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Úvod01
Jak české neziskovky pracují s IT? Jaké mají                 
 k dispozici počítače a kolik peněz každoročně vydávají
za software nebo za hardware? Setkávají se s
bezpečnostními problémy? A jak důležitá jsou pro ně
data? To jsou některé z otázek, na které jsme se ptali 
 v průzkumu Stav IT v českém nezisku. Jeho cílem
bylo zjistit, jaký mají české neziskovky vztah k
digitálním technologiím. Nyní vám přinášíme výsledky
výzkumu. Data poslouží jako podklad pro další rozvoj
technologických kapacit českých neziskových
organizací. 

Výzkumu se zúčastnilo 362 respondentů
z řad IT pracovníků, ředitelů nebo
provozních manažerů neziskových
organizací. Za každou organizaci jej jsme
požadovali jednu odpověď. Sběr dat
probíhal od 1. února do 3. března 2021,
pro dotazování jsme zvolili kvantitativní
typ výzkumu, techniku písemného
dotazování. Dotazník se skládá z
otevřených i uzavřených otázek. 

Sdružení VIA / TechSoup ČR
V programu TechSoup Česká republika od
roku 2010 rozvíjíme technologické
kapacity českých neziskových organizací
a veřejných knihoven, a to zajištěním
přístupu k softwaru, hardwaru, IT službám
a souvisejícímu vzdělání, díky čemuž
mohou tyto organizace efektivněji a
snadněji dosahovat svých cílů a naplňovat
svá poslání. Jsme součástí mezinárodní
sítě neziskových organizací TechSoup
Global Network. Program TechSoup v
České republice zastřešuje Sdružení VIA.

Nadace OSF
Nadace OSF je českou nadací s
třicetiletou historií. Jejím posláním je
podpořit živou občanskou společnost a
jejím prostřednictvím rozvíjet stát, kde
mají všichni rovné šance a zapojují se do
dění ve svém okolí. Nadace otevírá citlivá
a opomíjená témata a společně s dárci
hledá průkopníky, kteří taková témata
budou rozvíjet dál. Po dobu svého
působení podpořila Nadace OSF 10 000
projektů českých neziskových organizací i
jednotlivců částkou více než 2 miliardy Kč.

Výzkum provedli 
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V dotazníku jsme žádali organizace, aby se
označili za jeden z těchto typů:
profesionální, dobrovolnická a občanská.
Každý z těchto typů je specifický ve svém
interním fungování a z toho plynou i
specifické potřeby na IT infrastrukturu a
znalosti, ale také dostupnost uživatelů a
jejich potřeby nebo rozpočet na IT
infrastrukturu. 

Takové, kde většinu organizace tvoří
zaměstnanci (případně dlouhodobí
spolupracovníci na IČO) a práce pro
organizaci je pro ně hlavním
zaměstnáním. Z toho plyne, že většina
kmenových uživatelů je v práci v běžné
pracovní dny a hodiny. Organizace řeší
podobnou agendu jako běžné firmy –
ekonomická agenda, mzdové účetnictví,
HR, provozní systémy apod. Příkladem
takové organizace může být Člověk v tísni
nebo naše vlastní Sdružení VIA. 

Jedná se o zcela dobrovolnické spolky,
často malé lokální skupiny. Uživatelé
nejsou zaměstnanci a činnost pro
organizaci vykonávají ve volném čase.
Tyto organizace mívají nízký rozpočet.
Většinou chybí běžná provozní agenda,
kterou musí řešit profesionální a
dobrovolnické organizace. IT systémy
potřebují zejména pro sdílení společných
dokumentů a komunikaci mezi sebou.
Příkladem jsou různé zájmové, komunitní
či aktivistické spolky.

Tyto organizace mají pár kmenových
zaměstnanců, ale páteř činnosti tvoří
dobrovolníci. Není výjimkou, že
organizace má pouze jednoho
zaměstnance – koordinátora. Kmenoví
zaměstnanci pracují v běžné pracovní dny
a hodiny, ale dobrovolníci spíše mimo tyto
hodiny nebo ne každodenně. Tyto
organizace musí částečně řešit podobnou
agendu jako profesionální organizace (ale
v menší míře), ale těžiště leží v koordinaci
dobrovolníků. Příkladem může být Junák
– český skaut nebo Tamjdem.

Někdy se mohou typy organizace prolínat
– i velké profesionální organizace mohou
mít řadu dobrovolníků a tedy potřeby, které
odpovídají také dobrovolnickým
organizacím. Toto základní dělení nám
však pomáhá rychle definovat základní
potřeby a umožňuje srovnání organizací. 

Profesionální organizace Dobrovolnické organizace

Občanské organizace
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V analýze jsme při pohledu na data
vycházeli v základu z typu organizace,
z počtu zaměstnanců a z oboru činnosti.
Obor činnosti se ukázal pro srovnání dat
jako nerelevantní – jednak v polovině
oborů bylo moc málo respondentů,
abychom z toho mohli vyvozovat nějaké
závěry, jednak i u skupin, které měly větší
počet respondentů, se mezi obory
neukazovaly velké rozdíly. 

Naopak výrazné rozdíly byly mezi
skupinami definovanými jak typem
organizace, tak počtem zaměstnanců.
Z analýzy nám vyšlo 6 základních skupin
(tzv. clusterů) kombinujících tyto
vlastnosti, u kterých je možné najít
statisticky významné podobnosti v rámci
skupiny. Většinu dat v této analýze vám
proto rozebereme z pohledu výše
uvedených skupin. 

Občanské
12 % – 44

Dobrovolnické střední
18 % – 67

Profesionální velké
12 % – 45

Profesionální střední
28 % – 100

Dobrovolnické malé
10 % – 37

Profesionální malé
19 % – 69
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O
Občanské organizace
V této skupině jsou všechny organizace,
které se označily jako občanské bez
ohledu na počet zaměstnanců/uživatelů
(počet uživatelů nehrál v odpovědích roli)
a jejich roční rozpočet na IT je menší než
50 000 Kč.

Dobrovolnické malé organizace
Všechny organizace, které se označily za
dobrovolnické a mají méně než
5  zaměstnanců.

Profesionální malé organizace
Všechny organizace, které se označily za
profesionální a mají méně než
10  zaměstnanců. 

Dobrovolnické střední organizace
Všechny organizace, které se označily za
dobrovolnické a mají 5 a více zaměstnanců
a organizace, které se označily jako
občanské a jejich roční rozpočet na IT činil
více než 50 000 Kč (2 organizace).

Profesionální velké organizace
Všechny organizace, které se označily za
profesionální a mají více než
50  zaměstnanců.

Profesionální střední organizace
Všechny organizace, které se označily za
profesionální a mají mezi
10 a  49  zaměstnanci.

D-M
D-S

P-M
P-S
P-V



Hlavní zjištění 05
NNO využívá repasované počítače. Největší podíl, téměř 50 %, ve
využívání repasovaných počítačů je u malých dobrovolnických
organizací.28 %

Tolik organizací má na počítačích operační systém Windows,
16 % má počítače s MacOS a 10 % počítače s operačním

systémem Linux. 98 %
organizací používá kancelářské balíky MS Office, 54 %
organizací používá kancelářské online aplikace Google
Workspace. 88 %

Tolik organizací používá cloudové úložiště dokumentů.
Nejoblíbenějším je Google Workspace, který využívá 54 %

organizací. 75 %

Tolik organizací nemá zřízenu vlastní doménu, největší podíl
organizací bez vlastní domény je mezi občanskými

organizacemi, a to 36 %. Naopak nejmenší podíl je mezi
velkými profesionálními organizacemi (4 %).

14 %

organizací uvedlo, že dělá nějakou formu datové analýzy.
Největší poměr byl mezi středně velkými profesionálními
organizacemi, kde datovou analýzu dělá 52 % organizací.41 %

organizací využívá možnosti elektronických podpisů.40 %
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Pouze tolik NNO má sepsaná IT bezpečnostní pravidla. I mezi
profesionálními organizacemi má pravidla sepsáno pouze    
 64 % z nich. 35 %

Tolik organizací se potkalo s nějakým typem kybernetického
útoku. Nejčastěji byl uváděn phishing 

(7 %) nebo napadení webu (6 %). 29 %
organizací se potkala s únikem dat. Z toho polovina uvedla, že
se jednalo o chybu nebo záměr zaměstnance.4 %

Tolik organizací používá CRM systémy, z toho nejčastěji
Salesforce. Dalších 31 % organizací uvedlo, že pro jejich

potřeby dostačuje Excel nebo jiný tabulkový procesor. 21 %

Tolik organizací nemá žádný rozpočet na IT. Nejvíce jich je mezi
občanskými organizacemi. Naopak všechny velké profesionální

organizace na IT nějaký rozpočet vyčleněný mají. 7 %
60 % organizací by chtělo nejvíce investovat do pořízení nového

hardware, dále do pořízení nových softwarových licencí (51 %)
a do IT školení pro zaměstnance (také 51 %). 

