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1. Vymezení sledovaných dat

1. 1. Sledované právní formy neziskových organizací:
















117 Nadace
118 Nadační fond
141 Obecně prospěšná společnost
161 Ústav
422 Organizační složka zahraničního nadačního fondu
423 Organizační složka zahraniční nadace
701 Občanské sdružení (dle Nového občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb. změněno od
r. 2014 na 706 Spolek)
706 Spolek
721 Církve a náboženské společnosti
722 Evidované církevní právnické osoby
723 Svazy církví a náboženských společností
731 Organizační jednotka sdružení (dle Nového občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb.
změněno od r. 2014 na 736 Pobočný spolek)
736 Pobočný spolek
906 Zahraniční spolek
936 Zahraniční pobočný spolek

1. 2. Obor působnosti neziskových organizací
Obor působnosti neziskových organizací se řídí Klasifikací služeb neziskových institucí
sloužících domácnostem podle účelu – CZ-COPNI, dle aktualizace účinné od 1. 9. 2006
zveřejněné Českým statistickým úřadem.
Níže je přiložena zjednodušená tabulka oborů působnosti neziskových organizací, jejíž obsah
vychází ze struktury Systematické části klasifikace CZ-COPNI. Tabulka odráží systém
klasifikace organizací v mapových aplikacích projektu:
01

BYDLENÍ

02

ZDRAVÍ

03

REKREACE A KULTURA

03.1
03.2

Rekreační a sportovní služby
Kulturní služby

04

VZDĚLÁVÁNÍ

05

SOCIÁLNÍ PÉČE

06

NÁBOŽENSTVÍ

07

POLITICKÉ STRANY, ODBOROVÉ A PROFESNÍ ORGANIZACE

08

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

09

SLUŽBY JINDE NEUVEDENÉ

2. Zdrojová data














Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR)
GIVT
Dotace EU
Informační systém o veřejných zakázkách (ISVZ)
Monitor
Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb
Registr ekonomických subjektů (RES)
Registr poskytovatelů sociálních služeb
Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností
Rejstřík svazů církví a náboženských společností
Seznam Veřejných sbírek
Veřejný rejstřík a Sbírka listin
Živnostenský rejstřík (RŽP)

3. Zobrazování dat
Na webové stránce projektu Interaktivní mapa neziskového sektoru je možné zobrazit dvě
hlavní interaktivní mapy. První z map je tematicky zaměřena na neziskové organizace.
Tématem druhé mapy jsou finanční toky, které směřují k neziskovým organizacím a to jak ve
formě dotací, tak ve formě veřejných zakázek, kterých se neziskové organizace účastní. V této
mapě lze také zobrazit registrované sbírky konané neziskovými organizacemi.
Dále jsou zde dostupné tematické interaktivní mapy. Jedná se o mapy Dotace EU, Zařízení
registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, Zařízení registrovaných poskytovatelů
zdravotních služeb a mapu Subjekty zapojené do projektu GIVT.
Na dalších záložkách je možné najít infografiku (přehledně uspořádaná agregovaná data o
neziskových organizacích) a storymapy, které se zaměřují na různé oblasti působnosti
neziskových organizací.
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3. 1. Hlavní interaktivní mapy
3.1.1 Neziskové organizace v ČR
Tato mapa obsahuje základní údaje o neziskových organizacích. U každého kritéria v této mapě
je k dispozici specifikace a to formou výčtu, nebo škály, kterou je možné individuálně nastavit,
neboli vyfiltrovat. Je tak možné omezit výběr na určité právní formy, geograficky ohraničené
území, nebo účel, za kterým byla nezisková organizace založena. V rámci této mapy je mimo
jiné možné také odstranit neziskové organizace v likvidaci, a tedy sledovat pouze aktivní část
neziskového sektoru.
Zdroje dat v mapě:





Registr ekonomických subjektů (RES)
Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností
Veřejné rejstříky
Živnostenský rejstřík (RŽP)

3.1.2. Finanční toky v neziskovém sektoru
Mapa finančních toků sdružuje informace o finančních aktivitách neziskového sektoru. Aktivity
lze rozdělit na aktivity spojené s financemi veřejnosti a aktivity spojené s veřejnými
financemi. Mezi aktivity, které jsou spojeny s financemi veřejnosti, patří primárně veřejné
sbírky a jejich další specifikace.
Veřejnými financemi nemusí být nutně pouze české veřejné zdroje, ale také prostředky z
Evropské unie, Norska, Švýcarska, apod. Finanční aktivity neziskových organizací, ve kterých
figurují veřejné prostředky lze rozdělit na čerpání dotací a participaci na veřejných zakázkách.
Každou z oblastí je možné filtrovat na základě nastavení škály, nebo výběru z výčtu možností.
Rovněž je nutno zmínit, že čerpání finančních prostředků z regionálního hlediska nemusí vždy
odpovídat skutečnosti. Zejména u velkých neziskových organizací se mohou dotace zobrazovat

v obci/kraji dle sídla organizace, použity však mohou být na financování regionálních služeb
ve zcela jiné obci/kraji.
Zdroje dat v mapě:





Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR)
Dotace EU
Informační systém o veřejných zakázkách (ISVZ)
Seznam Veřejných sbírek

3. 2. Tematické interaktivní mapy
Jedná se o další interaktivní mapy zaměřující se na dílčí témata v rámci neziskového sektoru.

3.2.1 Dotace EU
V této mapě jsou zobrazeny dotace z jednotlivých operačních programů Evropské unie, které
získaly neziskové organizace v letech 2014 - 2019. Je možné vyhledávat dvěma způsoby - dle
specifikace druhu přidělené evropské dotace nebo konkretizací typu neziskových organizací,
které dotace obdržely.
Zdrojem dat v mapě je Dotace EU.

3.2.2. Zařízení registrovaných poskytovatelů sociálních služeb
Tato mapa se zaměřuje na tzv. registrované poskytovatele sociálních služeb, tedy na ty, kteří
své služby poskytují dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Činnost těchto subjektů
podléhá standardizaci a je průběžně kontrolována ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí.
Mezi registrovanými poskytovateli sociálních služeb nacházíme subjekty veřejného,
soukromého ziskového a hlavně nestátního neziskového sektoru, který tvoří významný podíl
poskytovatelů. S ohledem na to, že jeden poskytovatel s jednou adresou a vlastním IČ může
realizovat více služeb ve formě více zařízení na různých adresách, lze v mapě rozlišit dva druhy
informací – informace o poskytovatelích sociálních služeb a informace o zařízeních zdravotních
služeb.
Zdrojem dat v mapě je Registr poskytovatelů sociálních služeb.

3.2.3 Zařízení registrovaných poskytovatelů zdravotních služeb
Tato mapa se zaměřuje na tzv. registrované poskytovatele zdravotních služeb, tedy na ty, kteří
své služby poskytují dle zákona dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Mezi
registrovanými poskytovateli zdravotních služeb nacházíme subjekty veřejného, soukromého
ziskového a hlavně nestátního neziskového sektoru, který tvoří významný podíl poskytovatelů.
Stejně jako je tomu u sociálních služeb, v mapě lze rozlišit dva druhy informací – informace o
poskytovatelích zdravotních služeb (subjekty, které mohou poskytovat zdravotnické služby,
přičemž jeden poskytovatel může mít více zařízení zdravotnických služeb) a o zařízení
zdravotních služeb (místa, kde jsou tyto služby přímo poskytovány).
V mapě jsou využita data z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb.

3.2.4 Subjekty zapojené do projektu GIVT
Tato mapa zobrazuje organizace v ČR, zapojené do projektu GIVT, resp. všechny organizace,
které lze najít na internetovém portálu GIVT.cz, a které je možné skrze GIVT podpořit
prostřednictvím nakupování na internetu. GIVT spolupracuje s českými i zahraničními e-shopy,
které se vzdávají části své marže ve prospěch neziskových organizací. Pro zákazníky i
neziskové organizace je tato služba bezplatná.
V mapě lze najít přes 4 tisíce subjektů s detailními informacemi o nich spolu s relevantními
odkazy. Data k vytvoření mapy poskytla společnost GIVT.

3.3 Storymapy
Jedná se o vlastní příběhové mapy, jejichž prostřednictvím prezentujeme různá zajímavá témata
spojená s neziskovými organizacemi. V současné době je možné prohlédnout si příběhové
mapy zobrazující např. neziskové organizace ve zdravotních či sociálních službách, Sportovní
organizace, mapy věnující se dotacím pro neziskové organizace a dotacím z fondů EU pro
neziskové organizace, náboženství a církvím či mapu pojednávající o vývoji neziskového
sektoru za uplynulých 30 let.
Zdroje využitých dat jsou uvedeny v každé storymapě zvlášť.

3.4 Infografika
Jedná se o přehledné vizuální zpracování dat o neziskovém sektoru v osmi vybraných
oblastech.
V infografice jsou využita data z Registru ekonomických subjektů, Rozboru financování NNO
z veřejných rozpočtů v roce 2016 a z Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR).

