
verze SÚNI za roky 2002 a 2003 (http://dw.czso.cz/pls/rocenka/rocenka.indexnu_sat). V roce
2006 a 2007 byly publikovány další zkrácené verze (2004, 2005) a intenzívně se pracovalo na
přípravě úplné verze.
Hlavní činnosti realizované v roce 2007:
Revize klasifikace CZ-COPNI
Zatřídění zpravodajských jednotek podle klasifikace CZ-COPNI
Kódování zpravodajských jednotek podle klasifikace CZ-COPNI
Doplnění atributu „COPNI“ v Rejstříku ekonomických subjektů
Metodické řešení statistického zjišťování ukazatelů „členové a členství“
Vypracování Zkrácené verze SÚNI za rok 2005 včetně počtu dobrovolníků a imputované
hodnoty dobrovolnické práce
Příprava Zkrácené verze SÚNI za rok 2006 (v ní doplněno rozdělení ostatních běžných a
kapitálových transferů na dary od soukromých a právnických osob, vládní granty a transfery,
zahraniční granty a transfery)
Příprava statistického zjišťování na rok 2008
Výstupy projektu:
Satelitní účet neziskových institucí [online]. Zkrácená verze 2002, 2003, 2004 a 2005. Praha:
ČSÚ 2007. Dostupné na www: < http://dw.czso.cz/pls/rocenka/rocenka.indexnu_sat>.
4
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Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů
Na zakázku Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vypracovalo CVNS pravidelnou
zprávu určenou vládě ČR.
Výstupy projektu:
Rozbor financování nestátních neziskových organizací v roce 2006. Praha: Úřad vlády České
republiky, 2007.
Článek „Financování neziskovek : Rozbor financování nestátních neziskových organizací z
vybraných veřejných rozpočtů v roce 2005“ v časopisu Grantis 2007/6.
2. Programová oblast „Ekonomika neziskového sektoru“
V programové oblasti „Ekonomika neziskového sektoru“ jsou zařazeny projekty, jejichž
cílem je zkoumat stav a rozvoj neziskového sektoru v České republice a analyzovat
hospodářský význam neziskových organizací.
Projekt zmapování neziskového sektoru v České republice
Základní výzkumný úkol CVNS v letech 2003 – 2007, projekt zmapování neziskového
sektoru v České republice, byl v roce 2007 završen prozkoumáním ekonomiky zbývajících
právních forem neziskových organizací.
Ekonomika vybraných právních forem neziskových organizací
Cílem projektu byl základní empirický výzkum pěti právních forem neziskových organizací,
které tvoří zajímavé a důležité subsystémy českého neziskového sektoru: honební
společenstva, profesní komory, komory s výjimkou profesních komor, zájmová sdružení
právnických osob a společenství vlastníků bytových jednotek. K výzkumu byla použita data
ze statistického zjišťování Českého statistického úřadu.
Hlavní činnosti realizované v roce 2007:
Teoretická a metodická příprava projektu
Převzetí dat z ČSÚ
Zpracování a analýza dat
Projekt bude ukončen v roce 2008 sestavením a vydáním publikace o ekonomických
výsledcích sledovaných právních forem.
Podíl neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb
Závěrečný rok dlouhodobého výzkumného projektu (2005-2007) podpořeného Grantovou
agenturou České republiky. Výsledky projektu nabízejí analytický pohled na jednu
z nejdůležitějších činností neziskových organizací, na poskytování veřejných služeb.
Hlavní činnosti realizované v roce 2007:
Zpracování a analýza získaných empirických dat
Zpracování výstupů
Prezentace a publikace výsledků výzkumu
Závěrečná zpráva pro Grantovou agenturu České republiky
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Výstupy projektu:
Monografie Neziskové organizace ve veřejných službách. Brno: CVNS a Masarykova
univerzita, 2007.
Konference o problematice zabezpečování veřejných služeb (24. - 25. října 2007)
Sborník z konference Problematika zabezpečování veřejných služeb. Brno: Tribun EU, 2007.
Články a konferenční příspěvky:
Neziskovky ve vzdělávání. Grantis, 2007/1.
Neziskovky, vzdělávání a jejich financování. Grantis, 2007/7-8.
Udržitelnost neziskových organizací poskytujících kulturní služby. Konference „Ekonomická
teória a prax - dnes a zajtra“, Banská Bystrica, 15. 2. 2007.
Konkurenceschopnost státu v oblasti vzdělávání. Konference „Zvyšování
konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů“,
VŠB-TU Ostrava, 4. - 6. 9. 2007.
Podíl a význam neziskových organizací na pracovním trhu s veřejnými službami a trhu
poskytovatelů veřejných služeb. Konference „Svět práce a kvalita života v globalizované
ekonomice“, VŠE Praha, 13. - 14. 9. 2007.
Podíl neziskových organizací ve veřejných rozpočtech. Konference „Nové trendy - nové
nápady 2007“, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 22. - 23. 11. 2007.
Nonprofit organisations as providers of public services in the Czech Republic. 6th
International Conference of PhD Students, University of Miskolc, Maďarsko, 12. – 18. 8.
2007.
The Third Sector between Voice and Service: Comparing Old and New Democracies
Druhý rok mezinárodního česko-rakouského srovnávacího projektu, jehož cílem je