Tolik organizací má své vlastní IT oddělení. Většinou se jedná o
velké profesionální organizace 7 %
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Nejpoužívanější nástroj pro online meetingy a webináře.
Používá jej 50 % všech neziskovek. Následuje Zoom (49 %) a
Microsoft Teams (33 %). Polovina organizací přitom používá
více než 1 nástroj. 

Google Meet

Toto  je nejčastěji poptávané téma vzdělávání. Druhé
nejčastější je IT bezpečnost. 

kancelářské
aplikace 

nedostatek
financí

Největší překážka rozvoje IT v neziskových organizacích  –
uvedlo to 48 % organizací. 

Nejoblíbenější antiviry mezi neziskovými organizacemi.
Oboje využívá 28 % organizací. Avast a Eset

využívají nejčastěji (ze 40 %) neziskovky k interní komunikaci
vedle e-mailu. 39 % NNO využívá Google Meet, 38 %
Facebook Messenger a 30 % Microsoft Teams. 

Whatsapp

je nejoblíbenější nástroj pro řízení týmů a úkolů. Využívá jej    
17 % neziskovek. Na druhém místě je Microsoft Planner. Trello

je preferovaný velkými profesionálními organizacemi nad
Google Workspace a dalšími, a to jak pro cloudové úložiště,
tak pro mailové služby nebo interní komunikaci. 

Microsoft
Office 365 

využívá 49 % organizací, které mají vlastní doménu.
Microsoft Exchange (ať už vlastní server nebo Exchange
Online) využívá 33 % organizací s vlastní doménou. 

Gmail
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Respondenti podle typu organizace

Respondenti podle právní formy organizace

Církevní organizace
29 / 8 %

Nadace, nadační fondy
17 / 5 %

Obecně prospěšná
společnost
56 / 15 %

Příspěvková organizace
7 / 2 %

Veřejná knihovna
3 / 1 %Ústav

33 / 9 %

Spolek, pobočný spolek
216 / 60 %

Profesionální organizace
214 / 59 %

Občanská organizace
70 / 19 %

Dobrovolnická organizace
78 / 22 %

362
respondentů celkem
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Respondenti podle velikosti obce, kde působí

Respondenti podle počtu zaměstnanců

do 1000 do 10 000
obyvatel včetně

41 / 11 %

do 1 000 obyvatel včetně
15 / 4 %

nad 100 000 obyvatel
192 / 53 % nad 10 000 do 100 000

obyvatel včetně
114 / 31 %

Méně než 5 zaměstnanců
131 / 36 %

10 - 19 zaměstnanců
62 / 17 %

20 - 49 zaměstnanců
56 / 16 %

50 a více zaměstnanců
48 / 13 %

5 - 9 zaměstnanců
65 / 18 %
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Advokační aktivity / Snaha ovlivňovat veřejné mínění 

Aktivity pro děti a mládež 

Jiné účely 

Knihovny 

Kulturní nebo historické aktivity 

Legislativní a politické aktivity 

Lidská práva 

Litigace a právní pomoc 

Náboženské aktivity 

Ochrana přírody a životního prostředí 

Podnikatelské a profesní organizace 

Podpora jiných organizací 

Pomoc jednotlivcům 

Rozvoj komunit, obcí a městských částí 

Sport a zájmové aktivity 

Školy, univerzity a související činnosti 

Vzdělávací a školící aktivity (mimo školy) 

Zajištění bydlení 

Zaměstnanecké nebo členské organizace 

Zdravotní služby, prevence a podpora nemocných 

Zemědělství a související aktivity 

Na druhém místě byly shodně (12  %)
organizace s hlavní činností v oblasti
sportu a zájmových aktivity a aktivit pro
děti a mládež. Signifikantní byl také podíl
respondentů věnující se vzdělávacím a
školícím aktivitám (mimo formální
systém vzdělávání): 7 %. Další typy
činností byly zastoupeny méně. 

Naše rozdělení činností neziskových
organizací pro účely tohoto výzkumu
vychází z dělení, které používáme v rámci
programu TechSoup. Nejvíce
respondentů, 30 %, uvedlo jako svoji
hlavní činnost zdravotní služby, prevenci
a podporu nemocných. 
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Data ukázala, že občanské organizace a
malé dobrovolnické organizace využívají
nejčastěji osobní počítače (82 % a 77 %
případů). Od dobrovolnických středních
organizací začínají převažovat počítače
zakoupené. V této skupině už zakoupené
počítače využívá 68 % organizací. Poměr
organizací, které využívají zakoupené
počítače se dále zvyšuje u malých
profesionálních organizací (84 %),
středních profesionálních (91 %) a
velkých profesionálních (98 %).

V rámci této otázky jsme se neziskových
organizací ptali na to, jaké počítače
využívají s ohledem na to, jak je získali.
Tato otázka umožňovala respondentům
zvolit více možností, protože běžně           
 v organizaci používají počítače získané z
vícero míst v nejrůznějších kombinacích.
K těmto odpovědím se vrátíme na dalších
místech. Celkově používá 73%  organizací
zakoupené počítače, 51 % osobní
počítače a 29 % darované počítače          
 (v kombinacích).

V tomto oddíle nás zajímalo, jak
neziskovky získávají zařízení, na kterých
pracují, jak jsou stará nebo například jaký
využívají operační systém. 

Příklady otázek 
V případě počítačů ve vlastnictví Vaší
organizace, o jaké se jedná?

Jakým způsobem vaše organizace získala počítače?

O

D-M

D-S

P-M

P-S

P-V

Celkem
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Zajímavé je sledovat počet repasovaných
a nově zakoupených/darovaných
počítačů, případně jejich kombinace. U
téměř všech typů neziskovek převažují
nové přístroje. Dobrovolnické střední
organizace používají z větší míry
kombinaci těchto typů (45 %),  u
profesionálních velkých je poměr mezi
novými a kombinací zdrojů vyrovnaný   
 (47 %). Celkově neziskovky využívají       
 z 37 % kombinaci zdrojů a z pouhých    
 13 % čistě repasované zařízení 

Pokud se podíváme blíže na kombinace
jednotlivých typů získání počítačů,
zjistíme, že u občanských organizací
převažují osobní počítače (54 %),
následované kombinací zakoupených      
 a osobních (19 %). U dobrovolnických
malých organizací je situace podobná -
nejvíce je počítačů osobních (45 %)         
 a poté kombinace zakoupených a
osobních (20 %). Situace se mění             
 u dobrovolnických středních organizací,
kde již převažují zakoupené (30 %) a za
nimi se objevila kombinace darovaných,
osobních a zakoupených (19 %).

U profesionálních malých organizací je
převaha zakoupených počítačů výraznější
(41 %), následuje ji kombinace
zakoupených a osobních (23 %).                  
U profesionálních středních a velkých
organizací se situace mění: i zde sice
převažují zakoupené počítače - 
u středních z 46 % a u velkých z 58 %, na
druhém místě se však u obou umístila
kombinace zakoupených a darovaných: 
u středních z 18 % a u velkých z 27 %.  

Poměr používaných nových a repasovaných počítačů

51 % neziskovek používá
pouze nové počítače. 72 % poměr mezi novými a

repasovanými počítači

Pokud se podíváme na poměr u nových a
repasovaných počítačů, zjistíme, že je u
téměř všech typů neziskovek podobný a
drží se okolo 70 %. Nejvyšší je u
profesionálních velkých organizací, které
mají 77 % nově zakoupených počítačů
oproti  23 % repasovaných. Výjimku tvoří
dobrovolnické střední organizace, kde
poměr nově zakoupených PC oproti
repasovaným je 52 %. 



