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1. Úvod 

Jakou úlohu hrají neziskové organizace v naší společnosti? Tuto otázku a několik 

dalších, jsme si položili  během první hodiny povinného předmětu Účetnictví nevýdělečných 

organizací. Pro někoho název předmětu může znít „strašně“, ale pro nás v danou chvíli, 

znamenal způsob propojení ekonomické směru se směrem sociálním. Tento směr byl natolik 

poutavý a působivý, že při výběru tématu diplomové práce, byl prvořadý. 

 

Citát, který bychom si v úvodu této diplomové práce, dovolili použít: 

„U čehokoliv, co se ti přihodí, můžeš ovlivnit pouze své reakce na danou situaci a postoje, 

které k tomu zaujmeš. Samotné události ovlivnit nemůžeš. Uvědom si ten rozdíl.“ 

 

Neziskové organizace zajišťují služby ve veřejném zájmu, dbají o blaho a každodenní 

život obyvatel. Často vykovávají velmi záslužnou a prospěšnou činnost a jejich práce 

je ve společnosti nenahraditelná. V současnosti se neziskový sektor rozrůstá, ale v porovnání 

se západoevropskými státy je jeho velikost značně podprůměrná. V jaké roli se nachází stát? 

Ekonomická podpora ze strany státu se stále zvyšuje, ale neroste úměrně k nárůstu počtu 

neziskových organizací. 

 

Cílem této diplomové práce je provést analýzu hospodaření konkrétního občanského 

sdružení Dítě s diabetem za určité časové období, konkrétně od roku 2008 až 2012. Dále 

ze kterých zdrojů plyne tomuto občanskému sdružení největší část příjmů, nejvyšší položka 

výdajů, zda jsou finanční prostředky vhodně vynaloženy, zhodnocení finanční stability 

posledních 5 účetních období. Posouzení, zda je stávající systém financování vyhovující 

a umožňuje její rozvoj ve své specifické oblasti. 

 

První kapitola je věnována charakteristice občanského sdružení od založení 

až po zánik, představení občanského sdružení Dítě s diabetem. Druhá kapitola této práce bude 

zaměřena, jakými způsoby financování mohou neziskové organizace získávat prostředky pro 

svou činnost. Další kapitola práce bude zahrnovat analýzu hospodaření výnosů a nákladů 

za 5 posledních uplynulých let, přičemž se bude zaměřovat na výnosy a náklady za každý rok. 

Součástí této analýzy bude srovnání s rokem minulým. 
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Pro dosažení cíle práce bude použito několik metod. V obecné části práce bude 

využita práce s literaturou a legislativou v oblasti neziskového sektoru zaměřenou 

na občanské sdružení. Pro praktickou část bude zvolena metoda rozboru zdrojů financování 

a srovnání poskytnutých pokladů, zejména výročních zpráv občanského sdružení Dítě 

s diabetem. Výsledky práce budou zpracovány formou tabulek a grafů. 
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2. Charakteristika občanského sdružení 

 

2.1  Neziskového sektor 

 

Důvodem vzniku neziskových organizací se stalo právo sdružování, které je jedním ze 

základních atributů demokratických států. Jde o snahu určité skupiny lidí žijících 

a spolupracujících na daném území organizovat se a vzájemně usměrňovat své jednání 

k tvorbě společensky užitečných věcí a aktivit. Neziskové organizace mohou pomáhat státu 

naplňovat jeho poslání tím, že jim stát svěří výkon určitých činností, které by sám nebyl 

schopen realizovat tak efektivně nebo v dostatečné míře. Stát reaguje na požadavky 

společnosti se zpožděním, ale neziskové organizace jsou přímo spojeny s aktuálními 

potřebami občanů. 

 

Dalším faktorem významným pro existenci organizací neziskového soukromého 

sektoru je dobrovolná práce. To je činnost, kterou dobrovolníci vykonávají ve prospěch 

druhých, nepovinně bez nároku na odměnu. Dobrovolníky se stávají jak lidé starší, osamělí, 

kteří hledají smysluplné naplnění volného času, tak i mladí lidé, aby získali nové zkušenosti. 

Stále častěji je možné se setkat s virtuálním dobrovolnictvím poskytovaným prostřednictvím 

internetu. Dobrovolník zde poskytuje služby v oblasti ekonomické, daňové či právní nebo 

například pro organizaci vytváří webové stránky. 

 

Soukromý neziskový sektor je financován ze soukromých financí, kdy se fyzické 

a soukromé právnické osoby dobrovolně rozhodnou vložit své finanční prostředky 

do konkrétní aktivity. Cílem není zisk, ale uspokojení ve formě seberealizace či osobního 

uspokojení. Subjekty tohoto sektoru mohou získat příspěvky z veřejných financí, především 

se věnují problémům, při jejichž řešení selhává trh i veřejný sektor. Příkladem tržního selhání 

je např. informační nesoulad mezi producentem a spotřebitelem, kdy v některých případech 

dokonce spotřebitel není ani totožný s kupujícím (např. zajištění ošetřovatelské péče pro 

mentálně postižené dítě). Organizace soukromého neziskového sektoru také překonávají 

důsledky vládního selhání, jimž je např. neschopnost uspokojit požadavky určitých menšin při 

poskytování veřejných služeb. 
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Do neziskového sektoru patří subjekty poskytující veřejné služby, které vždy musí být 

právnickou osobou. Mají svého zřizovatele podléhající registraci podle platného zákona. 

Působí ve veřejně prospěšných oblastech, jako jsou služby v sociální oblasti, zdravotní, péče 

o zdravotně postižené, ochrana životního prostředí, kulturních památek nebo v oblasti sportu, 

tělovýchovy a volného času. Neziskové organizace jsou nutné pro fungování každého státu, 

proto je zvláštní, že žádný platný zákon nedefinuje přesně pojem nezisková organizace. 

Organizace svým posláním uspokojuje žádané služby tím, že přesně vymezí svoje poslání, pro 

jaký účel byla zřízena. 

 

O definování neziskového soukromého sektoru se pokusil mimo jiné i americký 

sociolog Lester M. Salamon. Tento autor vymezuje soukromý neziskový sektor jako sektor 

skládající se z organizací, které se vyznačují následujícími charakterovými rysy: 

 

 jedná se o organizace, tj. skupiny, které jsou do určité míry institucionalizovány, 

ať již formálním statutem či jiným způsobem (např. formou pravidelných schůzí, 

jednacích pravidel apod.), 

 mají soukromou povahu, nejsou součástí veřejné správy a ani nejsou řízeny orgány, 

ve kterých převládají vládní úředníci, není však vyloučena možnost podpory 

z veřejných zdrojů, 

 nerozděluje zisk- tyto organizace sice v určitém období mohou dosáhnout zisku, 

ale opětovně ho musí použít na realizaci svého poslání, musí ho reinvestovat 

a nemohou ho rozdělit mezi své zakladatele, vedení organizace či zaměstnance, 

 jsou samosprávné, autonomní – tyto organizace mají vlastní pravidla a samy řídí svou 

vlastní činnost, 

 jsou dobrovolné, jejich fungování je spojeno s určitým prvkem dobrovolnosti, ať již 

dobrovolné účasti na konkrétních aktivitách či dobrovolné účasti na vedení 

organizace, 

 jsou veřejně prospěšné, přispívají veřejnému dobru, usilují o dobro lidí, určitých 

skupin či společnosti jako celku. 1 

 

 

 

                                                 
1
STEJSKAL, Jan. Ekonomika neziskové organizace. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 9 s. ISBN 978-80-86825-55-

7. 
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Soukromý neziskový sektor plní následující funkce: 

 ekonomickou - tento sektor má nezanedbatelný národohospodářský význam svým 

začleněním do koloběhu výrobních faktorů, zboží a služeb, kdy působí např. jako 

producent a spotřebitel statků, zaměstnavatel atd., 

 sociální, která zahrnuje: 

-funkci servisní  - výkon a poskytování specifických statků, 

-funkci participační - uspokojování potřeby sdružovat se, aktivně se podílet 

na činnosti dané organizace zapojovat se i do života společnosti, 

  politickou, 

-funkci ochranářskou - ochrání jednotlivce i skupiny obyvatel před 

porušováním základních lidských práv, 

-funkci demokratizační - má mimořádný přínos k rozvoji demokracie, dává lidem 

možnost ovlivnit veřejnou politiku i veřejné mínění.2 

 

2.1.1 Členění nevýdělečných organizací 

 

Nevýdělečné organizace členíme podle různých hledisek. Z hlediska účasti státu 

na řízení organizací se člení na státní (vládní) a nestátní (nevládní)-soukromoprávní. 

 

Kritérium financování: 

 organizace financované zcela z veřejných rozpočtů (OSS a územní celky), 

 organizace financované zčásti z veřejných rozpočtů – na příspěvek mají 

legislativní nárok (příspěvkové organizace, vybraná OS církve a náboženské 

společnosti, politické strany a politická hnutí), 

 organizace financované z různých zdrojů, například sbírky, dary sponzoring, 

granty, vlastní činnost, 

 organizace financované především z výsledků realizace svého poslání. 

 

 

 

                                                 
2
TETŘEVOVÁ, Libuše. Veřejná ekonomie. 1.vyd. Praha: Professional Publishing, 2008. 185 s. ISBN 

978-80-86946-79-5. 
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Kritérium charakteristicky realizovaných činností: 

a) společné znaky pro všechny typy neziskových organizací: 

 jsou právnické osoby s výjimkou OSS, 

 nejsou založeny za účelem podnikání, 

 nejsou založeny za účelem produkce zisku, 

 uspokojují konkrétní potřeby občanu a komunit, 

 mohou, ale nemusí být financovány z veřejných rozpočtů, 

b) společnými jen pro soukromé neziskové organizace: 

 mají ze zákona povolenou svoji autonomii ve vztahu k vnějšímu okolí, 

 členství je realizováno výhradně na principu dobrovolnosti, 

 vytváří většinou neformální struktury, ale vždy v rámci legislativy. 

 

Většina stávajících právních řádů rozděluje organizace třetího sektoru na veřejně prospěšné 

(poskytují pomoc společnosti jako celku) a vzájemně prospěšné (poskytují pomoc pouze 

svým členům). Veřejně prospěšné organizace, jejich posláním je produkce veřejných 

a smíšených statků, které uspokojují požadavky veřejnosti, může jím být například 

zdravotnictví, charita, ekologie. Organizace vzájemně prospěšné jsou založeny za účelem 

vzájemné podpory skupin občanů, které mají společný zájem, posláním je tedy uspokojování 

svých vlastních zájmů a veřejná správa dbá, aby se jednalo o takové zájmy, které neodporují 

zájmům druhých občanů ve vztahu k veřejnosti, příkladem je realizace aktivit v kultuře 

profesní zájmy nebo ochrana zájmů skupin. 

 

Kritérium podle zakladatele: 

a) organizace založené veřejnou správou, tj. státní správou (ministerstvo, ústřední 

úřad státní správy), nebo samosprávnou (obec, magistrát, kraj), některé z nich se proto 

z uvedeného důvodu nazývají veřejnoprávní organizace, 

b) organizace založené soukromou fyzickou nebo právnickou osobou (mohou 

zakládat organizaci i společně), nazývané soukromoprávní organizace, 

c) organizace, jež vznikly, jako veřejnoprávní instituce - výkon účelu veřejné služby 

je dán jako povinnost ze zákona (například veřejná vysoká škola). 
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2.1.2 Vymezení NO z pohledu účetních a daňových předpisů 

 

V následujících řádcích této podkapitoly budeme analyzovat neziskové organizace 

z pohledu účetních a daňových předpisů, konkrétně vyhlášku č. 504/2002 Sb., vyhlášku 

č.410/2009 Sb. a zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. 

 

Vyhláška č. 504/2002 Sb. 

Vyhláška se týká účetních jednotek, u kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání, uvedených v § 1 odst. 2 písm. a) a b) zákona na které se vztahují zvláštní právní 

předpisy, jedná se o tyto účetní jednotky: 

- politické strany a politické hnutí, 

- občanská sdružení, 

- církve a náboženské společnosti, 

- obecně prospěšné společnosti, 

- zájmová sdružení právnických osob, 

- organizace s mezinárodním prvkem, 

- nadace a nadační fondy, 

- společenství vlastníků jednotek, 

- veřejné vysoké školy, 

- jiné účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem podnikání, s výjimkou 

obchodní společností. 

 

Tato vyhláška stanoví vedení účetnictví v plném rozsahu a vedení účetnictví ve 

zjednodušeném rozsahu: 

- rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, 

- uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, 

závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, 

- uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledku 

hospodaření v účetní závěrce, 

- uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze 

účetní závěrky, 

- směrnou účtovou osnovu, 
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- účetní metody, 

- metodu přechodu z jednoduchého účetnictví na účetnictví. 

  

Vyhláška č. 504/2002 Sb. se nevztahuje na účetní jednotky, jejichž účetnictví upravuje 

zvláštní právní předpis. Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu: 

a) tvoří opravné položky a rezervy pouze podle zvláštních právních předpisů, 

b) neoceňuji majetek a závazky reálnou hodnotou podle § 27 zákona o účetnictví 

a nepoužijí ustanovení § 18,24,30,34,36,41,42 a 43 zákona, v rozsahu, v jakém 

upravují oceňování majetku závazků reálnou hodnotou, 

c) sestavují účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu.3 

 

Vyhláška č.410/2009 Sb. 

Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) a c) zákona 

o účetnictví, které jsou územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí (dále jen 

svazky obcí), regionálními radami regionů soudržnosti, příspěvkovými organizacemi, státními 

fondy podle rozpočtových pravidel a organizačními složkami státu. 

 

Tato vyhláška stanoví pro vedení účetnictví v plném rozsahu a vedení účetnictví 

ve zjednodušeném rozsahu: 

- rozsah a způsob sestavení účetní závěrky, 

- uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, 

závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, včetně uspořádání, označování 

a obsahového vymezení podrozvahových účtů, 

- uspořádání a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v účetní 

závěrce, 

- uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze 

v účetní závěrce, včetně informací o nakládání s prostředky státního rozpočtu 

a rozpočtu územních samosprávných celků, 

- uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích a přehledu 

o změnách vlastního kapitálu, 

- směrnou účtovou osnovu, 

                                                 
3 Zákon č. 504/2002 Sb., ze dne 6. listopadu 2002.  
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- účetní metody, zejména způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování 

souboru majetku, postupu tvorby a použití opravných položek, postupu 

odpisování, postupu tvorby a použití rezerv, 

- závazný vzor části účetní závěrky.4 

-  

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 

Česká odborná literatura nedefinuje jednoznačně charakteristiku NO působících v ČR. 