prostudovat funkce neziskových organizací v rámci demokratického sociálního státu, zvláště
jejich roli při formování demokratické veřejné politiky a při poskytování veřejných služeb.
Rakousko v tomto srovnání reprezentuje "starší" a Česká republika "novou" demokracii v
rámci EU.
Po zpracování a analýze dat z kvalitativního výzkumu z roku 2006 byl rok 2007 věnován
především rozsáhlému kvantitativnímu výzkumu v obou zemích. Statistické šetření provedla
v ČR společnost AUGUR Consulting a v Rakousku tamní statistický úřad. Výsledky šetření
budou zpracovány a celý projekt uzavřen v roce 2008.
Hlavní činnosti realizované v roce 2007:
Analýza zjištění z kvalitativního výzkumu
Vytvoření teoretického modelu funkcí a rolí neziskových organizací
Prezentace výsledků kvalitativního výzkumu na mezinárodních konferencích
Sestavení a pretestace dotazníků pro kvantitativní výzkum
Realizace empirického šetření ve spolupráci s AUGUR Consulting a Statistik Austria
Výstupy projektu:
Konferenční příspěvky:
Jack of all Trades? Multiple Roles and Functions of Civil Society Organisations. CINEFOGO
Workshop: Between States and Citizens - The Role of Civic Elements in the Governance and
Production of Social Services, Berlin, 30. - 31. 3. 2007.
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NPO als Wunder-Wuzzis? Welche gesellschaftlichen Funktionen nehmen NPO wahr? NPOInstitut, Wien, 23. 4. 2007.
Why Inviting Cindarella? Identifying the Functions of Civil Society Organisational Level.
23. kolokvium sdružení European Group for Organizational Studies (EGOS), Wien, 5. – 7. 7.
2007.
Nonprofits' Roles in Old and New Democracies: An Integrative Framework and Empirical
Evidence for Austria and the Czech Republic. The 36th Annual ARNOVA Conference,
Atlanta, Georgia, USA, 15. – 17. 11. 2007.
Financování NNO z evropských fondů
Společný výzkumný projekt CVNS, Nadace Partnerství a ESF MU, jehož cílem je
prozkoumat, jak financování z evropských fondů ovlivňuje činnost, institucionální podobu a
systém řízení neziskových organizací.
Hlavní činnosti realizované v roce 2007:
Sestavení a pretestování dotazníku
Realizace dotazníkového šetření
Zpracování a analýza údajů
Projekt bude dokončen v roce 2008 sestavením a publikováním závěrečné výzkumné zprávy.
3. Programová oblast „Prostředí pro činnost neziskových organizací“
Programová oblast Prostředí pro činnost neziskových organizací zahrnuje projekty, které se
snaží popsat a analyzovat prostředí, v němž neziskové organizace vykonávají svoji činnost,
a navrhovat opatření pro jeho zlepšení.
Monitorování prostředí pro činnost neziskových organizací
Projekt trvalého sledování stavu a vývoje legislativního a ekonomického prostředí, v němž
neziskové organizace fungují. Relevantní informace z každotýdenního monitoringu CVNS
dává k dispozici hlavním informačním portálům neziskového sektoru a zveřejňuje je na svých
webových stránkách. Kromě monitorování prostředí sleduje CVNS vybrané kauzy a podle
potřeby k nim zaujímá stanoviska nebo vypracovává expertizy.
Sledované kauzy v roce 2007:
Rekodifikace občanského zákoníku
Zdaňování neziskových organizací
Asignace
Analýza státní dotační politiky
Projekt, zahájený v roce 2006, je zakázkou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.
Prozkoumává důležitou oblast ve vztahu státu a neziskového sektoru. U dotací jsou zatím
známa pouze čísla, mnohém méně, nebo téměř nic nevíme o politikách, kterými se jednotliví
poskytovatelé dotací řídí, i o způsobech, jakými jsou dotace neziskovým organizacím
poskytovány. Cílem projektu je proto prozkoumat všechny veřejné výdajové programy určené
pro neziskové organizace a vypracovat analýzu současného stavu státní dotační politiky.
Hlavní činnosti realizované v roce 2007:
Sestavení analytické zprávy a její odevzdání zadavateli
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Oponentura zprávy a vypořádání připomínek
Vypracování konečné podoby výzkumné zprávy
Výstup projektu:
Analýza státní dotační politiky vůči NNO. Výzkumná zpráva pro Radu vlády pro nestátní
neziskové organizace. Brno: CVNS 2007.
Legislativní prostředí
Bez porozumění legislativnímu prostředí není možné jakékoli studium neziskového sektoru či
jakákoli analýza činnosti a hospodaření neziskových organizací. CVNS proto legislativní
prostředí pro činnost neziskových organizací postupně mapuje a zároveň se zabývá jeho
problematickými místy. Kromě toho publikuje „Přehled legislativy pro neziskové organizace“
jako základní referenční pomůcku pro pracovníky neziskových organizací i pro všechny další
uživatele, kteří se neziskovými organizacemi zabývají. V roce 2007 bylo připraveno druhé,
opravené a doplněné vydání této příručky.
Výstup projektu:
Přehled legislativy pro neziskové organizace 2007. [online]. Brno: CVNS, 2006. Dostupné na
www: < http://www.e-cvns.cz/soubory/Prehled_legislativy_2007.pdf>