Hardwarové
vybavení 13

Stáří hardwarového vybavení

Laptopy jsou v českých neziskovkách nejčastěji 3 roky (27 %).     
S dva roky starými notebooky se pracuje ve 20 % neziskovek,
shodný počet neziskovek má laptopy po dobu 4 a 5 let (17 %).
Pouze 2 % má úplně nové laptopy (0 let).

Desktopy českých neziskovek jsou starší. Třetina neziskovek
pracuje na desktopových počítačích starých 6 a více let. Velké
je  i zastoupení desktopů, které jsou 5 let staré (21 %). Nicméně
14 % českých neziskových organizací má úplně nové stolní
počítače (0 let). 

Mobily jsou v českých neziskovkách nejčastěji staré 2 roky
(32%). 29 % českých neziskovek disponuje přístroji, které jsou
staré 3 roky a 14 % mobily, které mají 4 roky. 

Tiskárny  patří spolu s desktopy k nejstarším přístrojům
českých neziskovek. 26 % českých neziskovek má tiskárny
starší víc jak 6 let, 22 % neziskovek vlastní tiskárny staré 3 roky
a 16 % neziskovek má tiskárnu již 4 roky. 

I  u projektorů se často objevují starší přístroje. 26%
českých neziskovek má projektory déle než 6 let, 16 % je vlastní
3 roky a 15 % je má 4 roky. Nicméně relativně velký je i podíl
úplně nových projektorů: 12 %. 



Jak jsou stará zařízení, která využíváte? 

Laptopy Desktopy

Mobily Tiskárny

Projektory

2 roky
20%
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Zde se ukázalo být zajímavým zjištění, že
dobrovolnické a občanské organizace
více používají systém Linux, u
profesionálních neziskovek směrem
nahoru jeho používání klesá,
profesionální neziskové organizace, které
se účastnily našeho průzkumu, ze 100 %
využívají Windows a ostatní OS jej
doplňují.

Na tomto místě nás zajímalo, jaký
operační systém jednotlivé typy
neziskových organizací používají. V rámci
této otázky bylo možné vybrat více
možností a neziskové organizace využívají
kombinace různých operačních systémů,
proto je součet podílu u neziskových
organizací vyšší než 100%. 

Jaký operační systém používáte? 

O

D-M

D-S

P-M

P-S

P-V

Celkem
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iWork (1 organizace)
Softmaker Office (1 organizace)
OpenOffice (5 organizací)

 U profesionálních středních a velkých
převládají aplikace od Microsoftu 
(97 a 98 %). 

V nižších počtech se vyskytly také
možnosti:

Mezi neziskovými organizacemi jsou
nejoblíbenější kancelářské aplikace od
Googlu a Microsoftu. Zajímavé je, že podíl
aplikací od Googlu nebo opensourcových
aplikací LibreOffice se s profesionalizací
snižuje. Zatímco LibreOffice používá 33 %
občanských a 27 % středních
dobrovolnických organizací, u velkých
a středních profesionálních je to jen 13 %    
a 12 %.

Jaké kancelářské aplikace používáte?  

V rámci tohoto oddílu jsme se ptali na
druhy kancelářských aplikací,
používaných v každodenní práci
v organizaci např. na používané
kancelářské aplikace, na to zda a jaké
mají cloudové úložiště nebo jakým
způsobem řeší e-maily. 

Příklady otázek
Jaké kancelářské balíky používáte ve
Vaší organizaci?
Má vaše nezisková organizace maily na
vlastní doméně?

Google Workspace LibreOffice MS Office
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Kancelářské
aplikace 17

Od verze z roku 2010 ubývá zastoupení
starších vydání MS Office. Jeden
respondent dokonce uvedl, že používá
kancelářský balíček verze 1997.
Podstatná část respondentů uvedla, že
neví (4 %) nebo otázku nevyplnila (24 %).    

Tato otázka se týkala toho, jakou verzi MS
Office neziskové organizace používají.
Největší procentuální zastoupení měly
novější verze kancelářského balíčku: verze
Microsoft Apps 365 (19 %), Office 2019
(12 %) a Office 2016 (18 %). 

Jakou verzi MS Office používáte? 

Nevyplnilo
23.9%

Microsoft Apps 365
19%

Office 2016
18.3%

Office 2019
12.3%

Office 2013
7.5%

Office 2010
7.2%

Nevím
4.4%

Office 2007
3.3%

Office 2020
1%

Office 2017
1%

Office 2011
1%

Office 2000
1%

Office 97
0%

Office 2003
1%



Kancelářské
aplikace 18

0% 25% 50% 75%

Google Workspace 

Microsoft Office 365 

Dropbox 

Polovina organizací používá jedno
úložiště. Nejjednotnější  jsou velké
profesionálních organizace (60 %).
U občanských organizací vidíme  hodně
organizací, které nemají žádné úložiště 
 (40 %). 

Kolik cloudových úložišť používáte?  

Jaká cloudová úložiště používáte? 

Box (1 %)
Synology (1 %)
Capsa (1 %)
Jiné (3 %)

Kromě možností v grafu organizace dále
uvedly:

43 %

30 %

Žádné 

Jedno

2 a více
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Kancelářské
aplikace 19

Máte e-maily na vlastní doméně? 

Ano

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

V nižších počtech se též vyskytují Kerio (1 %), Roundcube (1 %) a Seznam pro firmy (1 %).

Jaké poskytovatele e-mailových služeb využíváte
(pro e-maily na vlastní doméně)? 
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Kancelářské
aplikace 20

Používá vaše organizace intranet? 

Největší podíl organizací, které používají
intranet, je u velkých profesionálních
organizací (38 %), nejméně intranet
používají malé profesionální organizace
(14 %).

Na závěr jsme se v tomto oddíle ptali na
to, zda neziskové organizace využívají
intranet. Celkově jsme zjistili, že většina
(77 %) organizací intranet nevyužívá. 

Dobrovolnické
malé

Ano
32%

Ne
68%

Dobrovolnické
střední

Ne
78%

Ano
22%

Občanské

Profesionální
střední

Profesionální
velké

Profesionální
malé

Ne
78%

Ano
22%

Ano
14%

Ne
86%

Ano
18%

Ne
82%

Ne
62%

Ano
38%



Většina organizací stále  využívá pro
interní komunikací e-mail. My se ale
podrobněji podíváme na další
komunikační nástroje. U malých
dobrovolnických a občanských organizací
klesl podíl používání e-mailu pod 80 %.
Celkově používají NNO do velké míry FB
Messenger, Google Meet a Whatsapp.
U velkých profesionálních organizací však
převládá Microsoft Teams (64 %) a
objevuje se ve větší míře i Zoom (22 %). 

Cisco Webex (1 %)
eIntranet (1 %)
Google Chat (3 %)
Jitsi (2 %)
Podio (1 %)
Signal (1 %)
Telegram (1 %)
Viber (1 %)
Whereby (1 %)
jiné (3 %)

Organizace uváděly také tyto nástroje:

Příklady otázek:
Jaké nástroje pro interní (týmovou) online
komunikaci používáte?
Jaké online nástroje při plánování a
organizaci práce celého týmu používáte?

V tomto oddíle jsme se našich
respondentů ptali, zda a jaké
komunikační a organizační nástroje pro
řízení týmu používají. 

Řízení týmu 21

Jaké nástroje pro interní komunikaci používáte? 

48 %

41 %

E-mail

FB Messenger

Google Meet
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77% 95 %
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33 %
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92 %

36 %

46 %

89 %

18 %

29 %

87 %

38 %

39 %

 18 %

2 %

MS Teams

Skype

15 %

4 %

38 %

5 %

16 %

6 %

35 %

4 %

64 %

9 %

30 %

5 %

3 %Slack 7 % 7 % 7 % 5 % 4 % 6 %

32 %Whatsapp 37 % 65 % 39 % 45 % 18 % 40 %

9 %Zoom 7 % 5 % 13 % 14 % 22 % 12 %

Jaké nástroje používáte pro interní komunikaci?



Řízení týmu 22
Jaké nástroje používáte pro týmové plánování? 

Zde musíme říct, že většina (v průměru      
62 %) žádné takové nástroje nepoužívá.
Nejvíce plánovací nástroje používají malé
profesionální organizace (45 %) a středně
velké profesionální organizace (48 %). Co
se týká aplikací, vede zde nástroj Trello.
Zaznamenali jsme také významnější
počet odpovědí, které se týkají
kalendářových aplikací - v průměru je
využívá 6 % organizací.