Jedinou zmínku můžeme nalézt v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, v §18 odst. 3, 

u poplatníků, kteří nejsou založení nebo zřízeni za účelem podnikání, jsou předmětem daně 

vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného. Za poplatníky podle 

§ 18 odst. 8 se považují: 

- zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní 

subjektivitu a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti, 

- občanská sdružení včetně odborových organizací, 

- politické strany a politická hnutí, 

- registrované církve a náboženské společnosti, 

- nadace a nadační fondy, 

- obecně prospěšné společnosti, 

- veřejné vysoké školy, 

- veřejné výzkumné instituce, 

- školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu, 

- obce, 

- organizační složka státu, 

- kraje, 

- příspěvkové organizace, 

- státní fondy a subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon.5 

 

2.2  Občanské sdružení 

 

Občanské sdružení je sdružení fyzických a právnických osob, které mají zpravidla 

za cíl dosahování ochrany společenského blaha. V žádném případě se nejedná o politické 

                                                 
4 Zákon č. 410/2009 Sb., ze dne 11. listopadu 2009.  
5 Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ze dne 20. listopadu 1992.  
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strany, hnutí, církve a náboženské společnosti, podnikatelské sdružení a jiné výdělečné 

činnosti, které svojí činností nepopírají nebo neomezují osobní, politická nebo jiná práva 

občanů pro jejich národnost, pohlaví a rasu, původ, politické nebo jiné náboženské 

přesvědčení a sociální postavení. 

 

Sdružení jsou samotnými právnickými osoba, mají způsobilost k právům 

a povinnostem, neboli právní subjektivitu. Sdružováním se zabývá zákon č. 83/1990 Sb. 

zákon o sdružování občanů. Do jejich postavení a činnosti mohou státní orgány zasahovat jen 

v mezích zákona. K výkonu sdružovacího práva není třeba povolení státního orgánu. Občané 

mají právo se svobodně sdružovat a mohou zakládat spolky, svazy, hnutí, kluby a jiná 

občanská sdružení i odborové organizace. Vojáci v činné službě nemohou vytvářet odborové 

organizace a sdružovat se v nich. V zákoně je přímo stanoveno, že nikdo nesmí být nucen 

ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může 

každý svobodně vystoupit. Zároveň nikdo nesmí být diskriminován, že je členem sdružení 

nebo jej jakkoliv jinak podporuje. 

 

 V zákoně také nalezneme i to, jaká sdružení nejsou povolena a jsou jimi sdružení, 

jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich 

národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální 

postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí, anebo 

jinak porušovat ústavu a zákony, které sledují dosahování svých cílů způsoby, které jsou 

v rozporu s ústavou a zákony. Mezi taková nedovolená sdružení patří sdružení ozbrojená nebo 

s ozbrojenými složkami.  Za takové se nepovažují sdružení, jejichž členové drží nebo užívají 

střelné zbraně pro sportovní účely nebo k výkonu práva myslivosti. Sdružení nesmějí 

vykonávat funkci státních orgánů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Nesmějí řídit státní 

orgány a ukládat povinnosti občanům, kteří nejsou jejich členy.6 

 

2.3  Založení občanského sdružení 

 

Sdružení tedy nevzniká na základě povolovacího systému, ale na základě registrace, 

kterou provádí Ministerstvo vnitra České republiky. Ministerstvo vnitra může registraci 

                                                 
6 Zákon č. 83/1990 Sb., ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů.  
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odmítnout jen z důvodů přesně uvedených v zákonu, jinak musí registraci provést. 

Na registraci (při splnění zákonných požadavků) je tedy právní nárok.  

 

Sdružováním se zabývá zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších 

předpisů. Tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů v politických stranách a hnutích, 

k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání, v církvích 

a náboženských společnostech. Občanské sdružení se využívá při činnosti sportovních klubů, 

zájmových sdružení, ekologických hnutí, a to s ohledem na flexibilitu právní úpravy vzniku 

a fungování tohoto subjektu.  

 

Při vzniku sdružení nejsou zákonem vyžadovány žádné majetkové vklady a registrační 

řízení není zpoplatněno. Vznikají za účelem uskutečňování společných zájmů svých členu, 

které sdružují. Členy mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby. 

 

Návrh na registraci podávají nejméně tři fyzické osoby, z nichž alespoň jedna musí být 

starší 18 let. Ty osoby, které navrhují registraci, jsou přípravným výborem. Návrh podepíší 

členové výboru. V návrhu na registraci musí být uvedena:7 

1) jména a příjmení členů přípravného výboru, 

2) data narození členů přípravného výboru, 

3) bydliště členů přípravného výborů, 

4) údaje, kdo z členů přípravného výboru starších je 18 let je zmocněncem oprávněným 

jednat jménem přípravného výboru. 

 

Občanské sdružení vzniká registrací. Návrh se předkládá v písemné podobě 

Ministerstvu vnitra ČR. Pokud má návrh nedostatky, ministerstvo upozorní do 5 dnů 

přípravný výbor. V okamžiku odstranění nedostatků, řízení o registraci musí začít. Podání 

návrhu na registraci je bezplatné. Pokud by z návrhu vyplývalo, že se nejedná o OS, 

ale o politickou stranu, profesní komoru, výdělečnou společnost, náboženský spolek nebo 

církev, může ministerstvo registraci zamítnout. To udělá i v případě, pokud stanovy obsahují 

diskriminující opatření proti členům nebo jsou namířeny proti nečlenům. 

 

                                                 
7 Zákon č. 83/1990 Sb., ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů. 
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Jakmile ministerstvo nezjistí důvod k odmítnutí registrace, provede do 10 dnů 

od zahájení řízení registraci a v této lhůtě zašle zmocněnci přípravného výboru jedno 

vyhotovení stanov. 

 

Stanovy patří k důležitým dokumentům. K návrhu na registraci se připojují stanovy ve 

dvojím vyhotovení. Ve stanovách musí být uvedeno:8 

• název sdružení - právnické osoby mají svůj název, který musí být určen při jejich 

zřízení, musí mít označení občanské sdružení nebo zkratku „o. s.“, zákon dále 

stanovuje, že název sdružení se musí výrazně lišit od názvu právnické osoby, v názvu 

občanského sdružení také nesmí být použity výrazy pro určité typy subjektů, jakými 

jsou například banka, advokát, investiční společnost, zoologická zahrada ani nesmí 

být název klamavý a vzbuzovat například dojem, že jde o obchodní společnost (s. r. o. 

či a. s.), 

• sídlo sdružení – zákon o sdružování občanů nestanovuje žádné další podrobnosti, 

z tohoto důvodu se používá úprava Občanského zákoníku, který blíže vymezuje sídlo 

PO, toto sídlo musí být určené adresou, kde skutečně PO sídlí, tedy místem, kde 

je umístěna jejich správa a kde se veřejnost může s PO stýkat, sídlo musí být již 

určeno při zřízení sdružení, OS by mělo mít k nemovitosti, kde se nachází tzv. užívací 

titul, tedy oprávnění nemovitost užívat (může jim být například nájemní, nebo 

vlastnictví předmětné nemovitosti), 

• cíl činnosti – vymezení hlavní činnosti, resp. poslání toto není jakkoliv vymezeno 

a závisí na přípravném výboru, jaký bude obsah hlavní činnosti, ale cíl musí být 

alespoň zjednodušeně popsán, 

• orgány sdružení – úprava orgánu OS je velice volná a je téměř plně ponechána 

na vůli sdružení, některá sdružení prakticky kopírují úpravu orgánů obchodních 

společností především s. r. o., jediné co musí být určeno je způsob ustanovení těchto 

orgánů a délka funkčního období, pokud je omezena časově, 

• ustanovení o organizačních jednotkách – ve stanovách musí být uvedena ustanovení 

pouze o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým 

jménem, 

• zásady hospodaření sdružení – musí být uvedeny základní zásady hospodaření 

sdružení, zejména jakým způsobem bude sdružení získávat vlastní prostředky, zda 
                                                 

8STEJSKAL, Jan. Ekonomika neziskové organizace. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 13 s. ISBN 978-80-86825-
55-7. 
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darem, sponzorskými příspěvky, příspěvky z veřejných rozpočtů, vlastní činností 

z členských příspěvků a na jaké účely smí prostředky vynakládat. 

 

2.4  Vize, poslání, cíle 

 

Nejdůležitějším krokem pro založení občanského sdružení je správně zformulovaná 

vize. Je důležitá jak pro úspěšné uplatnění a rozvinutí jejího poslání, tak i pro vypracování 

zdárného strategického plánu. Vize nám podává pohled do vzdálené budoucnosti, rozvíjí 

poslání občanského sdružení a definuje záměr organizace navenek i zevnitř. Měla by být 

krátká, výstižná a jasně srozumitelná pro každého. 

 

Poslání občanského sdružení má zcela konkrétní charakter, který nám sděluje, 

o co tato organizace usiluje, dává organizaci směr a zdůvodňuje existenci občanského 

sdružení. Ale především reaguje na společenskou spotřebu, kterou organizace naplňuje. 

Nejčastějším posláním organizace bývá ovlivňování podmínek života lidí ve společnosti. Je 

důležité, aby poslání bylo výstižné a utvářené, tak aby odlišovalo danou organizaci od jiných 

stejně orientovaných organizací. Vhodně zvolené poslání je pilířem pro rozhodování 

o dlouhodobých cílech a strategii organizace, podkladem pro stanovení cílů, dosahování 

užitku a efektivnosti. Žádná legislativa v ČR neupravuje formulaci poslání, ale přesto je 

kvalitně zformulované poslání základem pro úspěšné fungování organizace. Formu poslání 

schvalují statutární orgány společnosti.9 

 

Cílem občanského sdružení je to, čeho chce v určitém časovém období dosáhnout. 

Vybrané cíle pak ovlivní poslání občanského sdružení. Jejich měření a zjišťování úspěšnosti 

je pro každou organizaci problematické, protože tyto organizace nekladou důraz 

na výkonnost. Většina NO zastává mínění, že jejich výsledky by se měly posuzovat 

především z kvalitativního pojetí. Ovšem i tyto organizace by měly být efektivní, a proto tedy 

zvyšovat svoji výkonnost, protože získávají peněžní prostředky od dárců. 

 

 

                                                 
9REKTOŘÍK, Jan a kol. Organizace neziskového sektoru. 3. vyd. Ekopress, s.r.o., 2010. 36s. ISBN 978-80-
86929-54-5. 
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Cíle, kterých se NO snaží dosáhnout, lze rozdělit podle různých kritérií, a to:10 

• kritérium funkce: 

- cíle primárních funkcí, 

- cíle sekundárních funkcí, 

 

• kritérium času: 

- cíle dlouhodobé (10 – 15 let), 

- cíle střednědobé (3 – 10 let), 

- cíle krátkodobé (do 3 let), 

- cíle operativní, 

• kritérium adresnosti (cíle jsou členěny podle jednotlivých organizačních útvarů 

až po jednotlivé pracovníky). 

 

2.5  Výroční zpráva 

 

Občanská sdružení sestavují a zveřejnění výroční zprávy zcela dobrovolně. Výroční 

zprávy informují o činnosti organizace, jejím řízení a rozhodování. Nástrojem 

transparentnosti hospodaření je výroční zpráva, která musí zahrnovat srozumitelné, přehledné 

a souhrnné informace o činnosti a hospodaření organizace. Tyto informace je potřeba 

předložit veřejnosti v poutavé a zajímavé formě. Výroční zpráva se tak stává jedinečným 

a vlivným nástrojem komunikace občanského sdružení a veřejnosti. 

 

Výroční zpráva obsahuje zejména informace o činnostech a poslání organizace, 

historii organizace a jejím dosaženém úspěchu. Dále zde nalezneme základní informace 

o lidech zajišťujících chod organizace (statutární orgány, zaměstnanci a jiní), činnostech 

a jejich výsledcích v uplynulém roce. Součástí výroční zprávy jsou i údaje o plnění plánu, 

rozpočtu, informace o majetku a závazcích, výnosech a nákladech. 

 

Podle ekonomického hlediska je důležité uvést ve výroční zprávě údaje z oblasti 

majetku a závazků, výnosů a nákladů za uplynulý rok, s porovnáním hospodaření 

s předchozím obdobím. Pro přehlednou a správnou vypovídací hodnotu je dobré použít 

                                                 
10 REKTOŘÍK, Jan a kol., Organizace neziskového sektoru. 3. vyd. Ekopress, s.r.o., 2010. 37s. ISBN 978-80-
86929-54-5. 
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tabulky a grafy, které umožní lepší přehlednost a srozumitelnost. Tyto informace jsou 

pak vodítkem pro členy sdružení, aby se mohli zaměřit na následující období. K primárním 

ekonomickým údajům je vhodné doplnit jejich hodnocení s poukázáním na jejich význam 

pro zhodnocení stavu a vývoje organizace. 

 

2.6  Zánik občanského sdružení 

 

Právní úpravu zániku občanského sdružení najdeme v  zákoně č. 40/1964 

Sb., občanském zákoníku, dále v zákoně č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění 

pozdějších předpisů a v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Obecným principem u právnických osob zapisovaných do určitého veřejného rejstříku 

či evidence je, že tato osoba zaniká dnem výmazu. Z čehož se předpokládá, že zániku 

předchází zrušení právnické osoby. Tedy obdobně jako proces vzniku je dvojfázový, kde je 

právnická osoba nejdříve založena (například schůzí přípravného výboru občanského sdružení 

a sepsáním stanov) a teprve poté vzniká a stává se subjektem (registrací občanského sdružení 

u MV), tak i proces zániku má dvě fáze. Nejprve je právnická osoba zrušena (dohodou, 

rozhodnutím jejího orgánu, uplynutím doby, na kterou byla založena) a poté, většinou 

po provedení likvidace, výmazem z příslušného rejstříku.11 

 

Úprava občanského zákoníku platí obecně, pokud  tedy v zákoně o sdružování občanů 

bude jiný postup, bude se k tomuto zákonu přihlížet. 

 

Podle zákona o sdružování občanů OS tedy zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, 

b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění. 

 

Pokud stanovy neurčují způsob dobrovolného rozpuštění nebo sloučení s jiným 

sdružením, rozhoduje o něm jeho nejvyšší orgán. Tento orgán oznámí zánik sdružení 

do 15 dnů příslušenému ministerstvu. Sdružení dále zaniká pravomocným rozhodnutím MV 

o jeho rozpuštění. Pokud MV zjistí, že sdružení: 

                                                 
11 KOČÍ, Petr a kol., Meritum Nevýdělečné organizace. 8. vyd. Wolters Kluwer ČR, 2012. 25s. ISBN 978-80-
7357-7. 
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• vyvíjí činnost, která je vyhrazena politickým stranám a politickým hnutím anebo 

organizacím sdružujícím občany k výdělečné činnosti nebo k vykonávání náboženství 

nebo víry v církvích a náboženských společnostech, 

• vyvíjí činnost, která porušuje zásady, že nikdo nesmí být nucen ke sdružování, 

k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti, ze sdružení může každý 

svobodně vystoupit a nikomu nesmí být občansky na újmu, že se sdružuje, je členem 

sdružení, účastní se jeho činnosti nebo jej podporuje, anebo že stojí mimo ně, 

• je sdružení nedovolené, 

• vykonává funkci státních orgánů, řídí státní orgány či ukládá povinnosti občanům, 

kteří nejsou jejich členy,  

neprodleně na to sdružení upozorní a vyzve je, aby od takové činnosti upustilo. Jestliže i přes 

tuto výzvu sdružení v této činnosti pokračuje, MV je rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí 

je možno podat opravný prostředek soudu.12 

 

Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání. Zánik sdružení oznámí 

ministerstvo Českému statistickému úřadu do 7 dnů, ode dne, kdy se o něm dozvědělo. 