Účast v projektech
Kromě vlastních projektů se CVNS nebo jeho pracovníci podíleli v roce 2007 na realizaci
následujících projektů jiných organizací:
The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Project
Celosvětový projekt výzkumu třetího sektoru koordinovaný týmem Centra pro studia
občanské společnosti na Johns Hopkins University v Baltimore, Maryland, USA. Zuzana
Prouzová a Tomáš Rosenmayer zpracovali ekonomické údaje pro zprávu o stavu neziskového
sektoru v ČR.
Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice
Výzkumný projekt realizovaný na zakázku Ministerstva vnitra ČR. Hlavním řešitelem je
Vysoká škola ekonomická v Praze. Marie Hladká byla spoluřešitelkou dílčí studie „Veřejné
sbírky v ČR a možnosti jejich zneužití“.
Zpráva o stavu neziskového sektoru v České republice v roce 2007
Mezinárodní výzkumný projekt USAID realizuje v ČR Informační centrum neziskových
organizací, o.p.s. Marie Hladká byla členkou pracovní skupiny, která hodnotila stav
neziskového sektoru v ČR podle zadaných kritérií.
Koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru
Projekt realizovaný Radou vlády pro nestátní neziskové organizace na základě zadání vlády
České republiky. Cílem projektu je vypracovat pro vládu ČR návrh programového prohlášení,
které formuluje postoj státu (vlády) k neziskovému sektoru a ve stručných bodech definuje
systémové prioritní oblasti a opatření k podpoře rozvoje neziskového sektoru v ČR. Miroslav
Pospíšil je členem pracovní skupiny, která dokument připravuje.
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Zakázky
CVNS kromě vlastní výzkumné a analytické činnosti přijímá zakázky od veřejných,
podnikatelských a neziskových organizací. V roce 2007 zpracovalo CVNS celkem tři
zakázky:
Analýza státní dotační politiky
Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů
Tyto dva projekty jsou zakázkami, ale zároveň významně přispívají k našemu výzkumu
v programových oblastech „Údaje o neziskových organizacích“ a „Ekonomika neziskového
sektoru“. Proto byly již uvedeny v příslušných kapitolách výše.
Efektivita služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi v oblasti integrace
cizinců
Zakázka Ministerstva práce a sociálních věcí. Cílem projektu je zmapovat nabídku služeb
poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi v České republice v oblasti integrace
cizinců a srovnat rozsah a obsah nabízených služeb se skutečnými potřebami cizinců.
Předmětem zájmu výzkumu jsou služby poskytované cizincům pocházejícím ze zemí mimo
Evropskou unii, kteří pobývají na území našeho státu dlouhodobě (více než 1 rok), nebo se u
nás chtějí trvale usadit. Projekt byl zahájen v roce 2007, bude ukončen v létě 2008.
Hlavní činnosti realizované v roce 2007:
Teoretická a metodická příprava projektu
Sestavení dvou dotazníků (pro organizace a pro cizince) a jejich pretestování
Příprava konečné podoby dotazníků a zaškolení tazatelů
První kolo dotazníkového šetření (organizace a jejich klienti)
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ODBORNÁ A VEŘEJNÁ ČINNOST
Členové SSNS a pracovníci CVNS přispívají k poznání neziskového sektoru především účastí
a prezentací výsledků svých výzkumů na odborných konferencích, prací v národních i
mezinárodních grémiích a společnostech a publikační činností.