Basecamp (1 %)
eIntranet (1 %)
Jira (0,3 %)
Microsoft Teams (0,3 %)
Podio (1 %)
jiné (3 %)

Zajímavostí je také relativně časté
využívání Asany u středních
dobrovolnických organizací (11 %).
Mezi dalšími nástroji, které nejsou v grafu,
organizace dále zmiňovaly:
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Příklady otázek:
Děláte ve Vaší organizaci nějakou formu
datové analýzy? 
Jaké typy dat analyzujete nebo
zpracováváte?
Z jakého důvodu data neanalyzujete?

V tomto oddíle nás zajímalo, zda a
jakým způsobem dotázané neziskové
organizace provádějí datovou
analýzu. 

Datová analýza 23

Naše první otázka směřovala k tomu, zda
vůbec neziskové organizace datovou
analýzu provádějí. 59 % našich
respondentů ji nedělá. Nejméně se jí
věnují občanské organizace: pouze          
 z 25 %. 

Nejvíce data analyzují střední
profesionální organizace (52 %). Za nimi
se umístily velké profesionální
organizace (44 %) a malé profesionální
organizace (43 %). 

Dělá vaše organizace datovou analýzu? 
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Datová analýza 24

Nejméně ji interně dělají střední
profesionální organizace (ze 75 %). Ty
uvádějí, že ji z 25 % dělají kombinací
obou způsobů - interně a využitím
externího dodavatele. Tuto kombinaci
také někdy využívají velké (z 10 %) a malé
profesionální organizace (z 7 %). 

Tato otázka se věnovala tomu, jakým
způsobem organizace dělají datovou
analýzu, resp. kdo ji pro ně vypracovává.
Naprostá většina organizací, které se
datové analýze věnují, ji dělá interně 
(87 %). Úplně vždy ji interně dělají
občanské a dobrovolnické střední
organizace  (100 %). 

Jak ve vaší organizaci děláte datovou analýzu? 

externě, najímáme si na to
externí konzultanty

interně v rámci týmu kombinací - tj. část dat
zpracováváme interně, část
externě
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Co se týká jiných nástrojů, 7 % organizací
uvedlo, že využívá analytické nástroje v
rámci svých CRM systémů. Významné je
ještě použití MS Access u středních
profesionálních organizací (12 %). 

Zde s přehledem vede Microsoft Excel.
Nejvíce jej využívají malé dobrovolnické
organizace (94 %), nejméně občanské
organizace (71 %). Z 18 % pak občanské
organizace využívají Google Sheets. 

Datová analýza 25
Jaké nástroje pro datovou analýzu používáte?

% z organizací, které datovou analýzu provádí

Velké profesionální organizace nejčastěji
analyzují informace o klientech (27 %),      
 o dárcích a službách (18 %)                        
 a o kampaních (11 %). 
Střední profesionální potom rovněž          
 o klientech (31 %), dále podobně o
dárcích (16 %) a o službách (15 %).
Malé profesionální nejvíce zajímají data               
z webové analytiky (13 %) nebo                   
 z objednávek (9 %).

Webová analytika zajímala i občanské
organizace (12 %). Pro ně byla relevantní
také data o službách (9 %). 
Střední dobrovolnické organizace nejvíce
analyzují rovněž data z webové analytiky 
 a o službách (16 %). Potom je zajímají
ještě data o členské základně (11 %)        
 a finance a rozpočty (8 %).
Pro malé dobrovolnické organizace jsou
nejdůležitější data o klientech (18 %),       
 z webu a o službách (16 %) a o členské
základně (9 %).

Jaké nástroje pro interní komunikaci používáte? 

0 %

0 %

Excel

CRM systémy

Google Sheets

O D-M D-S P-M P-S P-V Celkem

71 %

0 %

18 %

94% 91 %

0 %

9 %

93 %

10 %

3 %

92 %

 6 %

 8 %

85 %

20 %

0 %

91 %

7 %

6 %

 0 %

6 %

MS Access

Power BI

0 %

0 %

 0%

0 %

 3%

0 %

 12 %

4 %

5 %

 15%

6 %

5 %

Jaká data ve vaší organizaci analyzujete? 
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Webová analytika 

Datová analýza 26
Jaká data ve vaší organizaci analyzujete? 

Vybrány oblasti, kde alespoň jedna skupina přesáhla 10 %.

D-M

D-S

O

P-M

P-S

P-V

Celkem



Příklady otázek:
Jaký antivirus používáte?
Setkali jste se ve Vaší organizaci         
 s únikem dat?
Setkali jste se ve Vaší organizaci         
 s kybernetickým útokem?

IT a kyberbezpečnost je téma, které
je velmi aktuální nejen v neziskovém
sektoru. V tomto oddíle nás zajímalo,
zda mají neziskovky sepsaná
bezpečnostní pravidla, jakým
způsobem řeší zabezpečení nebo zda
se setkaly s kyberútokem. 

Bezpečnost 27

Celkově má bezpečnostní pravidla
sepsáno pouze 35 % organizací. Nejvíce 
 z nich je v kategorii velkých
profesionálních organizací (64 %)            
 a následně u středních profesionálních
organizací (51 %). 

Naopak nejméně často mají sepsaná
bezpečnostní pravidla občanské
organizace (pouze z 16 %) a střední
dobrovolnické organizace (z 22 %). 

Máte ve vaší organizaci sepsaná bezpečnostní
pravidla?
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Aktivity pro děti a mládež 

Kulturní nebo historické aktivity 

Lidská práva 

Náboženské aktivity 

Ochrana přírody a životního prostředí 

Podnikatelské a profesní organizace 

Podpora jiných organizací 

Pomoc jednotlivcům 

Rozvoj komunit, obcí a městských částí 

Sport a zájmové aktivity 

Školy, univerzity a související činnosti 

Vzdělávací a školící aktivity (mimo školy 

Zdravotní služby, prevence a podpora nemocných 

Bezpečnost 28

Nejméně naopak mají bezpečnostní
pravidla sepsané organizace věnující se
rozvoji komunit, obcí a městských částí
(nemá je 88 % z nich), za nimi následují
organizace zaměřující se na sport            
 a zájmové aktivity (84 %) a organizace
věnující se kulturním a historickým
aktivitám (80 %).

Tento graf nám ukazuje, které typy
organizací mají sepsaná bezpečnostní
pravidla. Z organizací, jejichž početní
zastoupení bylo relevantní, jich nejvíce
analyzují data organizace věnující se
pomoci jednotlivcům (54 %). 

Jaké organizace mají sepsaná bezpečnostní
pravidla? 
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Bezpečnost 29
Jakým způsobem zabezpečujete svá data proti

úniku? 

Nejčastěji se objevovala
odpověď, že organizace
využívají antivirus. To se
nejvíce týkalo velkých 
(89 %) a  středních
profesionálních organizací 
 (86 %). Nicméně se objevuje i
informace, že malé
dobrovolnické organizace
tomuto problému pozornost
nevěnují. To se týká hlavně
malých dobrovolnických
organizací (23 %). 

Pravidelná
aktualizace
software

Pravidelná
školení
pracovníků

Pravidla pro
hesla
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sdílení
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Zde jsme se organizací ptali, zda mají
jednotný antivirus pro organizaci či si
uživatel sám vybírá vlastní antivirus,
případně zda nejsou chránění vůbec nijak.
Z odpovědí jsme zjistili, že 54 % všech
organizací má jednotný antivirus. 
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Bezpečnost 30
Máte ve vaší organizaci jednotný antivirus? 

Nejčastěji antiviry řeší individuálně malé
dobrovolnické (84 %) občanské (69 %).
Pouze 5 % organizací není chráněno
vůbec.