 

2.6.1 Likvidace 

 

 Likvidace je zákonem upravený postup, při kterém dochází k mimosoudnímu 

vyrovnání majetkových vztahů zanikající právnické osoby. Jakmile nepřechází celé jměním 

na právního nástupce, je třeba provést majetkové vypořádání likvidací. Pro provedení 

likvidace je nezbytné stanovit likvidátora, kterého jmenuje do funkce statutární orgán 

sdružení. Může jim být pouze fyzická osoba. V případě, že sdružení bylo zrušeno 

rozhodnutím ministerstva, provede jeho majetkové vypořádání likvidátor určený 

ministerstvem. Sdružení v procesu likvidace musí ke svému názvu povinně přidávat 

poznámku „v likvidaci“. Orgánem sdružení je likvidátor. Jeho jmenováním na něj přechází 

působnost statutárních orgánu jednat jménem sdružení. Likvidátor je oprávněn činit jménem 

jen úkony směřující k likvidaci sdružení. Při výkonu této působnosti plní závazky sdružení, 

uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje sdružení před soudy a ostatními orgány. 

                                                 
12KOČÍ, Petr a kol., Meritum Nevýdělečné organizace. 8. vyd. Wolters Kluwer ČR, 2012. 26s. ISBN 978-80-
7357-7. 
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Nové smlouvy může, ale jen v souvislosti s ukončením nevyřízených záležitostí nebo je-li to 

potřebné k zachování hodnoty majetku sdružení. 13 

 

Vstup sdružení do likvidace musí likvidátor oznámit všem známým věřitelům. Dále 

je povinen co nejdříve zveřejnit nejméně dvakrát za sebou v Obchodním věstníku s alespoň 

dvoutýdenním časovým odstupem rozhodnutí, o zrušení sdružení s výzvou pro věřitele, 

aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce. 

 

Ke dni vstupu sdružení do likvidace musí likvidátor sestavit zahajovací likvidační 

účetní rozvahu a soupis jmění. Účetní závěrku předcházející dni vstupu do likvidace sestavuje 

statutární orgán. Po provedení všech úkonů na provedení likvidace sestaví likvidátor zprávu 

o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení čistého majetkového zůstatku, který vyplyne 

z likvidace, mezi členy sdružení a předloží ji sdružení ke schválení. Ke dni zpracování návrhu 

na rozdělení likvidačního zůstatku sestaví likvidátor účetní závěrku. 

 

Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh MV na zánik sdružení. 

V návrhu by měla sdružení doložit provedenou likvidaci. K návrhu by měl likvidátor přiložit 

potvrzení územně příslušného státního oblastního archívu, že s ním bylo projednáno 

zabezpečení archivu a dokumentů zanikajícího sdružení. 

 

2.6.2 Insolvence 

 

V průběhu činnosti sdružení může dojít k situaci, kdy sdružení bude mít závazky vůči 

řadě věřitelů a nebude v jeho silech, aby je všechny splnilo. Tento stav je obecně označován 

jako bankrot, insolvence či úpadek. Jediný řešením této situace je postup dle insolvenčního 

zákona. 

 

Sdružení, které je v úpadku, je povinno podat insolvenční návrh. Sdružení je v úpadku, 

jestliže má více věřitelů, dále má peněžité závazky po dobu 30dnů po lhůtě splatnosti, a není 

schopno tyto závazky plnit. O předlužení jde tehdy, má-li sdružení více věřitelů a souhrn jeho 

závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. 

                                                 
13 KOČÍ, Petr a kol., Meritum Nevýdělečné organizace. 8. vyd. WoltersKluwer ČR, 2012. 27s. ISBN 978-80-
7357-7. 
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2.7  Právní úprava občanského sdružení po roce 2014 

 

Nový občanský zákoník, který nabude účinnosti k 1. 1. 2014, který upravuje pouze tři 

formy právnických osob (korporace, fundace a ústavy). Pro korporace je charakteristická 

osobní složka, které mají své členy nebo společníky, nynější podoba obchodních společností 

a družstev. Nadace a nadační fondy s novým občanským zákoníkem se přemění na fundace, 

které budou právnické osoby majetkového typu. 

Ústavy jsou tvořeny jak osobní, tak i majetkovou složkou a nesou rysy obou výše 

uvedených forem – korporací i fundací. Od korporací se ústavy liší tím, že nevyžadují nutné 

členství. Od toho se odvíjí i odlišná forma rozhodování, která je na principu hierarchie. Jejich 

účelem je poskytování trvalých nebo dlouhodobých služeb konkrétnímu prospěšnému účelu. 

Zde můžeme zařadit obecně prospěšné společnosti, školy, muzea, nemocnice, vědecké 

a výzkumné ústavy, galerie, medicínské instituty. 

Vzhledem k mnohým změnám vznikne nutnost přizpůsobit obsah dosavadních 

společenských smluv, stanov nebo jiných zakladatelských dokumentů k úpravě podle nového 

občanského zákoníku. Právnickým osobám je na to stanovena lhůta 3 let ode dne nabytí 

účinnosti nového občanského zákoníku.  

K 1. 1. 2014 budou existovat i právnické osoby, které v nové právní úpravě už 

nenalezneme. Neocitnou se ale v právním vakuu, jelikož nový občanský zákoník s nimi 

počítá. Ale pouze s těmi, které ke dni účinnosti nového obchodního zákoníku existovaly. 

Nebude tedy možné vznik nové právnické osoby z dřívější, ale po roce 2014 už neexistující 

formě. Dobrou zprávou je, že se tyto právnické osoby nebudou muset přeregistrovávat.  

 

Občanská sdružení se budou považovat za spolky. Znamená to, že nevyužijí-li práva 

změnit svoji právní formu na ústav nebo sociální družstvo, budou muset své dokumenty 

přizpůsobit úpravě spolků. Viditelnou změnou bude označení spolků. Název bude muset 

obsahovat buď „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z.s.“. Nový občanský zákoník 

u stávajících spolků připouští výjimku z této povinnosti tehdy, jsou-li pro to důležité důvody.  

Spolky budou povinny mít jako hlavní činnosti uspokojování a ochranu těch zájmů, k jejichž 

naplňování byly založeny.  Nový občanský zákoník výslovně zakazuje, aby hlavní činnosti 

spolků bylo podnikání nebo jiný výdělečná činnost.  
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2.8  Občanské sdružení dítě s diabetem 

 

Důvodem výběru tohoto občanského sdružení je můj smysluplný záměr poukázat 

na důležité postavení tohoto občanského sdružení nejen v Moravskoslezském kraji. Během 

zpracování této diplomové práce mě vnitřně naplňuje zaměřit svou diplomovou práci na 

Občanské sdružení Dítě s diabetem, které pomáhá a zabývá se problematikou onemocnění 

dětí, které trpí onemocněním diabetes mellitus 1. typu. Toto sdružení vzniklo na základě 

zájmu rodičů, žijících v Moravskoslezském kraji dne 6. 9. 2004 v Ostravě. Sdružení navázalo 

na činnost Sdružení rodičů a přátel diabetických děti v Praze, které bylo založeno 

24. 10. 2001. 

 

V roce 2005 bylo založeno středisko Edukační centrum v centru Ostravy na ulici Kostelní. 

V těchto prostorách byla místnost určená k edukaci, dětský koutek a kancelář. 

 

V roce 2007 Občanské sdružení Dítě s diabetem rozšířilo svou nabídku a zaměřili 

se i na děti s onemocněním celialií, což je alergie na lepek a na děti s laktózovou intolerancí. 

Tyto dvě onemocnění ve většině případů doprovázejí onemocnění diabetes mellitus 1. typu. 

 

V roce 2009 se Občanské sdružení Dítě s diabetem přestěhovalo do nového centra 

v Mariánských horách na ulici Železárenská a na této adrese přebývá doposud. 

 

Pro vysoké nároky na poskytované služby a další úkony s tím spojené již není možné 

činnost OS nadále realizovat ve volném čase dobrovolných pracovníků. V posledních letech 

zajišťují chod občanského sdružení dva stálí zaměstnanci, a to manažerka a koordinátorka 

projektu. Jiné pracovní pozice edukátoři, lektoři, pedagogičtí pracovníci, účetní služby, 

opravy, servisní práce a další, jsou zajišťovány smluvně. Občanské sdružení má celkem 

140 členů nejen z Ostravy, ale z celého Moravskoslezského kraje. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obr. 2.1 Struktura organizace 

Zdroj:http://www.ditesdiabetem.cz/article.php?ar_id=48
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výlety do hor a každoroční celorepublikové setkání diabetiků v Luhačovicích. Těmito akcemi 

se snaží a nabízí své služby pro širokou veřejnost.  

 

Dále zapůjčují kompenzační pomůcky, aby podpořili lepší kompenzaci diabetu. Mezi 

jeden z posledních úkolů patří spolupráce s dalšími organizacemi působícím v této oblasti 

nejen na území České republiky. 

 

V předchozích letech byly aktivity občanského sdružení Dítě s diabetem realizovány 

dobrovolníky z řad rodičů dětí s diabetem. Vzhledem k narůstajícímu počtu dětí 

s onemocněním diabetes mellitus I. typu, se činnost OS stále rozvíjí.  

 

2.8.2 Diabetes mellitus 

 

Diabetes mellitus je onemocnění, při kterém slinivka břišní není schopna vyrobit 

dostatečné množství inzulínu, aby tělo mohlo správně hospodařit s glukózou. Glukóza patří 

mezi nejdůležitější sacharidy, která je obsažena především v hroznovém víně, medu a v krvi 

člověka. Tato látka je hlavním zdrojem energie a je nepostradatelná.  

 

Hladina glukózy v krvi se odborně nazývá glykémie. Glukózu můžeme získat z jídla, kde 

se uvolňuje ve střevech a vstřebává se do krve, kde se dostává do jater, zde se uloží a uvolní 

se v případě potřeby. Toto hospodaření je řízeno několika hormony. Nejvýznamnější hormon 

je inzulín, který vzniká ve slinivce břišní. Další dva hormony jsou glukagon a adrenalin. Oba 

tyto hormony umožňují plynulý přísun glukózy do celého těla, její zpracování a využití. Když 

některý z těchto hormonů nepracuje, dochází k onemocnění zvané diabetes mellitus. 

Rozlišujeme několik typů diabetu, hlavní jsou diabetes mellitus 1. typu a diabetes meillitus 

2. typu.  

 

Občanské sdružení Dítě s diabetem se zabývá diabetem 1. typu. 

 

Diabetes mellitus je autoimunní onemocnění, které vzniká především u dětí a mladých lidí 

a projevuje se do čtyřiceti let života člověka. Vznik tohoto onemocnění nesouvisí s obezitou, 

jak si většina lidí myslí, ale příčinou je okamžik, kdy slinivka přestane produkovat inzulín. 
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Toto onemocnění může být dědičné. V České republice se každoročně projeví nově přibližně 

u 250 dětí do věku 15 let. 

 

Existuje celá řada příznaků tohoto onemocnění. Projevuje se trvalou žízní a častým 

močením, zvláště v noci. Později se v moči a dechu objevuje aceton. Při lehčím průběhu 

mohou na nemoc upozornit poruchy vidění, zvýšené svědění genetálií a vznikající plísňové 

záněty. Pokud jsou příznaky přehlédnuty, nemoc se dále rozvíjí, dostavuje se zvracení 

a bolesti břicha, červené zbarvení sliznic, které vzniká při vzestupu odpadních látek kyselé 

povahy – ketolátek (acetonu) v krvi. Tělo začne využívat tuky jako zdroj náhradní energie. 

Stav, kdy je tělo okyselováno ketolátkami, se nazývá, ketoacidóza. Hromadění kyselých 

odpadních látek spolu s odvodněním, které vedou ke vzniku diabetického kómatu, 

provázeného hlubokým kussmaulovým dýcháním. 

 

Léčba je možná jen podáváním inzulínu. Inzulín se do těla vpravuje buď pomocí 

inzulínových per, inzulínovými stříkačkami, nebo dnes nejmodernějšími aplikátory  

inzulínu - inzulínovými pumpami. Aby si člověk mohl sám regulovat dávku inzulínu, musí 

vědět hodnotu glykémie. K měření glykémie dnes slouží přístroje zvané glukometry. 

 

2.8.3 Členství 

 

Onemocnění Diabetes mellitus I. typu vzniká především u dětí a mladých lidí. Může 

se projevit do 40 let života. V některých rodinách se cukrovka dědí z rodičů na děti. V České 

republice se každoročně projeví nově asi u 250 dětí do 15 let věku, proto není potřeba 

se obávat o budoucnosti tohoto občanského sdružení pro nedostatek členů.  

 

Členy občanského sdružení Dítě s diabetem jsou rodiče dětí trpících cukrovkou, převážně 

žijících v Moravskoslezském kraji. Členem se může stát občan České republiky. O přijetí 

člena do OS rozhoduje Rada sdružení. Každý zájemce musí podat písemnou přihlášku 

a každý člen musí zaplatit členský příspěvek, který činí 400 Kč. O výši příspěvku rozhoduje 

Valná hromada.  

 

Noví uživatelé tohoto občanského sdružení jsou pacienti trpící Diabetes mellitus 

2. typu. Toto onemocnění je závažné chronické onemocnění, jehož výskyt ve vyspělých 
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zemích neustále narůstá. Vyskytuje se u věkové skupiny nad 45 let, ale i u dětí 

a dospívajících. Diabetici 2. typu tvoří 90 % onemocnění diabetem mellitus. 

Členové občanského sdružení mají přístup k edukaci diabetika k informacím o dietní 

léčbě pacientů s diabetem, k péči o diabetes mellitus v těhotenství, k péči při diabetické 

nefropatií. Členové mohou využít služby edukačního pracovníka, který zapůjčuje a aplikuje 

kompenzační pomůcky pro diabetiky, konkrétně senzory pro kontinuální měření glykémie. 

 

Členství umožňuje zasílání aktuálních informací, možnost účastnit se přednášek, 

vzdělávacích i poznávacích, případně společenských akcí. Noví členové získávají roční 

předplatné časopisu Diastyl. Členové mohou zdarma získat kompenzační pomůcky, případně 

si je zapůjčit. 

Vystoupení člena na základě jeho písemného oznámení Radě sdružení, zrušením členství 

na základě rozhodnutí Rady sdružení, úmrtím člena, rok po uplynutí lhůty, po zaplacení 

členského příspěvku nebo zánikem sdružení. 
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3. Zdroje financování 

 

Neziskové organizace nejsou zřizovány za účelem dosahování zisku, ale management 

nemá v oblasti finančního řízení o nic lehčí úkol než u podnikatelského subjektu, protože 

musí efektivně řídit svou činnost.  