Účast na konferencích
Strategies for Impact in Philanthropy
Centrum für soziale Investitionen und Innovationen, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,
Heidelberg, 26. -27. 3. 2007. Účast: Pospíšil, příspěvek: Strategic Philanthropy in the Czech
Republic.
Fostering cooperation among NGOs publishing NGO periodicals
Civitalis, Budapešť, Maďarsko, 30. 3. – 1. 4. 2007. Účast: Pospíšil, příspěvek: Nonprofit
research, nonprofit periodicals in Czechia.
7th Annual Meeting of The European PHD Network on the Third Sector and Civil Society
Westfälische Wilhelm-Universität Münster, Münster, Německo, 17. – 20. 5. 2007. Účast:
Prouzová, příspěvek: Share of NPOs in the provision of public services.
The 6th International conference of PHD students
University of Miskolc, Miskolc, Maďarsko, 12. 8. 2007. Účast: Prouzová, příspěvek:
Nonprofit organisations as providers of public services in the Czech Republic.
Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development New Challenges
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 4. - 6. 9. 2007. Účast: Hladká,
příspěvek: Konkurenceschopnost státu v oblasti vzdělávání.
Svět práce a kvalita života v globalizováné ekonomice
Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha, 13. 9. 2007. Účast: Prouzová, příspěvek: Podíl a
význam neziskových organizací na pracovním trhu s veřejnými službami a trhu poskytovatelů
veřejných služeb.
Problematika zabezpečování veřejných služeb
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy university a CVNS, Brno-Šlapanice, 25. - 26. 10.
2007. Účast: Hladká, Hyánek, Křivánek, Pospíšil, Prouzová, Škarabelová. Příspěvky:
Prouzová, Hladká, Hyánek, Škarabelová.
Podnikání v sociální ekonomice.
Podnikatelské informační centrum Bruntálska, Bruntál, 26. – 27. 10. 2007. Účast: Pospíšil.
Nové trendy - nové nápady 2007. New trends - new ideas 2007. 2. mezinárodní vědecká
konference
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, Znojmo, 22. – 23. 11. 2007. Účast: Hladká,
příspěvek se Z. Prouzovou: Podíl neziskových organizací ve veřejných rozpočtech;
Škarabelová, příspěvek: . Multiplikační efekty dotací do vybraných divadel – příspěvkových
organizací města Brna.
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Studia občanské společnosti a praxe
Fakulta humanitních studií UK v Praze, Praha, 1. 12. 2007. Účast: Pospíšil, příspěvek:
Propojení výzkumu občanské společnosti v ČR s praxí; Škarabelová, příspěvek: Výuka
problematiky neziskového sektoru na ESF MU.