Ano, jednotný Ne, každý svůj Ne

Největší podíl jednotných antivirů mají
velké a střední profesionální organizace
(96 % a 76 %). 
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Ne, nemáme žádný
5 %

Ano, máme jednotný
54 %

Ne, každý má svůj
41 %



Pokud se podíváme na jednotlivé typy
organizací, v profesionálních velkých se,
jak jsme výše zmínili, nejčastěji objevuje
Eset, následovaný AVG (16 %) a shodně
MS Defenderem (13 %) a Avastem (13 %).
U profesionálních středních také převládá
Eset, následovaný Avastem (27 %) a MS
Defenderem (15 %). U profesionálních
malých již převládá Avast a následuje
Eset (16 %). Microsoft Defender používá
pouze 7 % těchto organizací.
U dobrovolnických středních po Esetu
následuje Avast (16 %) a rovněž MS
Defender (11 %). U dobrovolnických
malých výrazně převládá Avast,
následovaný Esetem (18 %), na třetím
místě je AVG (11 %). U občanských vede
Avast, za ním následuje Eset (22 %)
a AVG (12 %). 

Avira (1 %)
Kaspersky (2 %)
McAffee (2 %)
Jiné (1 %)

Zde jsme se ptali na používaný antivirus         
u těch organizací, které mají jednotný
antivirus. Mezi nejpopulárnějšími se                
u neziskovek ukázaly programy Eset,
Avast a AVG. Eset je populární u větších
organizací - má jej 44 % velkých a  35 %
středních profesionálních organizací,
stejně tak jako 35 % středních
dobrovolnických organizací. U menších
organizací naopak převládají antiviry od
Avastu: má jej 34 % malých
dobrovolnických a 41 % malých
profesionálních organizací. Vyskytuje se
také ve 30 % občanských organizací. 
Organizace dále uváděly tyto značky:

Bezpečnost 31
Jaký antivirus používáte? 

Jaké nástroje pro interní komunikaci používáte? 

11 %

2 %

Avast

AVG

Bitdefender
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Na tomto místě jsme se ptali, zda se
organizace někdy setkaly
s kybernetickým útokem. 29 % z našich
respondentů se někdy s kyberútokem
setkalo. 

Nejčastěji se jednalo o velké profesionální
organizace. Ty mají zkušenost
s kyberútokem v celých 51 %.  

Střední profesionální organizace pak
v 32 % a profesionální malé ve 23 %. 

0% 20% 40% 60% 80%
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Ne 

Nevím 

Bezpečnost 32
Setkali jste se někdy s kybernetickým útokem? 

Nejméně se s kyberútoky setkaly
dobrovolnické organizace: shodně 16 %
malých i středních dobrovolnických
organizací. 

Přibližně jedna třetina (30 %) občanských
organizací se setkala někdy v
kyberútokem. 
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Bezpečnost 33

Dále následují viry, se kterými se setkalo
16 % napadených organizací a prolomení
hesla (14 %) napadených organizací. 

Dále nás zajímalo, s jakým typem útoku se
organizace setkaly. Nejčastěji (z 25 %) se
jednalo o phishing. Na druhém místě je
napadení webu, se kterým se setkalo
21 % organizací, které byly někdy obětí
kybernetického útoku. 

S jakým typem útoku jste se setkali? 

0% 5% 10% 15% 20% 25%
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Ransomware 
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Viry 

Zneužití jména organizace 



Byl to záměr nebo chyba zaměstnance? 

47 %
To je 47 % z celkového počtu organizací,
které se setkaly s únikem dat.

Z dotazníku jsme se dozvěděli, že 15 organizací (4 %) zažilo únik dat na vlastní kůži.

Bezpečnost 34
Setkali jste se někdy s únikem dat? 

organizací se setkalo s únikem dat, které
zapříčinila chyba nebo záměr
zaměstnance. 

7

Ano
4 % – 15

Nevím
10 % – 36

Ne
86 % – 311



Pandemie akcelerovala pořizování
nástrojů pro online meetingy i v
neziskovém sektoru. V rámci tohoto
oddílu nás zajímalo, jaké aplikace nebo
programy neziskové organizace využívají
a také jsme se podívali na to, zda se tyto
volby nějakým způsobem liší podle
zaměření organizace. 

Nástroje pro online
meetingy

Příklady otázek:
Používáte nástroje pro online meetingy
nebo online školení?
Jaké nástroje pro online meetingy nebo
školení používáte?

35

Jaké nástroje pro online meetingy používáte? 

V rámci nástrojů pro online meetingy jsme
zjistily, že neziskovky nejčastěji používají
Microsoft Teams, Google Meet a Zoom.
Teams jsou oblíbené u větších organizací.
Používá jej 60 % velkých a 38 % středních
profesionálních organizací, stejně tak
41 % středních dobrovolnických
organizací. Dále poměr jeho používání
klesá - používá jej jen 18 % občanských
a 16 % malých dobrovolnických
organizací. Google Meet je oblíbený u
menších organizací. Používá jej 70 %
občanských a 52 % malých
dobrovolnických organizací. 

Discord (1 %)
Facebook Messenger (1 %)
Jitsi Meet (2 %)
Skype (4 %)
Whatsapp (1 %)
Whereby (1 %)
Jiné (2 %)

Výsledky nám ukázaly, že se Google Meet
relativně často objevuje i u středních
profesionálních organizací (54 %). Zoom
je mezi různými organizacemi více
rozprostřen.
Mezi dalšími nástroji organizace uváděly:

Jaké nástroje pro interní komunikaci používáte? 

52 %

16 %

Cisco Webex

Google Meet

MS Teams
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Z našich dat vyplývá, že jen 21 %
neziskových organizací používá speciální
CRM systém. 31 % neziskovek stačí pro
jejich potřeby Excel a 47 % organizací
žádný podobný nástroj nepoužívá. 

0% 25% 50% 75%

Ano 

Stačí Excel 

Ne 

Nevím 

CRM systémy 36

Používáte ve své organizaci CRM systémy? 

Malé dobrovolnické a občanské
organizace nejvíce odpovídaly, že žádný
podobný systém nepoužívají (obě shodně
61 %). 

Nejvíce specializovaný CRM systém
využívají velké profesionální neziskovky
(ze 33 %). S Excelem si nejvíce vystačí
střední dobrovolnické neziskovky (41 %
z nich). 

Příklady otázek:
Používáte ve Vaší organizaci systém
CRM (nástroj pro správu kontaktů -
dárci, klienti, partneři etc.)?

V rámci tohoto oddílu jsme se zajímali o
to, zda a jaké používají organizace CRM
nástroje (systémy pro řízení vztahů se
zákazníky.

D-M

D-S

O

P-M

P-S

P-V

Celkem
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CRM systémy 37
Jaké CRM systémy ve své organizaci používáte? 

Anabix
CiviCRM
eIntranet
PipeDrive
Raynet
a jiné

Velké profesionální organizace, které
používají CRM nástroje, také ze 7 % volí
MS Dynamics. 
V nižších jednotkách procent se
vyskytovaly: 

Co se týká nástrojů pro CRM, nejčastěji
respondenti uváděli, že používají jiné
nástroje. Z ostatních využívají nejvíce
nástroj Salesforce. Ten využívá 16 %
velkých profesionálních organizací, které
se věnují správě a řízení kontaktů. Za nimi
jsou malé profesionální organizace 
(10 %) a střední profesionální organizace
(3 %).
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Z našeho výzkumu vyplývá, že
elektronické podpisy využívá celkově 
40 % všech dotázaných organizací. 

Nejvíce tento nástroj využívají větší a
profesionální organizace. 

Elektronické
podpisy 38

Používáte ve své organizaci elektronické podpisy?

Naopak malé dobrovolnické organizace
používají nástroje pro elektronický podpis
pouze ve 23 % případů a občanské
organizace jen v 9 %. 

Celkový pohled

Elektronické podpisy využívá 58 %
velkých, 53 % středních a 48 % malých
profesionálních organizací. Také jej
využívá téměř polovina (49 %) středních
dobrovolnických organizací. 

Příklady otázek:
Využíváte ve Vaší organizaci možnost
online podpisu smluv nebo jiných
dokumentů?

V tomto oddílu jsme se respondentů ptali
na to, zda používají možnosti
elektronických podpisů smluv a jiných
dokumentů a případně jaké nástroje volí. 

23 % 9 %

58 %49 % 48 %

53 %

40%
Dobrovolnické malé Profesionální středníObčanské

Profesionální velkéProfesionální maléDobrovolnické střední
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Certifikovaný el. podpis 

Elektronické
podpisy 39

Jaké nástroje pro elektronické podpisy ve své
organizaci používáte? 

Certifikovaný podpis nejvíce používají
malé profesionální organizace (16 %) 
a malé dobrovolnické organizace (11 %).  