 

Jakmile začneme uvažovat o finančních zdrojích, měli bychom začít u plánování. 

Konkrétně bychom měli mít představu o tom, na co a kolik finančních prostředků 

potřebujeme a následně rozvážit, jaká kombinace finančních příjmů je možná a vhodná. 

Jakákoliv činnost vyžaduje peněžní prostředky. Nedostatek finančních zdrojů označuje 

většina nestátních neziskových organizací za problém. 

 

Aby občanské sdružení mohlo plnit své cíle, které si při svém založení stanovilo, musí 

si zabezpečit přísun finančních prostředků. Dostatečné množství finančních prostředků je 

důležitým předpokladem pro rozšiřování a zkvalitňování služeb, které neziskové organizace 

jako celek poskytují. 

  

 Organizace ke svému fungování potřebuje zázemí, osoby, které pro organizaci pracují 

a především finanční prostředky.  

 

Nezisková organizace má k dispozici tyto zdroje:14 

 příjmy z prodeje služeb a výrobků, 

 individuální dárci a dobrovolníci, 

 firemní dárci, 

 veřejné zdroje (ministerstva, kraje), 

 nadace a nadační fondy, 

 ostatní subjekty (ambasády, jiné no, obchodní komory, zahraniční organizace). 

 

 

Podle geografického původu může zdroje nezisková organizace čerpat ze zdrojů 

domácích a zahraničních. 

 

                                                 
14 ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Úspěšná nezisková organizace. Praha: Grada, 2009. 40s. ISBN 978-
80-247-2707-3. 
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Dle kritéria způsoby nabytí rozlišujeme podle toho, zda jde o finanční příjem pro 

organizaci nebo o ušetřené finanční prostředky organizace. To rozlišujeme na přímé 

a nepřímé (daňové úlevy, symbolický nájem, práce odvedená dobrovolníky). 

 

Musíme si uvědomit, že každému z těchto zdrojů odpovídá jiná skupina plátců. 

Organizace se bude chovat jinak k vlastním členům, od nichž vybírá příspěvky, a jinak 

k dárcům (sponzorům), od nichž dostává dary nebo k zákazníkům, od nichž dostává tržby. 

Cílem organizace je být se všemi těmito skupinami zadobře, komunikovat s nimi a jednat 

dostatečně účinně, aby potřebné prostředky pro svou činnost skutečně získala. 

 

Rozdělení finančních zdrojů:15 

 vlastní zdroje - finanční prostředky, které zpravidla poskytují vlastní členové 

nebo je organizace dokáže opatřit vlastní činností. 

 cizí zdroje – tyto finanční zdroje můžeme získat na určitou dobu a po sjednané 

době je musíme vrátit například půjčky, 

 potencionální zdroje – tak nazýváme zdroje, které mohou NO získat ze svého 

okolí na podporu své činnosti, může se jednat o peníze z veřejných rozpočtů, 

ale i dary soukromých osob. 

 

3.1 Vlastní zdroje 

 

O vlastních zdrojích se říká, že jsou zdroji „posledními“, protože pokud by jednotka 

nezískala žádné jiné finanční zdroje, zůstanou ji stále ty vlastní. 

 

Typickým vlastními zdroji jsou: 

 členské příspěvky, 

 účastnické poplatky, 

 výnosy z vlastní činnosti. 

 

Účetní jednotka může přímým způsobem ovlivňovat výši členských příspěvků nebo 

rozhodovat o pronájmu svého majetku. Organizace má o svých vlastních zdrojích nejlepší 

                                                 
15STEJSKAL, Jan. Ekonomika neziskové organizace. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 148 s. ISBN 978-80-86825-
55-7. 
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přehled a jistotu, jaké budou v příštích letech. Tyto zdroje můžeme využít podle vlastního 

rozhodnutí a nejsme vázáni na rozhodnutí poskytovatelů. Můžeme je kombinovat s různými 

zdroji, kdy vlastní zdroje spojíme s dalšími prostředky. Například k dotaci ze státního 

rozpočtu potřebujeme dodat část prostředků. 

 

Do budoucích let můžeme tvořit finanční rezervu z vlastních zdrojů. Tato rezerva 

může být tvořena buď na konkrétní aktivitu nebo projekt (například oprava klubovny, nákup 

pozemku) nebo obecně pro zvýšení finanční jistoty účetní jednotky.16 

 

3.1.1 Členské příspěvky 

 

Povinnost platit členské příspěvky každý rok vyplývá členům organizace většinou 

přímo ze stanov nebo statutu. Je obvyklé, že o jejich výši musí rozhodnout příslušný orgán. 

Členské příspěvky jsou podle zákona o daních z příjmů § 19 odst. 1 osvobozeny od daně 

z příjmů, ale pouze pokud jejich placení vyplývá ze stanov či jiného zřizovacího dokumentu. 

Je tedy jasné, že o stanovení výše členského příspěvku musí existovat nějaký záznam, 

nejčastěji usnesení rady či výboru organizace. 

 

Existují situace, které si vyžadují mimořádné členské příspěvky (vyhoří klubovna). 

Nejsou-li takové příspěvky umožněny stanovami nebo zřizovacími dokumenty, pak je možné 

je vybírat, avšak není možné uplatnit jejich osvobození podle zákona o daních z příjmů.17 

 

3.1.2 Další vlastní zdroje 

 

Nestátní neziskové organizace může vlastnit různé druhy majetku, který kromě plnění 

hlavního účelu organizace může být používán pro získávání dodatečných prostředků. Typické 

jsou pronájmy sportovišť, tábořišť, ploch a pozemků, speciálního vybavení či využívání např. 

kluboven či domů jinými organizacemi.  

 

                                                 
16STEJSKAL, Jan. Ekonomika neziskové organizace. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 149 s. ISBN 978-80-86825-
55-7. 
17STEJSKAL, Jan. Ekonomika neziskové organizace. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 149 s. 978-80-86825-55-7. 
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 Mezi vlastní zdroje můžeme zařadit volný finanční majetek, pokud jsou využity 

vhodné finanční instrumenty. Účetní jednotka musí být opatrná, aby nebyla způsobena 

chybným investováním ztráta. 

 

 V rámci doplňkové činnosti se mohou objevit mezi vlastními zdroji i příjmy 

z poskytovaných služeb. Mezi ty známější patří poskytování reklamy podnikatelům, 

spolupráce se správci lesů na jejich úklidu či zakládání porostů nebo spolupráce s obcemi při 

pořádání společenských akcí. 

 

3.2 Cizí zdroje 

 

Zdroje, které může nestátní nezisková organizace získat na určitou dobu a po sjednané 

době je musí vrátit. Poskytovateli těchto prostředků jsou banky. Úrok, je malou nevýhodou 

tohoto zdroje financování, jelikož tento úrok musí vypůjčitel hradit. Využívání cizích zdrojů 

by mělo být dobře zváženo a posuzováno z hlediska výhodnosti. Špatné rozhodnutí může být 

nebezpečím pro nesplnění závazků a způsobení finančních problémů. To může mít vliv 

na poškození dobrého jména organizace. 

Nízká kapitalizace či též podkapitalizace je institutem, jehož cílem je zabránit skryté 

distribuci podílu na zisku, a to prostřednictvím neúměrného financování společnosti z cizích 

zdrojů a s tím související nákladových úrok placených ve prospěch spřízněných osob. 

Občanské sdružení Dítě s diabetem v současné době nevyužívá cizí zdroje 

financování, jelikož je to pro sdružení obrovský risk. Občanské sdružení je nezisková 

organizace, která je závislá na dotacích, darech a jiných výnosech. Pokud by si nějakou formu 

úvěru pořídila, byla by zatížena placením úroků na tento úvěr a ze členských příspěvků nebo 

příspěvků účastníků akcí, jakožto jediných vlastních zdrojů by tyto úroky nebyla schopna 

splácet. Dotace na placení úroku by poskytnuty určitě nebyly, tak cizí zdroje jsou zatím pro 

toto občanské sdružení zdrojem nepoužitelným.  

Jednou z možností by byly zvýhodněné úvěry pro tato občanská sdružení, ať už od 

banky nebo města, které by mohlo poskytnout dotace na zmíněné úroky, pokud by úvěr byl 

použit na obecně prospěšnou věc. 
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3.3 Potencionální zdroje 

 

Zahrnujeme zde všechny zdroje, ze kterých mohou nestátní nevýdělečné organizace 

čerpat prostředky pro svou činnost. Jde o nenárokové prostředky, které můžeme získat 

na základě žádosti či projektu od nejrůznějších veřejných orgánů, soukromých organizací 

i jednotlivců. Do této skupiny zahrnujeme dotace ze státního rozpočtu přímé, příspěvky ze 

zdrojů Evropské unie, dotace ze státního rozpočtu nepřímé, příspěvky územních samospráv 

(krajů a obcí), firemní dárcovství, individuální dárcovství. 

 

Každá kategorie má své podmínky a specifika, podle kterých získáváme finanční 

prostředky. Finanční podpora je ve většině případů poskytována na základě projektu 

či žádosti. Na finanční podporu není právní nárok a provází ji smlouva. Musí být dodržen 

účel, na který byly finanční prostředky schváleny a poskytnuty. Podpora nemůže tvořit 100 % 

nákladů projektu či akce, a proto je vyžadována spoluúčast. Dále existují vymezené náklady, 

které nesmí být hrazeny ze získaných zdrojů. Informování poskytovatele jak byly finanční 

prostředky využity. 

 

Spoluúčast na projektu se pohybuje v rozmezí 10 % - 50 %. Z celkových nákladů 

může být z daného zdroje uhrazena pouze část. Ostatní část nákladů financuje realizátor 

z vlastních zdrojů. Potencionální zdroje lze vzájemně kombinovat, ale u některých je 

vzájemná kombinace ve smlouvě zakázaná. 

 

3.3.1 Dotace ze státního rozpočtu přímé 

 

Nejdůležitějším zákonem, který stanoví finanční vztahy ke státnímu rozpočtu je zákon 

č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech republiky. Jsou to finanční prostředky získané 

přímo ze státního rozpočtu. Mezi příjemcem a poskytovatelem nestojí žádná další instituce ani 

orgán. Příkladem přímých dotací jsou dotace na akce z rozpočtu Ministerstva životního 

prostředí nebo Ministerstva kultury ČR. 
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Tyto prostředky mohou být poskytovány následujícími formami:18 

1. výběrové řízení na konkrétní projekty a úkoly neziskových organizací vyhlašované 

příslušnými státními orgány (téměř vždy na jeden kalendářní rok), 

2. příspěvky a dotace na základě specifických zákonu, usnesení či nařízení vlády ČR, 

vyhlášek ministerstev, 

3. veřejné zakázky, především humanitní pomocí, problematikou zdravotně postižených, 

protidrogová prevence. 

 

Obecně pro ně platí byrokratické řízení. Žádost musí být podána v předepsaném termínu, 

na předepsaném formuláři, se všemi přílohami, odevzdání kvalitně vypracovaných zpráv 

o průběhu projektu a podrobné vyúčtování. 

 

 

3.3.2 Příspěvky ze zdrojů Evropské unie 

 

Finanční prostředky, které jsou získány ze strukturálních fondů prostřednictvím 

různých regionálních operačních programů v jednotlivých oblastech NUTS II. Využití zde 

najdou opravdu veliké organizace, protože se jedná o velké investiční projekty. Menší 

organizace mohou využít finanční prostředky ze stejného zdroje, pokud se zapojí 

do integrovaných programů rozvoje města, ve kterém sídlí. O těchto možnostech je třeba 

se informovat přímo na magistrátu či městském úřadu. 

 

3.3.3 Příspěvky územních samospráv 

 

Kraje a velká města zpracovávají grantové programy, jsou oficiálními dokumenty 

a nalezneme je na jejich internetových stránkách. 

Základní předpokladem jsou informace z oficiálních materiálů a lidí, kteří danou 

problematiku ovládají. Nevýdělečné nestátní organizace mohou žádat o podporu z různých 

grantových schémat (například z oblasti kultury, sportu, volného času apod.). 

 

                                                 

18STEJSKAL, Jan. Ekonomika neziskové organizace. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 151 s. ISBN 978-80-86825-
55-7. 
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3.3.4 Příspěvky nadací a nadačních fondů 

 

Nadace a nadační fondy jsou sdružením majetku založenými za účelem podpory 

předem stanovených aktivit. Organizace se mohou obrátit jak na české, tak i na zahraniční 

nadace a nadační fondy. 

 

Smyslem nadací a nadačních fondů je přerozdělování peněžních prostředků 

prostřednictvím darů (např. formou veřejných sbírek) na veřejně prospěšné účely 

v současnosti nazývané jako granty. Každá nadace je zaměřená na určitou oblast, v rámci 

které vybírá vhodné projekty (vzdělávací, ekologické, sociální, preventivní, humanitární 

apod.) 

 

Základ tvoří projektový záměr, pro který potřebujeme finanční prostředky. Následně 

ověříme, zda nadace na daný účel poskytuje prostředky, pokud ano, musíme vypracovat 

písemnou žádost. Výhodou u finančních prostředků z nadací je, že nepožadují monitorovací 

zprávy a hodnocení projektu, ale stačí doložit skutečnost využití poskytnutých prostředků dle 

stanovených kritérií. 

 

3.3.5 Firemní dárcovství 

 

Neziskové organizace musí vypracovat písemnou žádost, jelikož řada větších firem má 

zpracovanou vlastní strategii a vybudovaný systém pro poskytování grantů a podpor. 

V žádosti nalezneme popis projektu, rozpočet a informace o poslání a cílech organizace. Tyto 

žádosti poté posuzuje skupina lidí, která je složena ze zástupců dané společnosti. Pokud 

zpracovaná žádost bude kladně posouzena, přidělí finanční prostředky nebo materiální dary. 

 

Firmy poskytují dary jako prezentaci jejich jména nebo sponzorství. Sponzorské dary 

mohou také využít jako nástroj ke snížení daní, kdy u nás jsou dary odčitatelnou položkou 

ze základu daně. Formy prezentace společnosti jsou různé, nejčastěji využívaným patří 

umístění loga firmy na webových stránkách organizace, na plakátcích a jiných letáčcích 

informujících o pořádaných akcích dané organizace. 
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3.3.6 Individuální dárcovství 

 

Individuální dárcovství je založeno na aktivním přístupu, která cíleně oslovuje osoby 

o přispění na daný prospěšný účel. Mezi dárce patří především členové organizace, jejich 

rodinní příslušníci, známí, dobrovolníci a lidé s podobnými zájmy. 

 

 Rozhodování jednotlivců je založeno na citech, většinou není plánované. Pokud jde 

o „dobrou věc“ dárci jsou ochotni podpořit různé druhy projektů. Poskytují kromě finančních 

prostředků také materiální dary či svůj volný čas jako dobrovolníci. Soukromé dárcovství je 

stále důležité pro činnost a života schopnost neziskových organizací. 