Práce v radách, komisích, grémiích
•
•

Cena za najlepšiu diplomovú alebo ročníkovú prácu na tému filantropia, Centrum pre
filantropiu, Bratislava, člen hodnotící komise (Pospíšil)
ISTR Centre Directors Group (Pospíšil)

Členství v odborných společnostech
CVNS je členem těchto odborných společností:
•
•
•
•

ARNOVA – Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action
ISTR – International Society for Third-Sector Research
NPO – Institut für Interdisziplinäre Nonprofit Forschung an der Wirtschaftsuniversität
Wien
Oborová rada pro vzdělávání v oblasti neziskového sektoru a občanské společnosti
(OROS)
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PUBLIKACE
Monografické publikace:
Hyánek, V., Prouzová, Z., Škarabelová, S. Neziskové organizace ve veřejných službách.
1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 292 s. ISBN 978-80-210-4423-4.
Škarabelová, S. (ed.) Problematika zabezpečování veřejných služeb: Sborník z mezinárodní
vědecké konference pořádané Katedrou veřejné ekonomie ESF MU a Centrem pro výzkum
neziskového sektoru. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2007, 182 s. ISBN 978-80-7399-030-5.
Příspěvky:
Hladká, M. Veřejné služby ve vzdělávání. In Hyánek, V., Prouzová, Z., Škarabelová, S.
Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007,
s. 153-177.
Hladká, M. Konkurenceschopnost státu v oblasti vzdělávání. In Proceedings of abstracts.
Academic International conference. Increasing competitiveness or Regional, National and
International Markets Development - New Challenges. Ostrava: VŠB – Technická univerzita
Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1458-2.
Hladká, M., Prouzová, Z. Podíl neziskových organizací ve veřejných rozpočtech. In Nové
trendy - nové nápady 2007. New trends - new ideas 2007. 2. mezinárodní vědecká konference.
Sborník abstraktů. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2007, s. 115-123 s.
Hladká, M., Prouzová, Z. Dotace a dotační politika České republiky vůči nestátním
neziskovým organizací. In Hyánek, V., Prouzová, Z., Škarabelová, S. Neziskové organizace
ve veřejných službách, 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 237-246.
Hladká, M., Škarabelová, S. Nezisková organizace a její vymezení v roli daňového
poplatníka. In Hudcová, Z. et al. Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového
sektoru. 1. vyd. Olomouc: UP, 2007, s. 134-142. ISBN 978-80-244-1834-6.
Hyánek, V., Prouzová, Z., Škarabelová, S. Úvod. In Hyánek, V., Prouzová, Z.,
Škarabelová, S. Neziskové organizace ve veřejných službách, 1.vyd. Brno: Masarykova
univerzita, 2007, s. 11-17.
Hyánek, V., Špalek, J.: Jsou ekonomové jiní? Empirické ověření platnosti některých
předpokladů (neo)klasické ekonomie. In: Veřejná ekonomika a správa: Inovace ve veřejném
sektoru jako faktor rozvoje územních samosprávných celků. Ostrava: VŠB-Technická
univerzita Ostrava, 2007, s. 45-55. ISBN 978-80-248-1601-2.
Hyánek, V.: Podíl NNO na zabezpečování veřejných služeb. In The 12th International
Conference, Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: VŠE, 2007,
s. 23-30. ISBN 978-80-245-1188-7.
Neshybová, J., Škarabelová, S. Marketing vztahů na obcích III. stupně v České republice.
In Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP Ústí
nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, Katedra financí a účetnictví, 2007, s. 46-52.
ISBN 978-80-7044-954-7.
Neumayer, M., Schneider, U., Mayer, M., Leitner, J., Škarabelová, S., Trávníčková, D.,
Pospíšil, M. Nonprofits’ roles in old and new democracies: An integrative framework and
empirical evidence for Austria and the Czech Republic. In The Global Pursuit of Social
Justice: Challenges to Nonprofits & Civil Society. 1. vyd. Atlanta: Association for Research
on Nonprofit Organizations and Voluntary Action (ARNOVA), 2007, s. 46-65.