Mezi našimi respondenty patří k
nejoblíbenějším nástrojům AdobeSign
a certifikovaný elektronický podpis.
Nástroj od Adobe nejvíce využívají velké
profesionální (33 %), střední
profesionální (28 %) a střední
dobrovolnické organizace (24 %). 
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Náklady a správa 40

Jaké jsou vaše průměrné náklady na IT vybavení? 

Naopak nejméně za rok vydají za IT
vybavení občanské organizace (5 211 Kč
za údržbu SW, 4 902 Kč na údržbu HW,         
3 132 Kč za SW licence a služby). 

Z tabulky vidíme, že nejvíce ročně vydají
za IT vybavení velké profesionální
organizace (konkrétně 421 575 Kč za
údržbu SW,   352 895 Kč za údržbu HW
a 106 897 Kč za SW licence a služby). 

Příklady otázek:
Jaký je přibližný roční rozpočet na
pořízení softwarových licencí ve Vaší
organizaci? (v CZK)
Jak funguje správa IT ve Vaší
organizaci?

V předposledním oddíle nás zajímá, jaké
náklady mají neziskové organizace na
software, hardware nebo licence,
případně jak zajišťují správu svého IT,
zda mají své vlastní interní IT oddělení
nebo mají např.  externí firmu na správu
IT. 

80 020 Kč 65 737 Kč 22 101 Kč
Průměrné roční náklady

na údržbu software
Průměrné roční náklady

na údržbu hardware
Průměrné roční náklady

na software licence

9

5

náklady na údržbu SW

náklady na údržbu HW

rozpočet na SW licence
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Náklady a správa 41
Kolik organizací má nulové náklady na IT vybavení? 

Naopak nejmenší počet NNO s nulovými
rozpočty je u profesionálních středních 
a velkých organizací.
10 % z profesionálních středních má
nulové rozpočty na SW licence a 6 %
z nich má nulové náklady na HW údržbu.
7 % velkých profesionálních neziskovek
má nulové náklady na HW vybavení
a žádná z nich nemá nulové náklady na
SW údržbu. 

Dále jsme se podívali, za jaké kategorie
neziskovky neutrácejí peníze. Téměř
polovina (46 % a 43 %) občanských
neziskovek má nulové rozpočty na HW
údržbu a SW licence, výrazná čísla se
objevují i u malých dobrovolnických
organizací. 30 % z nich má nulové
rozpočty v oblasti HW údržby a 36 %
z nich v oblasti SW licencí. 

V rámci našeho průzkumu se ukázalo, že existují organizace, které mají nulový rozpočet
na IT vybavení. Zajímalo nás proto, kolik jich je a v jakých kategoriích neutrácejí žádné
peníze. Střední dobrovolnické a velké profesionální neziskovky nikdy neměly úplně nulový
rozpočet. 

22 % 16 % 4 %občanských
neziskovek má
nulové náklady
na IT

malých
dobrovolnických
NNO má nulové
náklady na IT

malých
profesionálních
organizací má
nulové náklady
na IT

30 %

36 %

nulové náklady na SW údržbu

nulové náklady na HW údržbu

nulový rozpočet na SW licence
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Jak funguje správa IT ve vaší organizaci? 

Odpověď "S IT nám nikdo nepomáhá,
řešíme dle aktuální potřeby" se
objevovala u dobrovolnických organizací
(57 % malé a 59 % střední)
a u občanských organizací (51 %). 
U profesionálních četnost těchto odpovědí
klesá. Profesionální organizace také ve
velké míře používají externí IT společnosti
- nejvíce se to týká velkých
profesionálních neziskovek (z 60 %). 

Co se týká správy IT, spoléhají se
neziskové organizace hlavně na vlastní
síly a uvádějí, že "jeden z nás je expert".
To tvrdí přes polovina (57 %) malých
dobrovolnických nebo také středních
profesionálních organizací (53 %). Vlastní
IT oddělení je poměrně vzácné, nejvíce se
objevuje u velkých profesionálních
organizací (27 %). U ostatních se jedná
o jednotky procent. 

Náklady a správa

"Jeden z nás je expert" Vlastní IT oddělení S IT nám nikdo nepomáhá Externí IT společnost
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Rozvoj 43

Máte zájem o IT školení?

Nejmenší zájem o IT školení se projevuje
u občanských organizací (34 %). 

O IT školení mají nejčastěji zájem
profesionální organizace. Konkrétně se
jedná o 78% velkých, 69% středních
a 67 % malých profesionálních
organizací. 

Příklady otázek:
Myslíte si, že by Vašim zaměstnancům
mohla pomoci IT školení?
Kde vnímáte největší slabiny Vaší
organizace v oblasti IT?

Na závěr našeho výzkumu nás zajímalo,
zda mají neziskovky zájem se v oblasti IT
vzdělávat, jaká školení by eventuálně
uvítaly a jak jsou spokojené např. se
svým SW vybavením nebo co jim brání
v dalším rozvoji v této oblasti. 

V našem průzkumu jsme zjistili, že část
organizací (17 %) nemá zájem o IT
školení. V následujícím grafu se
podíváme, o které se jednalo. 
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O jaká témata školení máte zájem? 

programování (0,3 %),
cloud a sdílené dokumenty (1%),
Office 365 pro správce (1 %),
řízení práce a nástroje (0,3 %).

Mezi dalšími tématy organizace
zmiňovaly:

Největší zájem je o témata používání
kancelářských aplikací a IT bezpečnost.
Obecně vidíme větší zájem o školení
u větších profesionálních organizací,
nejmenší zájem o školení je naopak
u občanských organizací.

Rozvoj 
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organizace, které se zabývají lidskými
právy (9 respondentů), které se z 67 %
chtějí školit v oblasti datové analýzy.
Neziskovky, které se věnují podpoře
jiných organizací, zase nejvíce (z 88 %)
zajímá bezpečnost. 

Zde se můžeme podívat, v jakých
oblastech se chtějí školit neziskovky podle
jejich zaměření. I zde převládají
kancelářské programy, z relevantních čísel
(dostatečně reprezentativní počet
organizací, které se zabývají určitou
činností) se vymykají pouze

45
O jaká témata školení máte zájem

(podle činností organizace)?

Rozvoj 
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46
Průměrná spokojenost neziskovek se všemi

kategoriemi IT vybavení a kompetencí

Nejméně byly neziskové organizace
spokojené s digitálními kompetencemi
(průměr 3,04). Zde byly nejspokojenější
střední dobrovolnické organizace (3,34) 
a nejméně spokojené velké profesionální
organizace (2,84). 

V rámci této otázky jsme zkoumali
celkovou spokojenost neziskových
organizací s jejich vybavením 
a kompetencemi. Nejvíce byly neziskové
organizace spokojené s výkonem
ostatních zařízení (průměr 3,51, nejvíce
bylo možné 5). V rámci této kategorie
uváděly největší míru spokojenosti velké
profesionální organizace (3, 93). 

Rozvoj 
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Jak jste spokojeni se svým SW vybavením?

Rozvoj 

Jak jste spokojeni s digitálními kompetencemi
vašich zaměstnanců?

Naprosto
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spokojeni
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48Rozvoj 

Jak jste spokojeni s výkonem vašich počítačů?

Jak jste spokojeni s výkonem vašich ostatních
zařízení?
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49Rozvoj 

Jak jste spokojeni s úrovní IT zabezpečení ve vaší
organizace?
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60 % všech dotazovaných neziskových
organizací volilo, že je naprosto
spokojeno nebo spíše spokojeno s
výkonem svých počítačů a ostatních
zařízení. S výkonem svých počítačů
zařízení jsou nejvíce spokojeny velké
profesionální neziskovky (odpověď
naprosto spokojeny nebo spíše spokojeny
volilo v součtu 78 % z nich). 

V SW vybavení převažovala u všech
organizací odpověď spíše spokojení.
nejvíce spokojeny byly opět velké
profesionální organizace (64 % z nich
volilo možnost spíše spokojen a 11%
možnost naprosto spokojen. 

Co se týká digitálních kompetencí, tam u
všech neziskových organizací převládá
odpověď ani spokojení, ani nespokojení.
Nejvíce nespokojené jsou malé
dobrovolnické organizace. 32 % z nich
volilo možnost spíše nespokojení, 7 % z
nich možnost naprosto nespokojení.