 

 V posledních letech se k velké oblibě individuálního dárcovství dostala jednoduchá 

a rychlá forma, jedná se o DMS, tedy dárcovská SMS. Dárce již nemusí vypisovat složenky 

nebo zadávat bankovní příkazy, může tak jednou textovou zprávou podpořit dobrou věc. 

 

3.4  Zdroje financování OS Dítě s diabetem 

 

Občanské sdružení Dítě s diabetem využívá pro své financování vlastní 

a potencionální zdroje. Cizí zdroje financování občanské sdružení v současné době nevyužívá. 

Vlastní zdroje jsou tvořeny z výnosů ze členských příspěvků, které činily za posledních pět let 

průměrně 37 260 Kč. Celková výše členských příspěvků každoročně rostla z důvodu ročního 

růstu počtu členů. V roce 2012 občanské sdružení tvořilo 150 členů a výše členských 

příspěvků za tento rok byla 52 300 Kč. 

Členské příspěvky nebyly jedinými vlastními zdroji financování. Občanské sdružení 

Dítě s diabetem pořádá velké množství aktivit a akcí, které souvisejí s činností tohoto sdružení 

a právě výnosy z příspěvků účastníků akcí jsou dalším vlastním zdrojem financování. 

Za posledních pět let průměrně činily výnosy z těchto příspěvků 594 879,80 Kč. 

Nejdůležitější složkou financování občanského sdružení jsou potencionální zdroje. 

Tyto zdroje tvoří dvě třetiny veškerých výnosů občanského sdružení. Nejvyšší položkou 

potencionálních zdrojů jsou dotace. Tyto dotace čerpá OS ze státního rozpočtu, z Evropské 

unie, územních samospráv a nadací. Dotace ze státního rozpočtu jsou čerpány prostřednictvím 

Ministerstva zdravotnictví, které dotuje především dětské tábory, jenž občanské sdružení Dítě 

s diabetem pořádá jako letní zdravotně edukační tábor nebo tábor pro rodiče s dětmi s názvem 
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Společně vše zvládneme. Tuto pomoc mohou čerpat díky spolupráci se Sdružením rodičů 

a přátel diabetických dětí v Praze.  

V roce 2012 získalo občanské sdružení dotaci z Evropské unie na rozvoj projektu 

komunitního plánování v Moravskoslezském regionu. Toto sdružení je dále podporováno 

Statutárním městem Ostrava, Městem Karviná a Havířov a mimo jiné i Moravskoslezským 

krajem, i když Moravskoslezský kraj v roce 2012 dotaci neposkytl oproti letům 

předcházejícím. Mimo územní samosprávné celky občanské sdružení podporují i nadační 

fondy jako např. Nadace OKD, Nadace Albert, Nadační fond Veolia, Nadační fond Kousek 

po kousku. 

Součástí výnosů občanského sdružení je i firemní dárcovství, kdy společnosti a firmy 

poskytují finanční i nefinanční dary OS. Ve většině případů jsou tyto sponzorské dary 

poskytovány na základě sponzorských smluv, které zavazují OS zveřejňovat na svých 

internetových stránkách, výročních zprávách apod. tyto sponzory. Mezi hlavní dárce 

Občanského sdružení řadíme: Medtronic, Lilly, Promedica, A.IMPORT, Arcelor Mittal 

Ostrava a společnost Roche. Mimo tyto větší společnosti, které poskytují dary Občanskému 

sdružení, se najdou i individuální dárci, kteří chtějí přispět na chod občanského sdružení. 

Za posledních pět let dotace průměrně činily 1 314 847,60 Kč a dary 170 821,60 Kč. 

Rok 2012 byl pro občanské sdružení z pohledu dotací a darů úspěšným obdobím, jelikož 

v tomto roce činily dotace 1 582 719 Kč a dary 271  000 Kč. 

 

3.5 Fundraising 

 

Fundraising je proces, který se netýká pouze peněz, ale také získáváním finanční 

podpory formou darováním služeb, výrobků a dobrovolníků. Je tvořen provázanými 

aktivitami, které organizace musí v běžném provozu provést tak, aby si zajistila dostatečné 

zdroje – peníze, zázemí a lidi. Fundraising ale není v organizaci samotný proces. Stejně jako 

jsou v byznysu úspěšné ty podniky, které umějí uplatnit marketingové řízení, tak i úspěch 

neziskové organizace má souvislost s fundraisingovým řízením.19Fundraising je důležitou 

součástí práce organizace a v mnoha případech rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu projektu 

nebo celé společnosti. 

 

                                                 
19 ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Úspěšná nezisková organizace. Praha: Grada, 2009. 65 s. ISBN 978-
80-247-2707-3. 
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Proč je tento proces tak důležitý? Každá organizace potřebuje k přežití peníze. 

Ať už jsou to peníze na projekt, zaplacení zaměstnanců, pronájem kanceláře, nové technické 

vybavení apod. Jakmile organizace peníze nesežene, nemůže dělat svou práci, tedy 

nenaplňuje poslání, kvůli kterému vznikla. Aby organizace mohla obstát, musí rozšiřovat 

činnost a zlepšovat služby. Smyslem fundraisingu je vyvarovat se stavu, kdy jediná zamítnutá 

žádost o příspěvek může znamenat krizi. Každý, kdo organizaci jakýmkoliv způsobem 

podporuje je důležitý.  

 

S čím se potýká? Stejně jako každá jiná oblast se dynamicky rozvíjí. U nás není 

fundraising tradiční, a proto se hledají nové metody a formy, které mohou fungovat 

v místních podmínkách. Jeden z úkolu neziskových organizací zahrnuje vytváření nových 

řešení, nápadité a účinné prostředky pro aktuální řešení problémů. 

Získávání peněz je dlouhodobý proces. Měl by proto začínat efektivním plánováním 

a končit podrobným zhodnocením. Jedním z klíčových úkolů fundraisingu je více zdrojové 

financování. 

 

Při plánování fundraisingu by měl být dodržen následující postup:20 

 definovat poslání organizace – stručně, jasně, výstižně, aby s ním byl srozuměn 

každý člen organizace a uměl ho reprodukovat. 

 určit konkrétní a měřitelné cíle – dárci bude jasné, že jsou dosažitelné, 

 vypracovat realizační a časový plán aktivit, na základě čehož se zpracuje roční 

rozpočet, 

 ověřit, zda naše organizace skutečně reaguje na potřeby ve společnosti, 

 uvažovat o zapojení dobrovolníků do fundraisingových akcí, 

 vybrat pro danou situaci nejvhodnější fundraisingové metody, 

 sestavit seznam možných zdrojů, 

 specifikovat okru dárců, 

 požádat o dar, 

 informovat o dárce o použití jeho daru, 

 snažit se o obnovení nebo zvýšení daru. 

 

                                                 
20 REKTOŘÍK, Jan a kol., Organizace neziskového sektoru. 3. vyd. Ekopress, s.r.o., 2010. 98 s. ISBN 978-80-
86929-54-5. 
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3.5.1 Způsoby fundraisingu 

 

Mezi hlavní způsoby získávání peněžních darů patří:21 

 hromadný adresný nebo neadresný dopis, někdy s vloženou obálkovou 

pro odpověď nebo poštovní poukázkou – tzv. direkt mail, resp. přímý 

poštovní styk, 

 vyhlášení veřejné sbírky (předem neurčený okruh dárců)sdělovacími 

prostředky, vyžaduje dobrou organizační přípravu, využití více prostředků 

propagace, prezentaci silného motivu pro dárce, svědomité pracovníky, 

dostatek finančních prostředků a bezúhonnost organizace, 

 benefiční akce (výzva předem neurčenému okruhu dárců) vyžaduje divácky 

a publicisticky zajímavý program, minimálně jednu známou osobnost 

v programu, bezchybný průběh akce a dostatečnou prezentaci dobročinného 

účelu celé akce, 

 osobní dopis či telefonický rozhovor, jehož předpokladem je předcházející 

znalost dárce, který už dar poskytl, a nyní žádáme o obnovení daru, popřípadě 

můžeme tuto metodu použít i u dárců, kteří darují poprvé, v případě 

že nabízíme protihodnotu ušitou na míru dárce, 

 písemná žádost o grant je provázena velmi byrokratickým postupem při jejím 

zpracování, 

 fundraising „od dveří ke dveřím“ může být nevýhodný vzhledem 

ke vstupování do soukromí potenciálních dárců, 

 pouliční fundraising je typově velmi podobný fundraisingu „od dveří 

ke dveřím“, avšak bez narušování soukromí potenciálních dárců, 

 osobní návštěva předem vytipovaných možných dárců představuje 

nejúčinnější způsob. 

 

3.5.2 Fundraiser 

 

Žádná nezisková organizace se neobejde bez fundraisera. Fundraiser je člověk, který 

pracuje s různými typy zdrojů a používá různé metody. Individuální a firemní fundraising je 

                                                 
21 REKTOŘÍK, Jan a kol., Organizace neziskového sektoru. 3. vyd. Ekopress, s.r.o., 2010. 99 s. ISBN 978-80-
86929-54-5. 
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založen na osobních kontaktech a vztazích. Informace z pracovního nebo osobního života 

dárce jsou pro fundraisera důležité. Je tady na každém fundraiserovi, aby si vybudoval svůj 

osobní styl a působil důvěryhodně. Svůj styl si může vypracovat tak, že se bude společensky 

angažovat, absolvovat nejrůznější schůzky, setkání a snídaně, obědy, večeře, společenské 

večírky a benefiční akce. Každý profesionální fundraiser musí počítat s nepravidelnou 

pracovní dobou. 

 

Náplň činnosti fundraisera:22 

 vede spolupracovníky, aby mysleli fundraisingově, 

 připravujeme plán fundraisingu, podílí se na tvorbě zdrojového rozpočtu, 

 připravuje rozpočet nákladů na samotný fundraising a aktivity a akce s ním 

spojené, 

 tipuje jednotlivé zdroje a plánuje, jakými metodami je oslovit, 

 kreativně vymýšlí nové přístupy k oslovení dárců, 

 účastní se setkání statutárních orgánů (správní rady), 

 koordinuje jednotlivé fundraisingové aktivity, 

 plánuje, připravuje a podílí se na realizaci fundraisingových kampaní a akcí, 

 vede databázi dárců, 

 vyhledává a oslovuje nové dárce, 

 komunikuje s dárci a pracuje na rozvoji vztahu s nimi, 

 reprezentuje organizaci na vybraných akcích, 

 odpovídá za vystavování řádných daňových dokladů dárcům, 

 schvaluje darovací smlouvy a smlouvy o reklamě, 

 vyhodnocuje efektivitu fundraisingu, 

 podílí se na tvorbě projektů, připravuje a píše žádosti o dotace a granty, 

 domlouvá a absolvuje schůzky s dárci, 

 připravuje fundraisingové texty dopisů a e-mailů, 

 připravuje poštovní rozesílky, 

 odpovídá za legislativní zajištění plánovaných akcí, 

 spolupodílí se na zajištění výrobků a služeb a jejich prodeji, 

 zajišťuje propagaci, 

 spolupodílí se na cenotvorbě produktů. 

                                                 
22 ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Úspěšná nezisková organizace. Praha: Grada, 2009. 73 s. ISBN 978-
80-247-2707-3. 
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Jak už bylo zmíněno, fundraiser je člověk, který pracuje s různými tyty zdrojů 

a používá různé metody, jak ze zdrojů získat podporu. Pokud by měl jeden člověk obsáhnout 

všechno, musel by být odborníkem na psaní projektových žádostí, na přímou komunikaci 

s dárci a měl by být i zdatným marketérem.  

 

Proto je dobré rozdělit fundraisery, podle toho jaké pravomoci zastávají v občanském 

sdružení: 

 projektového fundraisera, 

 specialisty na individuální a firemní akce, 

 fundraisera–marketéra. 

 

3.6 Rozpočet OS 

 

 Rozpočet je hlavním prostředkem finančního plánování. Rozpočet je plán činností 

organizace na určité období vyjádřených v peněžních jednotkách. Nejdříve musíme vědět, 

jaké činnosti se plánují realizovat, a následně začneme sestavovat rozpočet. 

 

 Je připravován a projednáván výborem a revizní komisí a schvaluje ho členská 

schůze, tedy i veškeré zásadní změny schvaluje. Jakmile je rozpočet schválený, stává 

se směrnicí pro hospodaření na určité období. Rozpočet pomáhá jak při prezentaci cílů mimo 

organizaci, tak i při jejich dalším zpřesňování uvnitř organizace. 

 

 

3.6.1 Typy rozpočtů 

 

Následující typy rozpočtů patří mezi ty základní, které lze využít ve finančním řízení 

každé neziskové organizace. 

Programový rozpočet je nejznámějším a nejpoužívanější typ. Podle rozsahu činnosti 

dané organizace může být rozdělen podle jednotlivých oblastí činnosti – tzv. programů. 

Ukazuje na jedné straně předpokládané náklady k zabezpečení každého jednotlivého 

programu organizace a na straně druhé přepokládané zdroje finančních prostředků na každý 
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jednotlivý program. Cílem je zachytit komplexně předpokládané výnosy a náklady v daném 

období nezávisle na skutečných finančních tocích. 

Zdrojový rozpočet ukazuje v rozdělení podle jednotlivých programů, z kterých 

finančních zdrojů bude organizace hradit které dluhy nákladů. Je to vhodná pomůcka 

pro organizace, které mají více finančních zdrojů na svou činnost. V určité formě se tento 

druh používá při získávání zdrojů na činnost organizace, neboť ukazuje komplexně 

a samostatně náklady a výnosy jednoto určitého programu. Tento rozpočet umožňuje vidět, že 

program je celý finančně zabezpečený. 

Rozpočet finančních toků, cash flow navazuje na programový rozpočet a upravuje jej 

vzhledem ke skutečným tokům finančních prostředků, které nastanou během rozpočtového 

období. Tento typ rozpočtu v podrobné měsíční či čtvrtletní formě je důležitým nástrojem 

operativního finančního řízení.23 

  

                                                 
23 REKTOŘÍK, Jan a kol., Organizace neziskového sektoru. 3. vyd. Ekopress, s.r.o., 2010. 153 s. ISBN 978-80-
86929-54-5. 
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4. Analýza hospodaření 

 

Hospodaření občanských sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy, 

stanovami sdružení a vlastními zásadami hospodaření, které schválí členská schůze nebo 

konference. V těchto zásadách si sdružení stanoví také priority a objem plnění vůči členům. 

Občanské sdružení přijímají vnitřní směrnice, jakou jsou například „Účetní směrnice“. Tyto 

směrnice, které mají technický charakter, může na svém zasedání přijmout výbor pro 

sdružení.24 

 

V souladu se zákonem č. 348/2007 Sb., ze dne 5. prosince 2007, který je poslední 

novelou zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, týkající se právě vedení jednoduchého 

účetnictví, mohou v soustavě jednoduchého účetnictví i po datu 1. 1. 2012 účtovat občanská 

sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské 

společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou, a honební 

společenstva. Tyto organizace mohou vést jednoduché účetnictví podle zákona, pokud jejich 

celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč. 