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Prouzová, Z., Špalek, J., Křivánek, M. Podíl neziskových organizací na poskytování
veřejných služeb a jejich financování v České republice. In Hyánek, V., Prouzová, Z.,
Škarabelová, S. Neziskové organizace ve veřejných službách, 1.vyd. Brno: Masarykova
univerzita, 2007, s. 63-100.
Prouzová, Z., Špalek, J., Křivánek, M. Zdroje dat o financování a poskytovatelích veřejných
služeb. In Hyánek, V., Prouzová, Z., Škarabelová, S. Neziskové organizace ve veřejných
službách, 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 45-62.
Prouzová, Z. Nonprofit organisations as providers of public services in the Czech Republic. In
The 6th International conference of PHD students. Miskolc: University of Miskolc, 2007,
s. 349-355. ISBN 978-963-661-778-3.
Prouzová, Z. Podíl a význam neziskových organizací na pracovním trhu s veřejnými službami
a trhu poskytovatelů veřejných služeb. In Svět práce a kvalita života v globalizované
ekonomice. Praha: VŠE, 2007, s. 152-161. ISBN 978-80-245-1207-5.
Prouzová, Z., Hladká, M. Komparace zdrojů dat o financování neziskových organizací v
oblasti vzdělávání. In Škarabelová, S. (ed.) Problematika zabezpečování veřejných služeb.
1. vyd. Brno: Tribun, 2007, s. 39-47.
Škarabelová, S. Divadla jako poskytovatelé veřejných služeb. In Škarabelová, S. (ed.)
Problematika zabezpečování veřejných služeb. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2007, s. 147-155.
ISBN 978-80-7399-030-5.
Škarabelová, S. Kultura a rozvoj regionu. In Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální
kapitál. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická,
Katedra financí a účetnictví, 2007, s. 46-52. ISBN 978-80-7044-954-7.
Škarabelová, S. Multiplikační efekty dotací do brněnských divadel. In Teoretické a praktické
aspekty veřejných financí. 1. vyd. Praha: VŠE, 2007, s. 102-111, 10 s. ISBN 80-4563-125-X.
Škarabelová, S. Multiplikační efekty dotací do vybraných divadel – příspěvkových organizací
města Brna. In Nové trendy – nové nápady 2007. 1. vyd. Znojmo: SVŠE, 2007, 14 s.
ISBN 978-80-903914-1-3.
Škarabelová, S. Problematika zabezpečování veřejných služeb. In Problematika
zabezpečování veřejných služeb. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2007, s. 147-155.
ISBN 978-80-7399-030-5.
Škarabelová, S. Udržitelnost příspěvkových organizací poskytujících kulturní služby.
In Ekonomická teória a prax – dnes a zajtra. 1. vydání. Banská Bystrica: UMB, 2007,
s. 56-62. ISBN 80-210-5632-X.
Články:
Hladká, M. Neziskovky nemají k daním co říci? Grantis, roč. 15, č. 4, s. 8.
Hladká, M. Neziskovky, vzdělávání a jejich financování. Grantis, 2007, roč. 15, č. 7-8,
s. 25-26.
Pospíšil, M. Diskuse o transparentnosti? Nejprve si vyjasněme pojmy! Grantis, 2007, roč. 15,
č. 2, s. 15
Prouzová, Z. Neziskovky ve vzdělávání. Grantis, 2007, roč. 15, č. 1, s. 15-16.
Prouzová, Z. Financování neziskovek: Rozbor financování nestátních neziskových organizací
z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2005. Gratis, 2007, roč. 15, č. 6, s. 16-17.
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Analýzy, studie, stanoviska, expertizy:
Hladká, M. Přehled legislativy pro neziskové organizace 2007 [online]. Dostupné na www:
<http://www.e-cvns.cz/soubory/Prehled_legislativy.doc>
Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2005 [online]. Dostupné na
www: <http://vlada.cz/assets/cs/rvk/rnno/aktuality/rozbor_2005_pro_web.pdf>
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HOSPODAŘENÍ
Výnosy (v Kč)
Položka
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Wirtschaftsuniversität Wien*
Přijaté příspěvky
Charles Stewart Mott Foundation*
Nadace Open Society Fund Praha*
Provozní dotace
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Celkem
* Uvedena alikvotní část vyčerpaná v průběhu roku 2007.