Odpověď ani spokojení, ani nespokojení 
 převládá i u poslední kategorie
zabezpečení. Zde jsou nejvíce
nespokojené malé profesionální
organizace, které z 25 % volily možnost
spíše nespokojení a ze 7 % naprosto
nespokojení. 
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Nejvíce těch, které nevidí překážky pro svůj rozvoj, je u malých a středních
profesionálních organizací (u obou 42 %).
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Rozvoj 50
Vnímáte nějaké překážky pro váš IT rozvoj? 

Na tomto místě jsme se ptali na to, zda
organizace vnímají nějaké překážky pro
svůj rozvoj. Největší podíl z nich, 43 %
odpovědělo, že ano. 

Pokud se podíváme na jednotlivé
kategorie, 41 až 51 % ze všech organizací  
uvádí, že překážky vnímají. Největší podíl
organizací, které vidí překážky pro svůj
rozvoj, je u dobrovolnických středních
organizací (51 %).
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Jaké překážky vašeho rozvoje vnímáte?

Ty naopak nejčastěji uváděly, že největší
překážkou jejich rozvoje je neochota
zaměstnanců používat nové nástroje 
(42 %). 

V této kategorii vede odpověď "Nemáme
finanční prostředky". Tuto odpověď
nejčastěji volilo 62 % středních
dobrovolnických organizací. Nejméně ji
volily velké profesionální organizace 
(z 40 %).

Rozvoj 
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Do jaké oblasti potřebujete investovat? 

investice do správce IT (1 %)
lepší internetové připojení (1 %)
vývoj vlastního SW (1 %)
webové stránky (1 %)

Další oblasti, které byly zmíněny:

3% organizací uvedla, že nechtějí do IT
investovat vůbec (nejvíce občanské
organizace - 9 %).

Pro malé a střední dobrovolnické
organizace je to hlavně nový hardware.
Důležité je pro ně rovněž pořízení
software a nových licencí. 
Větší profesionální organizace chtějí
investovat hlavně do školení pro
zaměstnance. Na druhém místě je pro
velké profesionální organizace IT
konzultace/audit.

Rozvoj 

O

D-M

D-S

P-M

P-S

P-V

Celkem
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V této skupině jsou všechny organizace,
které se označily jako občanské (tedy
zcela dobrovolnické spolky) bez ohledu
na počet uživatelů a jejich roční rozpočet
na IT je menší než 50 000 Kč.

Většina těchto organizací nemá počítače
ve vlastnictví organizace a k práci
využívají osobní počítače zaměstnanců,
spolupracovníků nebo členů. Tyto
organizace mají typicky velmi nízký roční
rozpočet na IT obecně (jednotky tisíc),   
 22 % dokonce nemá žádný rozpočet. To
se projevuje tím, že je zde ze všech skupin
největší tendence k využívání open
source nástrojů, například operačního
systému Linux nebo kancelářských
aplikací LibreOffice (až třetina
organizací). 
I z komerčních nástrojů si často vybírají ty,
které jsou pro ně zcela zdarma –
nejčastěji vybírají Google Workspace na
vše od cloudového úložiště, přes mailové
služby po online meetingy. Interní
komunikaci řeší nejčastěji přes Facebook
Messenger, pak Whatsapp, pak Google
Meet. 

Jako největší překážku rozvoje uvádí
nedostatek financí. Nejvíce by chtěli
investovat do pořízení nového hardwaru 
a softwarových licencí a služeb. 

V této skupině vidíme, co se týče IT,
nejmenší profesionalizaci – například 
40 % organizací ve skupině nemá vůbec
cloudové úložiště, pouze 16 % má
sepsaná bezpečnostní pravidla,
v podstatě nepoužívají CRM systémy,
téměř nevyužívají elektronické podpisy.
Třetina organizací ani nemá vlastní
doménu. Správu IT má na starosti buď
jeden člověk v rámci jiné agendy, nebo
nikdo a řeší to dle potřeby.  

Občanské organizace
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Všechny organizace, které se označily za
dobrovolnické (tedy mají několik
kmenových zaměstnanců, ale páteř
činnosti tvoří dobrovolníci) a mají méně
než 5 zaměstnanců.

Podobně jako u první skupiny i zde
převažuje využívání osobních počítačů
zaměstnanců a členů pro práci, ale je zde
již větší poměr i počítačů ve vlastnictví
organizace. Vlastní počítače jsou
v polovině případů repasované (nejvyšší
poměr ze všech skupin). Rozpočet na IT
je v průměru na SW údržbu 12 000 Kč
ročně, na údržbu HW 9 000 Kč, rozpočet
na SW licence a služby je v průměru
necelých 5 000 Kč ročně. Stále však
máme 16 % organizací, které mají nulový
rozpočet na IT. I zde vidíme inklinaci
k službám, které jsou pro neziskové
organizace zcela zdarma – mezi
cloudovými úložišti vyhrává Google
Workspace, stejně jako pro mailové
služby a online meetingy. Pro interní
komunikaci nejčastěji (vedle e-mailu)
využívají Facebook Messenger a těsně za
ním je Google Meet. 

Jako největší překážku rozvoje uvádí
nedostatek financí. Nejvíce by chtěli
investovat do pořízení nového hardwaru a
softwarových licencí a služeb. Třetina
organizací také uvedla potřebu investovat
do školení zaměstnanců. 

Oproti skupině občanských organizací zde
již vidíme profesionálnější využívání IT –
tři čtvrtiny organizací mají cloudové
úložiště, čtvrtina využívá elektronické
podpisy, čtvrtina má také sepsaná IT
bezpečnostní pravidla. Zároveň však
pouze 11 % využívá jednotný antivirus a
téměř nikdo nevyužívá CRM systém
(třetina řeší tyto potřeby tabulkovými
procesory typu Excel). Správu IT má na
starosti buď jeden člověk v rámci jiné
agendy, nebo nikdo a řeší to dle potřeby. 

Dobrovolnické malé
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Všechny organizace, které se označily za
dobrovolnické (tedy mají několik
kmenových zaměstnanců, ale páteř
činnosti tvoří dobrovolníci) a mají 5 a více
zaměstnanců a organizace, které se
označily jako občanské a jejich roční
rozpočet na IT činil více než 50 000 Kč (2
organizace).

Tyto organizace využívají k práci podobný
poměr osobních a vlastních počítačů.
Téměř 40 % využívá počítače, které jim
byly darovány. Vidíme zde již vyšší
průměrný rozpočet na IT – náklady jak na
údržbu HW tak SW jsou v průměrné výši
kolem 30 000 Kč ročně, na SW licence a
služby je průměrně vyčleněno 11 tisíc Kč.
Nulový rozpočet nemá žádná z dotázaných
organizací. Podobně jako u předchozích
skupin vidíme inklinaci k využívání Google
prostředí (cloudové úložiště, mailové
služby, online meetingy). Tato skupina také
nejvíce využívá Google Workspace online
kancelářské aplikace (68 %) a čtvrtina
organizací také uvedla, že využívá
LibreOffice. V interní komunikace se na
první místo vyhoupl po e-mailu Whatsapp,
po něm je Google Meet a Facebook
Messenger padá na třetí místo. 

Jako největší překážku rozvoje uvádí
nedostatek financí, vedle toho třetina
organizací také uvedla nedostatek
kvalifikovaných pracovníků. Nejvíce by
chtěli investovat do pořízení nového
hardwaru a softwarových licencí a
služeb. Polovina organizací také uvedla
potřebu investovat do školení
zaměstnanců. 

Téměř 80 % organizací v této skupině
využívá cloudové úložiště, polovina
používá elektronické podpisy, polovina
také používá jednotný antivirus
(nejčastěji Eset). Zvyšuje se zde i poměr
organizací, které používá nějaký CRM
systém a to na 22 %. Stejný podíl
organizací má sepsána IT bezpečnostní
pravidla. Správu IT má nemá z většiny na
starosti konkrétní člověk, ale řeší to
v organizaci ad hoc dle potřeby. 

Dobrovolnické střední
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Všechny organizace, které se označily za
profesionální a mají méně než
10 zaměstnanců.