 

Výchozím dokumentem pro správné zhodnocení činnosti občanského sdružení 

je výroční zpráva. Účelem výroční zprávy je informovat uceleně, komplexně o vývoji, 

výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení organizace. Výroční zpráva 

je i nástrojem marketingové komunikace, jehož pomocí občanské sdružení prezentuje své cíle, 

filozofií a současné komunikační téma. Dobře zpracovaná výroční zpráva pomáhá budovat 

image společnosti, zvyšuje důvěryhodnost a posiluje pozici na trhu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 PLESNÍKOVÁ Jindřiška, KRBÁČKOVÁ Marie a ČÁLKOVÁ Jitka. Hospodaření odborových organizací a 
občanských sdružení. 1. vyd. SONDY, s.r.o., 2012. 11 s. ISBN 978-80-86846-46-0. 
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4.1 Rozhodování a pravomoci v otázkách hospodaření 

 

Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze nebo konference, jimž přísluší 

v otázkách hospodaření zejména:25 

 schvalovat výhledové využívání finančních prostředků, které má sdružení k dispozici 

včetně dlouhodobého ukládání finančních prostředků na kapitálový trh (termínované 

vklady a certifikáty), 

 projednávat a schvalovat zásady hospodaření, 

 projednávat a schvalovat rozpočet, případně jeho změny, a to včetně rozpočtu 

vlastních zařízení (dětské tábory, rekreační střediska, kulturní domy apod.), 

 v souladu se stanovami sdružení stanovit postup pro placení a zúčtování členských 

přípěvků, 

 v případě odborových organizací rozhodovat o dlouhodobém uvolnění pracovníků 

 výkonu funkce nebo činnosti v ZO OS, a to včetně pravidel pro jejich odměňování, 

 rozhodovat o odměňování funkcionářů, popřípadě jejich zaměstnávání, 

 schvalovat mimořádné výdaje nad limit, který má v pravomoci výbor sdružení, 

 projednávat a schvalovat výroční zprávy o hospodaření a stanoviska revizní komise, 

 schvalovat zprávu o inventarizaci, případném vyřazení nepotřebných předmětu 

z majetku sdružení, 

 schvalovat prodej nemovitého majetku ve vlastnictví sdružení, 

 schvalovat zásady pro postup financování zařízení (rekreačních středisek, knihoven 

aj.), 

 delegovat pravomoci členské schůze na výbor v některých ustanoveních (například 

zvýšený limit pro schvalování sociálních podpor nebo dílčí zásahy do rozpočtu). 

 

Za včasnou tvorbu zdrojů, za správu finančních prostředků a za jejich účelné 

využívání odpovídá výbor sdružení. Výbor jako výkonný orgán řídí a zabezpečuje plnění 

všech úkolů, které souvisejí s finančním hospodařením sdružení. Výbor odpovídá členské 

schůzi nebo konferenci za řádné hospodaření s finančními prostředky podle schválených 

                                                 
25 PLESNÍKOVÁ Jindřiška, KRBÁČKOVÁ Marie a ČÁLKOVÁ Jitka. Hospodaření odborových organizací a 
občanských sdružení. 1. vyd. SONDY, s.r.o., 2012. 24 s. ISBN 978-80-86846-46-0. 



 

44 
 

zásad. A jak již bylo konstatováno výše, je statutárním orgánem sdružení. V tomto smyslu 

zejména:26 

 předkládá členské schůzi nebo konferenci výhledové zaměření využívání finančních 

prostředků, které má sdružení k dispozici, 

 připravuje a projednává návrh rozpočtu sdružení a jeho zařízení, předpokládá 

jej ke schválení členské schůzi nebo konferenci, 

 zabezpečuje řádné a včasné placení a zúčtování členských příspěvků tam, kde tato 

povinnost je, 

 podle zásad schválených členskou schůzi (konferencí) schvaluje přidělování poukazů 

na rekreaci, rehabilitaci apod. a stanoví pro jednotlivé případy výši účastnického 

příspěvků, 

 podle zásad schválených členskou schůzi (konferencí) rozhoduje o poskytování darů 

členům sdružení (například při různých jubileích), 

 připravuje a předpokládá členské schůzi (konferenci) zásadní návrhy vztahující 

se k hospodaření, jako jsou: inventarizace, uvolňování pracovníků k výkonu funkce 

apod., 

 pokud je to možné, tak půlročně (minimálně jednou za rok) předkládá členské schůzi 

(konferenci) se stanoviskem revizní komise k projednání zprávy o výsledcích 

hospodaření a o stavu majetku, projednává a schvaluje zprávu inventarizační komise 

o výsledcích inventarizace, 

 včas projednává a odstraňuje zjištěné nedostatky v hospodaření a činí opatření podle 

návrhu, který předloží revizní komise, 

 plní povinnost vůči orgánům státní správy podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 

ve znění pozdějších předpisů, tzn. dbá o včasnou registraci tam, kde vzniká daňová 

povinnost. Současně dbá na správný a včasný odvod daní. Stejně tak dbá na ostatní 

závazky, a to na plnění zákonného pojištění, v případě podnikatelské aktivity 

na registraci u živnostenského úřadu, dále povolává k odpovědnosti funkcionáře, kteří 

rozhodnou o nesprávném použití prostředků v rozporu se zásadami přijatými členskou 

schůzi (konferencí). 

 

Předseda sdružení odpovídá za správné a řádné kolektivní projednávání a rozhodování 

v otázkách hospodaření s finančními prostředky. Plní funkci statutárního zástupce sdružení. 

                                                 
26 PLESNÍKOVÁ Jindřiška, KRBÁČKOVÁ Marie a ČÁLKOVÁ Jitka. Hospodaření odborových organizací a 
občanských sdružení. 1. vyd. SONDY, s.r.o., 2012. 25 s. ISBN 978-80-86846-46-0. 
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Předseda spolu s hospodářem mají dispoziční oprávnění nakládat s peněžními prostředky, 

podepisovat příkazy k úhradám z běžného účtu a z pokladny. Povinností předsedy 

je odpovědnost za řádné vedení hospodářsko-finanční agendy, průběžné ověřování jejího 

stavu a úrovně. Dále zabezpečuje řádné předání hospodářsko-finanční agendy při změně 

funkcionářů, kteří mají bezprostřední vztah ke správě finančních prostředků a k majetku 

sdružení. Poslední povinností předsedy zahrnuje správný odvod členských příspěvků 

na centrálu, kde je tato povinnost stanovena. 

Funkci hospodáře by měl vykonávat zvolený člen sdružení. Hospodář odpovídá 

za správu finančních prostředků a majetku sdružení. Dále organizuje a zabezpečuje placení 

a zúčtování členských příspěvků. Hospodář dbá na správnost účetních dokladů a ve spolupráci 

s ostatními funkcionáři připravuje rozpočet a překládá k projednání revizní komisi a výboru 

sdružení. Stará se o řádně vedené účetnictví a evidenci v souladu se zákonem o účetnictví 

č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále vyhotovuje výkazy o hospodaření 

pro potřeby sdružení a zabezpečuje jejich včasné projednávání. Dbá, aby všechny údaje 

o finančních prostředcích byly v souladu se zásadami hospodaření a byly uskutečňovány 

podle schváleného rozpočtu. Stará se o dodržování finanční a rozpočtové kázně ve sdružení 

i v zařízeních spravovaných sdružením, prosazuje účelně a hospodárné využívání majetku 

sdružení. Hospodář spolupracuje s inventarizační komisí při inventuře majetku. 

Hospodář, předseda i ostatní, kteří spravují majetek sdružení nebo disponují 

s finančními prostředky, mají v rámci platných předpisů hmotnou odpovědnost. 

 

4.2 Kontrola hospodaření 

 

Hospodaření je pod kontrolou členské základny, která projednává a rozhoduje zásadní 

otázky. Výbor a odpovědní funkcionáři, zabezpečuji průběžnou kontrolu plnění a provádění 

úkolů na úseku hospodaření, případně v zařízeních provozovaných sdružením. Revizní 

komise je hlavním článkem kontroly, která je volena na členské schůzi nebo konferenci 

k zajištění kontroly hospodaření. A to i v zařízeních sdružení, zaujímá stanoviska ke všem 

otázkám hospodaření, o své činnosti podává zprávu členské schůzi nebo konferenci. 

Revizní komise má právo vyžadovat zprávy, záznamy, poklady a informace vztahující 

se k hospodaření, a to především od funkcionářů zodpovědných za hospodaření, 

ale i od ostatních funkcionářů. Dále provádět průběžnou kontrolu čerpání rozpočtu, 

při případných diferencích navrhovat opatření o případném přesunu jednotlivých položek 
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rozpočtu. V případě zjištění nedostatku v hospodářsko-finanční agendě, popřípadě při zjištění 

pokladního schodku vyvodit okamžité důsledky tím, že věc s navrženými opatřeními bude 

předána výboru sdružení k vyřešení a k nápravě, pří hrubém porušení informovat členskou 

schůzi nebo konferenci. Právo revizní komise je zúčastňovat se schůzi výboru a členské 

schůze nebo konference. 

Revizní komise má povinnost podávat informace o provedených revizích výboru 

a členské schůzi, plnit úkoly vyplývajících z plánu práce a přijatých usnesení, prosazovat 

a obhajovat zásady hospodaření schválené členskou schůzí. Mezi další povinností revizní 

komise je zachovávat mlčenlivost o zjištěných skutečnostech do doby přijetí závěru, a to vždy 

směrem ven mimo sdružení tak, aby to nenarušilo činnost sdružení nebo jeho orgánů. Každá 

revizní komise na začátku roku sestavuje roční plán práce, ve kterém by měly být zohledněný 

periodické kontroly a pravidelné porady. Periodičnost kontrol má i preventivní charakter. 

 

 

4.3  Analýza hospodaření výnosů a nákladů 

 

Činnost občanského sdružení se odvíjí od jejich výnosů a nákladů. Pokud OS 

disponuje dostatečnou výši výnosu, které přesahují náklady na jejich činnost, může své 

aktivity dále rozvíjet. V této podkapitole je prováděna analýza hospodaření výnosů a nákladů 

občanského sdružení Dítě s diabetem. Na základě této analýzy budeme schopni zhodnotit 

finanční situaci občanského sdružení a odhadnout jeho budoucí vývoj. Občanské sdružení 

Dítě s diabetem vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. 

V následující tabulce je zachycena výše výnosů v jednotlivých letech občanského 

sdružení Dítě s diabetem. 

Tab. 4.1 Výnosy Občanského sdružení Dítě s diabetem 

 
Zdroj: vlastní na základě výročních zpráv 

 

příspěvky účastníků akcí členské příspěvky dotace ostatní dary celkem V

2008 792 579,00 29 100,00 1 189 380,00 60 089,36 47 388,00 2 118 536,36

2009 418 010,00 33 600,00 1 557 280,00 18 081,73 63 640,00 2 090 611,73

2010 571 610,00 35 300,00 1 218 459,00 2 500,00 194 180,00 2 022 049,00

2011 571 610,00 36 000,00 1 026 400,00 0,00 277 900,00 1 911 910,00

2012 620 590,00 52 300,00 1 582 719,00 2 727,00 271 000,00 2 529 336,00

Rok
Výnosy v (Kč)
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Náklady OS Dítě s diabetem za posledních pět let, tedy v letech 2008 - 2012 jsou 

zachyceny v tabulce č. 4.2. Z tohoto přehledu nákladů vyplývá, že nejvyššími položkami jsou 

mzdové náklady a náklady na služby, do kterých zařazujeme cestovné, telefonní poplatky, 

účetnictví, nájemné, služby spojené s nájmem, přeprava osob apod. Další nemalou položkou 

jsou náklady na spotřebované nákupy a ostatní náklady, které obsahují správní poplatky, 

pojistné a poplatky bance. Bližší popis nákladů za jednotlivá léta bude popsán v následujících 

kapitolách. 

Tab. 4. 2 Náklady Občanského sdružení Dítě s diabetem 

 

Zdroj: vlastní na základě výročních zpráv 

 

V následujícím grafu 4. 1. je znázorněno celkové grafické zhodnocení výnosů 

a nákladů občanského sdružení za posledních pět let. Z grafu vyplývá, že občanské sdružení 

bylo v jednotlivých letech ziskové. Největšího zisku dosáhlo občanské sdružení v roce 2010, 

kdy zisk dosahoval hodnoty 82 193,91 Kč. Tohoto zisku bylo dosaženo převážně z důvodu 

nižších mzdových nákladů oproti minulým letům.  

Graf 4. 1 Výnosy a náklady Občanského sdružení Dítě s diabetem 

 

Zdroj: vlastní na základě výročních zpráv 

spotřebované nákupy služby mzdové ostatní celkem N
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2011 149 360,08 995 773,15 705 743,00 24 675,39 1 875 551,62

2012 207 550,81 1 229 337,50 994 341,00 18 029,93 2 449 259,24
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4.3.1 Hospodaření v roce 2008 

 

V tomto roce byly celkové výnosy 2 118 536,36 Kč. Tyto celkové výnosy tvořily 

příspěvky účastníků akcí, členské příspěvky, dotace, dary a ostatní výnosy. Výnosy 

z příspěvků účastníků akcí činily 792 579 Kč a tvořily 38 % veškerých výnosů. 

Členské příspěvky tvořily 1 % celkových výnosů a dosahovaly výše 29 100 Kč. 

Vzhledem k tomu, že každým rokem se občanské sdružení rozrůstalo o nové členy, tak 

i v letech následujících se očekávaly přírůstky nových členů a tím i větší podíl členských 

příspěvků na celkových výnosech. 

 Dary tvořily poměrně zanedbatelnou část celkových výnosů a to ve výši 2 %, což 

činila částka 47 388 Kč.  

Další poměrně zanedbatelnou položkou celkových výnosů jsou ostatní výnosy. Tyto 

výnosy v roce 2008 činily 60 089,36 a měli 3 % zastoupení v celkových výnosech. I když 

členské příspěvky, dary a ostatní výnosy měli zanedbatelný poměr k celkovým výnosům, 

tak jsou stejně důležité jako jiné položky výnosů a jejich získání pomáhá občanskému 

sdružení zajištění provozu.  

Nejvyšší podíl vzhledem k celkovým výnosům zabírají dotace, které se v roce 2008 

podílely 58 % na celkových výnosech, a dosáhly výše 1 189 380,00 Kč. Podporu v podobě 

dotací poskytlo Statutární město Ostrava, které přispělo na celoroční aktivitu 350 000 Kč 

a na LT 120 000 Kč. Celkově tedy Statutární město Ostrava v roce 2008 přispělo částkou 

470 000 Kč. Stejnou částkou občanské sdružení podpořil i Moravskoslezský kraj. Aktivity 

občanského sdružení rovněž podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR, ze kterého mohlo 

občanské sdružení čerpat pomoc díky spolupráci se Sdružením rodičů a přátel diabetických 

dětí v Praze. Mezi podporovatele se zařadili i Úřad práce částkou 43 110 Kč a Městský obvod 

Moravská Ostrava a Přívoz částkou 20 000 Kč. 