%

Výnosy
119 891
6 826
473 070

4,89
0,28
19,31

1 002 777
783 940
218 837
847 211

40,93

2 449 775

100,00

34,58

Přehled obdržených dotací a nadačních příspěvků
Charles Stewart Mott Foundation (leden 2007 – prosinec 2009) 110 000 US$
Projekt: Centrum pro výzkum neziskového sektoru
Ministerstvo práce a sociálních věcí (září 2007 – červen 2008) 1 284 000 Kč
Projekt: Efektivita služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi v oblasti
integrace cizinců
Nadace Open Society Fund Praha (říjen 2005 – červen 2007) 266 234 Kč
Projekt: Centrum pro výzkum neziskového sektoru – institucionální rozvoj 2006-7
Nadace Open Society Fund Praha (leden 2007 – prosinec 2008) 534 283 Kč
Projekt: Centrum pro výzkum neziskového sektoru: 2. etapa 2007-9
Wirtschaftsuniversität Wien (březen 2006 – červenec 2008) 24 312 EUR
Projekt: The Third Sector between Voice and Service
Náklady (v Kč)
Položka
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie a ostatních dodávek
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální náklady
Ostatní náklady
Celkem

Náklady
88 386
30 099
36 200
386 902
1 497 591
362 968
36 672
4 558
2 443 376

%
3,62
1,23
1,48
15,83
61,29
14,86
1,50
0,19
100,00

Hospodaření v roce 2007 skončilo se ziskem ve výši 6 399 Kč. Tato částka bude použita ke
krytí nákladů roku 2008.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Název, sídlo, registrace
Společnost pro studium neziskového sektoru, o. s.
IČ: 27031977
Sídlo: Gorkého 60, 602 00 Brno
Registrována Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve
znění pozdějších předpisů, dne 16. 5. 2006 pod č.j. VS/1-1/64 164/06-R

Adresa kanceláře a sídlo Centra pro výzkum neziskového sektoru
Vinařská 3, 603 00 Brno

Kontakty
Adresa pro korespondenci: Vinařská 3, 603 00 Brno
Tel.: +420 542 210 075
E-mail: info@e-cvns.cz
URL: http://www.e-cvns.cz

Cíl a předmět činnosti
Hlavním cílem Společnosti je sdružovat zájemce o studium neziskového sektoru a napomáhat
rozvoji a popularizaci studia neziskového sektoru (čl. 3 stanov SSNS).
K uskutečnění tohoto cíle Společnost zejména:
• sdružuje fyzické a právnické osoby realizující a podporující studium neziskového sektoru,
• podporuje rozvoj poznání neziskového sektoru,
• podporuje rozvoj výuky problematiky neziskového sektoru,
• vytváří podmínky pro vzájemnou informovanost a pro spolupráci svých členů,
• vytváří podmínky pro výzkumnou a analytickou činnost svých členů,
• provádí vlastní výzkumnou a analytickou činnost, případně její provedení zadává
odborným vědeckým pracovištím,
• pořádá diskusní kluby, semináře, kolokvia zaměřené na studium neziskového sektoru a
určené jak pro odbornou veřejnost, tak pro zájemce z řad široké veřejnosti,
• vydává publikace se zaměřením na studium neziskového sektoru,
• spolupracuje s českými a zahraničními společnostmi s podobným zaměřením.