U všech profesionálních organizací bez
ohledu na velikost převažuje využívání
počítačů ve vlastnictví organizace nad
počítači osobními. U malých
profesionálních organizací však stále
vidíme i vyšší poměr využívání osobních
počítačů (40 % organizací). Výjimečně se
zde objevují organizace s nulovým
rozpočtem na IT (4 %). V průměru se
rozpočet pohybuje kolem 20 000 Kč na
údržbu SW i HW a kolem 8 tisíc korun na
SW licence a služby. 

Jako největší překážku rozvoje uvádí
nedostatek financí, ale v menší míře než
dobrovolnické a občanské organizace.
Vedle toho více než čtvrtina organizací
uvedla nedostatek kvalifikovaných
pracovníků a chybějící přehled o IT trhu 
a možnostech. Nejvíce by chtěli
investovat do pořízení nového hardwaru
a softwarových licencí a služeb a školení
zaměstnanců. 

Co se týče profesionalizace IT jsou na
tom podobně jako skupina
dobrovolnických středních organizací –
necelých 80 % využívá cloudové úložiště,
polovina využívá elektronické podpisy,
čtvrtina má sepsána bezpečnostní
pravidla, více než polovina má jednotný
antivirus (zde však vítězí Avast), 29 %
organizací využívá CRM systémy (z nich
nejčastěji uvádí Salesforce). U správy IT
až třetina organizací využívá externí
firmu, lehce však stále převažuje, že IT
má na starosti jeden člověk z organizace
v rámci jiné agendy nebo že řeší IT potřeby
ad hoc. 

Profesionální malé

Nejvyužívanější cloudové úložiště a
mailový server je stále od Google, ale
Microsoft služby tohoto typu se objevují
už u třetiny organizací. Na poli online
meetingů a webinářových služeb se na
první místo dostává Zoom. Pro interní
komunikaci nejčastěji využívají vedle 
e-mailu Whatsapp, následovaný Facebook
Messengerem a Google Meetem. 
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Všechny organizace, které se označily za
profesionální a mají mezi 10
a 49 zaměstnanci.

Téměř všechny organizace tohoto typu
(91 %) využívají počítače, které sami
zakoupili, třetina organizací však stále
využívá i osobní počítače zaměstnanců 
a spolupracovníků, třetina organizací má
ve vlastnictví také darované počítače.
Rozpočet na údržbu SW a HW se
pohybuje v průměru kolem 50 až 70 000
Kč ročně, na SW licence a služby mají
v průměru vyčleněno kolem 18,5 tisíce
korun. 

Jako největší překážku rozvoje uvádí
nedostatek financí. Vedle toho třetina
organizací uvedla chybějící přehled o IT
trhu a možnostech. Nejvíce by chtěly
investovat do školení zaměstnanců,
pořízení nového hardwaru a IT konzultací
nebo auditu. 

Téměř 80 % organizací používá cloudové
úložiště, polovina má sepsána IT
bezpečnostní pravidla, tři čtvrtiny
používají jednotný antivirus (nejčastěji
Eset), 28 % organizací používá CRM
systém (nejčastěji jmenují Salesforce).
Téměř polovina organizací využívá na
správu IT externí firmu, polovina
organizací má interního člověka, který IT
řeší v rámci jiné agendy (často kombinace
těchto dvou možností). 

Profesionální střední

Pro cloudové úložiště a mailové služby
v polovině případů volí Google služby, ale
Microsoft ekvivalenty je začínají
dotahovat (třetina dotázaných). Pro
online meetingy a webináře nejčastěji
využívají buď Google Meet nebo Zoom
(oboje lehce nadpoloviční většina, hodně
organizací používá více než jeden nástroj).
Pro interní komunikaci využívají nejčastěji
Google Meet ad Whatsapp, případně na
třetím místě Facebook Messenger. 
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Všechny organizace, které se označily za
profesionální a mají více než
50 zaměstnanců.

Jako nejčastější překážku rozvoje uvádí
neochotu zaměstnanců používat nové
nástroje, následováno nedostatkem
finančních prostředků. Nejvíce by chtěli
investovat do školení zaměstnanců 
(71 %), na druhém místě pak do IT
konzultací nebo auditu (64 %). 

Třetina organizací uvedla že využívá CRM
systém, nejčastěji Salesforce. Jednotný
antivirus využívá 96 % organizací 
a nejčastěji volí Eset. Co se týče
bezpečnostních pravidel – ty má sepsáno
64 % z nich a i ve výčtu dalších
bezpečnostních opatření tato skupina
vede. Zároveň polovina z nich uvádí, že se
setkala s kyberútokem. Správu IT
nejčastěji řeší přes externí firmu (60 %),
zároveň 27 % organizací v této skupině
má své vlastní IT oddělení. 

Profesionální velké

Tato skupina se nejvíce liší od ostatních.
Velmi málo z nich například využívá
osobní počítače zaměstnanců (pouze 
16 %). Přes 90 % používá počítače
zakoupené do vlastnictví organizace, 40 %
uvedlo že využívají darované počítače
(tyto dvě skupiny se velmi protínají 
a organizace mají jak kupované, tak
darované počítače). Tato skupina má také
výrazně vyšší průměrný rozpočet na IT –
na SW údržbu je to 420 tisíc korun, na HW
údržbu 350 tisíc Kč, rozpočet na SW
licence je kolem 100 000 Kč ročně. 

Na rozdíl od všech ostatních skupin zde
téměř ve všech kategoriích vyhrávají
Microsoft služby – cloudové úložiště 
(62 %), mailové služby (67 %), online
meetingy (MS Teams 60 %). I v interní
komunikaci nejčastěji využívají (64 %)
Microsoft Teams, který je výrazně před
jinými nástroji. 
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Sběr dat probíhal formou online dotazníku
od 1. února 2021 do 3. března 2021. Ke
sběru dat byla využita platforma Google
Forms. Respondenti byli instruováni, aby
dotazník vyplnili 1x za organizaci.
Dotazník obsahoval otázky s výběrem
jedné možnosti, výběrem více možností a
také volné otázky. Celkem byl dotazník
vyplněn 364 respondenty, platných
odpovědí bylo 362. 

Původní data, seznam konkrétních úprav
a analyzovaná data jsou k dispozici jako
volně šiřitelný datový soubor (otevřená
data). Údaje v tomto šiřitelném souboru
byly anonymizována a to tak, že jsme
odstranili: jméno organizace, jméno
mateřské organizace nebo sítě a
kontaktní e-mail. 

U volných odpovědí, kde jsme se ptali na
konkrétní číslo (například rozpočet)
organizace často uváděly rozsah –
v takovém případě jsme odpověď nahradili
průměrnou hodnotou z daného rozsahu. 

Při zpracování dat byly nejprve odstraněny
duplicitní vstupy od organizací. Ve dvou
případech se jednalo o 100% duplicitu ve
všech odpovědích. V případě, že se sice
podle názvu organizace nebo domény
jednalo o 2 vstupy od jedné organizace,
ale ostatní odpovědi byly odlišné, rozhodli
jsme se ponechat obě odpovědi (2
případy). Více než 2 vstupy od jedné
organizace se nevyskytují. 

U všech otázek, které zahrnovaly možnost
Jiné, jsme možnosti prošli, sjednotili
odpovědi, tam kde to bylo možné 
a smazali nesouvisející odpovědi. U
odpovědí, které se u dané otázky
vyskytovali pouze jedenkrát jsme je
nahradili možností „Jiné“. 

U volných otázek jsme na základě
odpovědí určili kategorie/tagy, které jsme
k odpovědím přiřadili a při analýze jsme
pak pracovali s těmito kategoriemi/tagy. 

Na základě analýzy a pohledu přes počet
zaměstnanců a typ organizace jsme určili
6 základních skupin/clusterů
s podobnými vlastnostmi. 

V případě počtu zaměstnanců spojeny
původní kategorie 10-14 a 15-19 do
společné kategorie 10-19 a kategorie 20-
24 a 25-49 do společné kategorie 20-49.
Důvodem bylo malé množství odpovědí v
těchto kategoriích, spojením vznikly
soubory o více než 50 respondentech, a
také, že skupiny 10-14 a 15-19 vykazovaly
téměř totožné výsledky ve všech
analýzách. Skupina 20-24 naopak má
velké výkyvy oproti sousedním kategoriím,
což je pravděpodobně dáno velmi malým
vzorkem (pouhých 18 odpovědí), abychom
zachovali rovnoměrné rozložení počtu
respondentů, přiřadili jsme tuto skupinu
právě k 25-49. 
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