Graf 4. 3 Výnosy a náklady v roce 2008 
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Zdroj: vlastní na základě výročních zpráv 

 

Náklady za rok 2008 činily 2 083 830,20 Kč a byly druhé nejvyšší za posledních 5 let. 

Jelikož výnosy v roce 2008 byly druhé nejvyšší, tak tato skutečnost nijak nenarušila provoz 

občanského sdružení. Celkové náklady byly tvořeny náklady na spotřebované nákupy, služby, 

mzdovými náklady a ostatními náklady. Nejvyšší podíl na celkových nákladech měly náklady 

na služby, které se na celkových nákladech podíleli 54 %, což tvořila částka 1 121 174,01 Kč. 

Služby byly tvořeny náklady na cestovné, telefonní poplatky, účetnictví, nájemné, 

služby spojené s nájmem, přeprava osob, tiskařské práce, ozdravný letní tábor, ubytování, 

poštovné, edukační centrum, školení a vzdělávání, software, opravy a údržba.  

V následujícím grafu 4. 4. je zachyceno, pět nejvyšších nákladů na služby, které 

muselo občanské sdružení Dítě s diabetem vynaložit v roce 2008. Z grafu vyplývá, 

že nejvyšší částku muselo občanské sdružení vynaložit na ubytování a to 771 259,68 Kč. 

 

Graf 4. 4 Náklady na služby v roce 2008 

 

Zdroj: vlastní na základě výročních zpráv 

 

Neodmyslitelnou částí celkových nákladů jsou mzdové náklady ve výši 716 630 Kč 

a mají 34 % podíl na celkových nákladech. Mzdové náklady jsou tvořeny náklady pro stálé 

zaměstnance, kteří jsou 2 a náklady na zaměstnance, kteří pracují na dohodu. Třetí a neméně 

důležitou složkou nákladů jsou náklady na spotřebované nákupy. V roce 2008 byly náklady 

na spotřebované nákupy ve výši 232 129,01 Kč a měli 11 % podíl. Řadíme zde náklady 

na kancelářské potřeby, vybavení edukačního centra, spotřebu energie, odbornou literaturu, 

materiál LZET, ostatní materiál, potraviny a ostatní neskladovatelné zásoby. Z následujícího 

grafu 4.5 vyplývají tři náklady, které mají nejvyšší podíl na celkových nákladech 

na spotřebované nákupy. 
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Graf 4. 5 Náklady na spotřebované nákupy v roce 2008 

 
Zdroj: vlastní na základě výročních zpráv 

 

Poslední složkou celkových nákladů jsou ostatní náklady, které se podílejí 1 % 

a částkou 13 897,18 Kč. Tyto náklady tvoří správní poplatky a pojistné ve výši 10 858,18 Kč 

a poplatky bance ve výši 3 039 Kč. Rok 2008 byl zakončen ziskem občanského sdružení 

ve výši 34 706,16 Kč. 

 

4.3.2 Hospodaření v roce 2009 

 

Celkové výnosy dosahovali výše 2 090 831,73 Kč a oproti roku 2008 byli nižší 

o 27 924,63 Kč. Položky výnosů v roce 2009 byly stejné jako v roce předcházejícím, ale lišily 

se v objemu financí, které tyto položky obsahovaly. 

Příspěvky účastníků akcí činily 418 010 Kč a měly 20 % podíl na celkových 

výnosech. Oproti roku 2008 se tyto příspěvky snížily o 374 569 Kč. To členské příspěvky 

dosáhly výše 33 600 Kč a zabírali 2 % podíl. Vzhledem k roku 2008 vzrostly o 4 500 Kč. 

Celkový podíl darů na celkových výnosech se zvýšil na 3 % a dosáhl výše 63 640 Kč, 

což je o 16 252 Kč více než v roce předcházejícím. Ostatní výnosy dosáhly výše 18 081,73 Kč 

a měly zanedbatelný 1 % podíl na celkových výnosech. Oproti roku 2008 klesly 

o 42 007,63 Kč.  

Největší skok vzhůru zaznamenala poslední položka celkových výnosů a to dotace, 

které vzrostly o 367 900 Kč. V roce 2009 činily dotace 1 557 280 Kč a měly 74 % podíl na 

celkových výnosech. Nárůst výnosů v podobě dotací byl zapříčiněn vstupem nového 

podporovatele společností OKD, která přispěla v tomto roce celkovou částkou 490 000 Kč, 

která byla rozdělena do 4 provozních dotací. Mimo společnost OKD byly podporovateli 

občanského sdružení: Statutární město Ostrava (500 000 Kč), Ministerstvo zdravotnictví 
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(136 500 Kč), Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (33 000 Kč), Moravskoslezský kraj 

(497 780 Kč). 

 

Graf 4. 6 Výnosy a náklady v roce 2009 

 
Zdroj: vlastní na základě výročních zpráv 

 
Náklady v tomto roce dosáhly výše 2 057 050,63 Kč a oproti roku 2008 klesly 

o 26 779,57 Kč. V tomto roce nastala změna oproti roku předcházejícímu, kdy mzdové 

náklady převýšily náklady na služby. Mzdové náklady činily 957 886 Kč a měli 47 % podíl 

na celkových nákladech. Tento nárůst mzdových nákladů byl zapříčiněn přijetím třetího 

stálého zaměstnance, který měl na starost koordinaci projektu. Rozdíl oproti roku 2008 činil 

241 256 Kč. 

 Druhý nejvyšší podíl na celkových nákladech měly náklady na služby, tento podíl 

činil 44 % a jeho výše byla 900 247,75 Kč. V roce 2009 byly náklady na služby nižší 

o 220 926,26 Kč oproti roku 2008. V následujícím grafu 4.7 je zaznamenáno 5 nejvyšších 

nákladů na služby. Je zřetelné, že největší částka je vydávána na ubytování 

a to 488 608,89 Kč. Oproti roku 2008 se zde objevují náklady na edukační centrum, které 

byly tento rok vyšší než náklady na přepravu osob. 
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Graf 4. 7 Náklady na služby v roce 2009 

 
Zdroj: vlastní na základě výročních zpráv 

 

Náklady na spotřebované nákupy činily 187 953,90 Kč a měli 9% na celkových 

nákladech. V roce 2009 klesly tyto náklady o 44 175,11 Kč oproti předcházejícímu roku. 

Z grafu 4.8 vyplývá, že nejvyšší částka byla vydána na nákup ostatního materiálu 

a to 43 363,14 Kč. 

 

Graf 4. 8 Náklady na spotřebované nákupy v roce 2009 

 
Zdroj: vlastní na základě výročních zpráv 

 

Ostatní náklady činily 10 962,98 Kč. V roce 2009 občanské sdružení Dítě s diabetem 

dosáhlo zisku 33 561,10 Kč. 

 

4.3.3 Hospodaření v roce 2010 

 

V tomto roce dosáhly celkové výnosy výše 2 022 049 Kč a oproti roku 2009 klesly 

o 68 562,73 Kč. Celkové výnosy byly tvořeny příspěvky účastníků akcí, členskými příspěvky, 

dotacemi, ostatními výnosy a dary. 
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 Největší nárůst zaznamenaly dary, které činily 194 180 Kč, a tím získali 10 % podíl 

na celkových výnosech. Narůst výše darů oproti roku 2009 činil 130 540 Kč. Mezi největší 

dárce občanského sdružení řadíme tyto firmy: Lilly (50 000 Kč), Medtronic (45 000 Kč), 

A.import.cz (30 000 Kč), Abbot (15 000 Kč), Promedica (15 000 Kč). 

Příspěvky účastníků akcí činily 571 610 Kč (28 %) a vzrostly oproti roku 2009 

o 153 600 Kč. Jako každý rok, tak i ten rok letošní se zvýšily výnosy z členských příspěvků 

o 1 700 Kč a dosáhly výše 35 300 Kč (2 %). 

 Poměrně negativní zprávou pro občanské sdružení byla skutečnost, že dotace jako 

důležitý zdroj výnosů se oproti roku 2009 snížil o 338 821 Kč. Tento pokles byl z části 

způsoben menší dotací od společnosti OKD, která činila ,,pouze“ 242 931 Kč a absencí dotací 

od Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Pozitivem v tomto roce byla skutečnost, že 

se našli noví podporovatelé, kteří si našli cestu prostřednictvím dotací k občanskému sdružení 

Dítě s diabetem. Mezi poskytovatele dotací řadíme: Statutární město Ostrava (371 948 Kč), 

ČEZ (100 000 Kč), OKD (242 931 Kč), Nadace Albert (121 000 Kč), Město Havířov 

(10 000 Kč), Město Karviná (25 000 Kč), Moravskoslezský kraj (250 000 Kč), Ministerstvo 

zdravotnictví (97 580 Kč). Celková výše dotací v roce 2010 činila 1 218 459 Kč a měla 60 % 

podíl na celkových výnosech v roce 2010. 

 

Graf 4. 9 Výnosy a náklady v roce 2010 

 
Zdroj: vlastní na základě výročních zpráv 

 

Náklady v roce 2010 byly 1 939 855,09 Kč a oproti roku 2009 byli nižší 

o 117 195,54 Kč. Celkové náklady byly tvořeny stejně jako v předcházejících letech, náklady 

na spotřebované nákupy, služby, mzdové náklady a ostatní náklady. V tomto roce převýšily 

náklady na služby, mzdové náklady, což bylo v předcházejícím roce naopak. 
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 Mzdové náklady tvořily 36 % celkových nákladů a jejich hodnota činila 688 556 Kč, 

což bylo o 269 330 Kč méně než v roce 2009. Tento pokles může být zapříčiněn menším 

počtem uzavřených dohod a tím tedy menším objemem mezd. Oproti poklesu mzdových 

nákladů zaznamenáváme v tomto roce mírný nárůst nákladů na spotřebované nákupy, které se 

zvýšily o 26 232,10 Kč na hodnotu 214 186 Kč.(11 %). Tento nárůst z části způsobila nová 

položka v nákladech na spotřebované nákupy a to spotřeba energie, která činila 31 860 Kč. 

Nejvyšší položkou v těchto nákladech byl nákup věcných darů, který činil 36 810 Kč.  

Největší podíl na celkových nákladech mají služby, které činily 1 032 439,09 Kč 

a měly 53 % podíl na celkových nákladech. V roce 2010 tyto náklady vzrostly 

o 132 191,34 Kč oproti roku 2009. Tento nárůst byl z části způsoben novými položkami 

ve službách. Tyto náklady byly obohaceny o náklady na internet a pevnou linku 

(6 817,08 Kč), supervizi (3 000 Kč), tvorbu internetových stránek (23 000 Kč), náklady 

na reprezentaci (158 Kč), inzerci a propagaci (8 145 Kč) a ostatní náklady (42 633 Kč). 

Největší výdaj na služby tvoří náklady na ubytování (646 067 Kč), nájemné (90 324 Kč) 

a telefonní poplatky (41 450,01 Kč). 

Protipólem nákladů na služby, které zaujímají vedoucí postavení v podílu 

na celkových nákladech, jsou ostatní náklady, které zaujímají místo opačné. Jejich výše byla 

4 674 Kč a oproti předcházejícímu roku klesly o 6 288,98 Kč. Do těchto nákladů řadíme 

správní poplatky, pokuty a penále. V tomto roce dosáhlo občanské sdružení zisku ve výši 

82 193,91 Kč, což je nejvyšší zisk ve sledovaných 5 letech. 

 

4.3.4 Hospodaření v roce 2011 

 

V tomto roce byly celkové výnosy 1 911 910 Kč, což je 110 139 Kč méně než v roce 

2010. Celkové výnosy v roce 2011 byly nejnižší ze všech pěti sledovaných let. Položky 

celkových výnosů se oproti předcházejícím letům liší v tom, že výnosy od roku 2011 

neobsahují ostatní výnosy. Nejnižší podíl na celkových výnosech v roce 2011 zaujímali 

členské příspěvky a to 2 %. Členské příspěvky činily 36 000 Kč. 

Další položkou výnosů jsou dary, které činily 277 900 Kč (14 %), což je o 83 720 Kč 

více než v roce 2010. Mezi největší dárce řadíme: Lilly (125 000 Kč), Medtronic (60 000 Kč), 

A.import (35 000 Kč).  

Druhý nejvyšší podíl na celkových výnosech měly příspěvky účastníků akcí, které 

činily 571 610 Kč (30 %) a byly stejné jako v roce 2010.  Dotace v roce 2011 činily 
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1 026 400 Kč a byly nejnižší za sledovaných 5 let, což zčásti zapříčinila i skutečnost, 

že celkové výnosy v roce 2011 byly také nejnižší za sledované období. Mezi největší 

podporovatele občanského sdružení patřily: Statutární město Ostrava (340 000 Kč), Nadace 

OKD edukační centrum (300 000 Kč), Moravskoslezský kraj (149 600 Kč), Ministerstvo 

zdravotnictví (131 200 Kč), SMOLZET (80 000 Kč). 

 

Graf 4. 10 Výnosy a náklady v roce 2011 

 
Zdroj: vlastní na základě výročních zpráv 

 

Náklady činily 1 875 551,62 Kč a byly o 64 303,47 Kč nižší než v roce 2010. V roce 

2011 byly nejnižší nejen výnosy, ale i náklady. Mzdové náklady tvořily 38 % podíl na 

celkových nákladech a jejich celková výše činila 705 743 Kč, což je o 17 187 Kč více než 

v roce 2010.  

Další položkou celkových nákladů jsou náklady na spotřebované nákupy, které činily 

149 360,08 Kč (8 %) a byly o 64 825,92 Kč nižší než v roce 2010. Nejvyšší položkou 

v nákladech na spotřebované nákupy byla spotřeba energie ve výši 25 439,08 Kč.  

Do celkových nákladů řadíme také ostatní náklady, které zabíraly 1 % podíl a byly ve 

výši 24 675,39 Kč. Nejvyšší položkou v celkových nákladech byly náklady na služby, které 

činily 995 773,15 Kč (53 %). Tyto náklady byly tvořeny převážně náklady na ubytování 

(585 214 Kč), nájemné (90 324 Kč), telefonní poplatky (41 167 Kč), cestovné (40 007 Kč), 

publicita (31 469 Kč). Přestože v roce 2011 byly nejnižší výnosy i náklady, tak o zisku to říct 

nemůžeme, jelikož výše zisku v tomto roce dosáhla výše 36 358,38 Kč. 
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4.3.5 Hospodaření v roce 2012 

 

Celkové výnosy byly nejvyšší za posledních 5 let a dosáhly výše 2 529 336,21 Kč, což 

je o 617 426 Kč více než v roce 2011. Největší podíl na těchto výnosech měly dotace, které 

tvořily 63% veškerých výnosů. Dotace činily 1 582 719 Kč a byly o 556 319 Kč vyšší než 

v roce 2011. Velký podíl na této skutečnosti měla dotace z Evropské unie, která činila 

842 880 Kč. Tato dotace, ale nebyla jedinou dotací občanského sdružení. Mezi další 

podporovatele ve formě dotací řadíme: Nadace OKD (275 039 Kč), Statutární město Ostrava 

(290 000 Kč), Ministerstvo zdravotnictví (111 800 Kč), SMOLZET (53 000 Kč) a Město 

Karviná (10 000 Kč).  