Organizační struktura
SSNS je občanské sdružení, jehož orgány jsou valná hromada, výbor a revizor Společnosti.
Výbor Společnosti volí ze svého středu předsedu, který je statutárním zástupcem Společnosti,
a místopředsedu.
SSNS zřizuje k plnění svých cílů vlastní výzkumný institut, Centrum pro výzkum
neziskového sektoru (CVNS). CVNS je nesamostatnou organizační jednotkou Společnosti
bez vlastní právní subjektivity. CVNS je společným projektem SSNS a Ekonomicko-správní
fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
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Za účelem styku s veřejností stojí v čele CVNS ředitel. Ředitelem CVNS je předseda výboru
Společnosti. Pracovníky CVNS jsou odborní výzkumní pracovníci, výzkumní asistenti a
administrativní asistenti. Pracovníci CVNS jsou zaměstnanci SSNS a ESF MU vyčlenění
k plnění úkolů společného pracoviště. Na realizaci projektů se kromě pracovníků CVNS
podílejí externí spolupracovníci a odborníci.

Lidé v SSNS a CVNS
Výbor SSNS
Doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
PhDr. Miroslav Pospíšil (předseda)
Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. (místopředsedkyně)
Revizor SSNS
Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Pracovníci CVNS
Ing. Marie Hladká
Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Ing. Martin Křivánek (od 1. 4. 2007)
Doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
PhDr. Miroslav Pospíšil (ředitel CVNS)
Ing. Zuzana Prouzová
Ing. Tomáš Rosenmayer (do 31. 3. 2007)
Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. (zástupkyně ředitele CVNS)
Externí spolupracovníci CVNS v roce 2007
Mgr. Petr Bartoš
Bc. Jana Doláková
Bc. Miroslava Janoušková
Ing. Barbora Kaplanová
Ing. Ladislav Kavřík
Bc. Helena Pavlů
Bc. Eliška Pudová
Ing. Markéta Řežuchová
Mgr. et Ing. Jana Soukopová, Ph.D.
Bc. Vít Šelešovský
Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.,
Bc. Dana Trávníčková
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
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DÁRCI A PARTNEŘI
Vznik a rozvoj CVNS a SSNS umožnily svými štědrými dary a všestrannou podporou tyto
organizace:
•
•
•
•
•
•
•
•

Austrian Science and Research Liaison Office
Grantová agentura České republiky
Charles Stewart Mott Foundation
Nadace Open Society Fund Praha
Nadace VIA
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze
Vzdělávací nadace Jana Husa

Uskutečnění našich cílů by bylo nemyslitelné bez spolupráce s projektovými partnery.
V roce 2007 s CVNS spolupracovaly:
•
•
•
•
•
•

AUGUR Consulting, s.r.o., Brno
Center for Civil Society Studies, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA
Civitalis, Budapešť, Maďarsko
Český statistický úřad, Praha a Brno
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, Praha
Wirtschaftsuniverssität Wien, Vídeň, Rakousko

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
Zakládající člen výzkumného týmu CVNS Tomáš Rosenmayer se k 31. 3. 2007 rozhodl
CVNS opustit a dále rozvíjet své schopnosti v novém zaměstnání. Tomáš byl klíčovou
osobností našeho výzkumu a díky jeho cílevědomosti, pracovitosti a orientaci ve zkoumané
problematice se CVNS stalo tím, čím je dnes. Děkujeme!

18

PŘÍLOHY

.