Druhým výnosem, který se nejvíce podílel na celkových výnosech, byly příspěvky 

účastníků akcí, které tvořily 24% celkových výnosů, a jejich hodnota byla 620 590 Kč. Oproti 

roku 2011 byly příspěvky účastníků akcí vyšší o 48 980 Kč. 

 Nemalý podíl na celkových výnosech měly také dary, které činily 271 000 Kč (11 %) 

a oproti roku 2011 klesly o 6 900 Kč. Posledním výnosem, který se podílel na celkových 

výnosech, jsou členské příspěvky. Jak jsem výše zmiňovala, že budou mít rostoucí tendenci 

každý rok, tak se tato prognóza potvrdila i v tomto roce. Výše členských příspěvků činila 

52 300 Kč (2 %) a oproti předcházejícímu roku vzrostly o 16 300 Kč. 

 

 

Graf 4. 11 Výnosy a náklady v roce 2012 

 
 

 
Zdroj: vlastní na základě výročních zpráv 
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2011 náklady na služby vzrostly o 233 564,35 Kč. Nejvyššími položkami v těchto nákladech 

byly náklady na ubytování (410 056 Kč), školení a vzdělávání (141 040 Kč) a nájemné 

(90 670 Kč). 

Mzdové náklady v roce 2012 činily 994 341 Kč (41 %) a oproti roku 2011 vzrostly 

o 288 598 Kč. Mzdové výdaje byly tvořeny náklady na zaměstnance a náklady na dohody. 

Mzdové náklady na zaměstnance činily 545 104 Kč a byly určeny pro dva stálé zaměstnance. 

Náklady na dohody činily 243 028 Kč.  

Náklady na spotřebované nákupy činily 207 550,81 Kč (8 %), oproti roku 2012 tyto 

náklady vzrostly o 58 190,73 Kč. Ostatní náklady činily 18 029,93 Kč (1 %) a byly nižší 

o 6 645,46 Kč oproti roku předcházejícímu. V roce 2012 občanské sdružení dosáhlo druhého 

nejvyššího zisku za posledních 5 let a tento zisk byl ve výši 80 076,76 Kč. 

 

4.3.6 Zhodnocení hospodaření v letech 2008-2012 

 

Občanské sdružení Dítě s diabetem ve sledovaném období prokázalo, že hospodaří 

správně, jelikož v každém sledovaném roce byly výnosy vyšší než náklady, a proto bylo toto 

občanské sdružení každý rok ziskové. Výši zisku v jednotlivých letech prokazuje graf 4.12. 

Nejúspěšnější rok pro OS z pohledu zisku byl rok 2010, kdy zisk v tomto období činil 

82 193,91 Kč a byl nejvyšší za posledních 5 let. 

 

Graf 4. 12 Zisk v letech 2008 - 2012 

 
Zdroj: vlastní na základě výročních zpráv 
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Z pohledu výnosů byl pro OS nejúspěšnější rok poslední, tedy rok 2012, kdy výnosy 

v tomto roce dosáhly výše 2 529 336 Kč a byli o 410 799,64 Kč vyšší než v druhém 

nejúspěšnějším roce 2009. Tato situace byla zapříčiněna především tím, že v roce 2012 

se podařilo OS získat dotaci z Evropské unie na rozvoj komunity v Moravskoslezském kraji. 

Mírnou kaňkou tohoto roku bylo, že Moravskoslezský kraj neposkytl dotaci na podporu 

tohoto sdružení, kterou každoročně poskytoval.  

Nejúspěšnější rok z pohledů nákladů byl rok 2011, kdy se občanskému sdružení 

povedlo mít nejnižší náklady za posledních pět let. Tyto náklady činily 1 875 551,62 Kč 

a byly o 573 707,62 Kč nižší než v roce 2012, kdy OS vykazovalo nejvyšší náklady za pět 

sledovaných let. Přehled jednotlivých výnosů, nákladů a výsledku hospodaření je zaznamenán 

v tab. 4.3. 

 

Tab. 4. 3 Výnosy, Náklady a VH v letech 2008 - 2012 

Rok Výnosy (v Kč) Náklady (v Kč) VH (v Kč) 
2008 2 118 536,36 2 083 830,20 34 706,16 
2009 2 090 611,73 2 057 050,63 33 561,10 
2010 2 022 049,00 1 939 855,09 82 193,91 
2011 1 911 910,00 1 875 551,62 36 358,38 
2012 2 529 336,00 2 449 259,24 80 076,76 

Zdroj: vlastní na základě výročních zpráv 

 

Občanské sdružení Dítě s diabetem využívá své zdroje financování efektivně, a pokud 

bude ve správném hospodaření pokračovat i v dalších letech, tak se o svou budoucnost nemusí 

obávat. Nicméně by se mělo OS snažit pokračovat v získávání nových podporovatelů, 

sponzorů a dárců a zároveň se snažit udržet si ty stávající. V tomto roce se jim povedlo získat 

dotaci z Evropské unie, která výrazně OS pomohla a v budoucnu ještě pomáhat bude. 

Občanské sdružení by mělo směřovat svou iniciativu a aktivitu k získání dalších podobných 

dotací z Evropské unie. 

Výstrahou do budoucna pro OS by měly být stále vzrůstající mzdové náklady. Tyto 

náklady se zvyšují i přesto, že se nezvyšuje počet stálých zaměstnanců a v roce 2012 činily 

994 341 Kč, což je o 288 598 Kč více než v roce 2011. Pokud by růst mzdových nákladů 

pokračoval a občanské sdružení by nezískávalo nové dotace nebo dary, tak by se mohly dost 

do ztráty. Mzdové náklady by se měly zvyšovat u nákladů na zaměstnance, kteří jsou 

zaměstnání na dohodu, to by totiž znamenalo, že občanské sdružení pořádá více aktivit 
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a rozšiřuje tak svou působnost, na což je potřeba více externích pracovníků. V současné době, 

ale ve sdružení rostou mzdy stávajícím zaměstnancům. 

 

4.4 Návrhy a doporučení 

 

Občanské sdružení Dítě s diabetem působí na území ČR už 9 let. Každým rokem 

se sdružení čím dál více dostává do podvědomí obyvatel České Republiky především díky 

zvýšeným výdajům na inzerci a propagaci. Občanské sdružení se rok od roku rozrůstalo 

a např. v roce 2011 přibylo 23 nových členů a to převážně rodin s menšími dětmi. K této 

skutečnosti přispěli i nově vzniklé webové stránky, které byly vytvořeny v roce 2010 a díky 

nimž se lidé mohou dozvědět spoustu užitečných informací. Nicméně občanské sdružení Dítě 

s diabetem by mělo rozšířit své působení i mimo Moravskoslezský kraj a dostat 

se do podvědomí i lidem mimo tento kraj. Možnosti, jak proniknout do jiných lokalit lze 

spatřovat ve větším počtu pořádaných seminářů, kdy část těchto seminářů by byla pořádána 

v lokalitách, které nepatří do Moravskoslezského kraje. Na těchto seminářích by probíhala 

mimo jiné i prezentace sdružení a edukace rodin s dětmi. Mimo jiné by mohly být darovány 

reklamní předměty a rozdány letáky do strategických míst daného města nebo obce, např. 

školy, městský úřad, obchody, nemocnice apod. Lidé mimo Moravskoslezský kraj budou 

velmi rádi za jakoukoliv aktivitu tímto směrem. Pokud se totiž budou nacházet v situaci, kdy 

budou pomoc tohoto směru potřebovat, nebude jim dělat problém pro cenné rady a pomoc 

přijet několik desítek kilometrů. Druhou takovou možností, jak se dostat do podvědomí lidí, je 

zkusit kontaktovat některou z veřejnoprávních nebo soukromých televizí, které vysílají 

publicistické pořady, jež představují možnosti reklamy, vzdělání a seznamují s touto 

problematikou (např. Sama doma, snídaně s Novou apod.). 

Největším problémem diabetiků je náročná péče o jejich zdraví. Rodiče, kteří mají děti 

s diabetem, tak mají velké problémy, umístit tyto děti do mateřských školek, protože péče 

o tyto děti vyžaduje zvláštní pozornost a většina mateřských školek tyto děti odmítá přijmout. 

Je to dáno i skutečností, že učitelky ve školkách nejsou dostatečně vzdělané v této oblasti, 

a proto nedokáží obstarat potřebnou péči o tyto děti. Právě v této oblasti by mohlo občanské 

sdružení vyvíjet větší aktivitu a navázat kontakty s určitými mateřskými školkami, které by 

vzdělávalo a umožnilo personálu mateřské školky se vzdělávat v oblasti péče o děti 

s diabetem. Ze začátku by do školek jezdil odborný personál, který by zaučoval učitelky 

mateřských školek, jak se o tyto děti starat. Tento problém se netýká pouze mateřských 
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školek, ale také školních družin, kdy školní jídelny často nejsou ochotny jídlo správně 

vyvažovat, tak aby splňovalo nutriční hodnotu vhodnou pro diabetika. V tomto případě by 

odborný personál mohl pomoci. 

Část diabetiků musí mít bezlepkovou stravu, a proto by bylo dobré, aby se občanské 

sdružení pokusilo sjednat se specializovanou prodejnou pro bezlepkovou dietu určitou slevu 

na bezlepkové produkty pro členy občanského sdružení. Tato sleva by byla přínosem pro tyto 

členy. 

Z analýzy hospodaření občanského sdružení vyplynulo, že nejvyšší částky sdružení 

vydává na ubytování a stravování účastníků akcí, kdy tyto položky dosahují statisíců Kč. 

Doporučovala bych, aby se občanské sdružení pokusilo sjednat smlouvy nebo slevy s určitými 

provozovateli ubytovacích prostorů a tím si snížit náklady na služby. Občanské sdružení 

pořádá každoročně velké množství různých akcí, táborů a besed, a proto by tyto smlouvy 

mohly pomoci snížit náklady. 

Občanské sdružení každoročně disponuje vcelku vysokými náklady a mělo by vyvíjet 

snahu některé z těchto nákladů výrazně snížit. OS disponuje vysokými mzdovými náklady, 

které se pohybují okolo 600 000 korun ročně pro dva stálé zaměstnance. Skutečnost, 

že se jedná o neziskovou organizaci, tak by členové tohoto sdružení takto vysoké mzdy mít 

nemuseli. Tyto prostředky by se daly využít ve větší míře na rozšíření počtu externích 

pracovníků, kteří jsou najímáni na dohodu, a kteří by pomáhali s poskytováním služeb.  

Nemalou položkou v nákladech jsou náklady na nájemné, které činí ročně 90 670 Kč, 

tuto položku nákladů bude velmi obtížné snížit, ale určitě by se mělo občanské sdružení 

pokusit uzavřít výhodnější smlouvu s provozovatelem nájmu. OS může argumentovat tím, 

že  má v plánu prostory využívat dlouhodoběji, pokud bude nájemné přijatelnější. 

Provozovatel s vidinou stálého a dlouhodobého zisku na tuto nabídku může pozitivně 

zareagovat, nicméně nemůžeme jeho jednání předvídat, ale za zkoušku OS nic nedá. 

Druhou možností, jak snížit náklady na nájemné, je větší pomoc města Ostravy. Město 

Ostrava vlastní velké množství nebytových prostor, které by mohla tomuto občanskému 

sdružení nabídnout za symbolické nájemné nebo zadarmo. Občanské sdružení Dítě s diabetem 

poskytuje potřebné rady a péči lidem z Moravskoslezského kraje, a proto by mělo být v zájmu 

města Ostravy, tomuto sdružení takto pomoci, aby mohlo ve svých aktivitách pokračovat. 

V současné době město Ostrava některým sdružením tuto možnost umožňuje. 
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5. Závěr 

 

Neziskové organizace mohou pomáhat státu naplňovat jeho poslání tím, že jim stát 

svěří výkon určitých činností, které by sám nebyl schopen realizovat tak efektivně nebo 

v dostatečné míře. Stát reaguje na požadavky společnosti se zpožděním, ale neziskové 

organizace jsou přímo spojeny s aktuálními potřebami občanů. Proto aktivity neziskových 

organizací často předcházejí reakcím veřejné správy. Neziskové organizace v rámci těchto 

aktivit přicházejí i s novými prvky, službami, a iniciují tak inovační proces v oblastech 

prospěšných občanům. Samotná účast občanů na řízení a správě neziskových organizací 

pomáhá kultivovat lidský potenciál neboli působit výchovně na samotné občany. 

V neziskových organizacích se lidé vychovávají a motivují pro společné, veřejně prospěšné 

potřeby a cíle, učí se občanské uvědomělosti a sounáležitosti. 

 

Tato diplomová práce analyzovala hospodaření občanského sdružení Dítě s diabetem, 

a to jak po stránce teoretické, tak praktické. V teoretické části byly vysvětleny základní pojmy 

zdroje financování občanského sdružení. Praktická část se zabývala analýzou hospodaření, 

kde je občanské sdružení Dítě s diabetem zhodnoceno graficky, v tabulkách i teoreticky. Tato 

data byla čerpána z veřejně dostupných zdrojů. Díky této práci jsem si prohloubila svoji 

informovanost v problematice neziskových organizací, konkrétně v občanském sdružení. 

 

Cílem této diplomové práce bylo na základě analýzy hospodaření konkrétního 

občanského sdružení Dítě s diabetem zanalyzovat oblast nákladů a výnosů za určité časové 

období, konkrétně od roku 2008 až 2012, které položky tvoří tomuto občanskému sdružení 

nejvyšší výnosy, největší náklady, zda jsou finanční prostředky vhodně vynaloženy, 

zhodnocení finanční stability posledních 5 účetních období. Posouzení, zda je stávající systém 

financování vyhovující a umožňuje její rozvoj ve své specifické oblasti. 

 

Občanské sdružení Dítě s diabetem hodnotím jako velice stabilní neziskovou 

organizaci, která za poslední 5 účetních období vykazovala zisk, i přesto, že nebyla založena 

jako zisková společnost. Počet členů každoročně stoupá. Kladně vynaložené finanční 

prostředky hodnotíme na tvorbu přehledných internetových stránek, ze kterých jsem během 

zpracování diplomové práce mohla čerpat mnoho veřejně dostupných informací a také 

zabezpečení propagace organizace. Největšího zisku dosáhlo občanské sdružení v roce 2010. 
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