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1 Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala financování neziskových organizací.  Toto 

téma jsem si vybrala z důvodu mého zájmu o neziskové organizace, jejichž počet se neustále 

zvětšuje a jejich činnost často zahrnuje takové aktivity, které nejsou často poskytovány jinými 

organizacemi působícími v tržním sektoru.  Tyto organizace jsou velmi často nedoceněné a 

mnohdy mají problémy s udržením se v hospodářském systému, ačkoliv jejich význam 

neustále roste. Nestátní neziskové organizace musí samy hledat a získávat finanční prostředky 

aby byly schopné provozovat svou činnost a rozvíjet se. Mnohdy ovšem tyto organizace 

využívají finančních zdrojů neefektivně.   

Cílem této diplomové práce je nastínit možnosti financování neziskových organizací a to, 

jak z veřejných, tak i z neveřejných zdrojů.  

První část diplomové práce bude zaměřena na teoretickou část.  Tato část je zaměřena 

především na jednotlivé druhy neziskových organizací, s ohledem na jejich právní formu a 

změny, které souvisí s rekodifikací soukromého práva. Změny, které přinesl nový občanský 

zákoník, který nabyl účinnosti k 1. 1. 2014, výrazně zasáhly činnost neziskových organizací 

v mnoha směrech. V současné době se neziskové organizace setkávají s celou řadou problémů 

a to jak v oblasti financování, tak v oblasti samotné existence.  V ekonomickém systému 

existuje celá řada neziskových organizací a každý druh má financování založené na různých 

možnostech, které bych v této práci ráda popsala. Získávání finančních prostředků je založeno 

na specifické aktivitě zvané fundraising. Tato činnost je v rámci této práce také popsána, 

včetně základních druhů, historického vývoje a základních zásad. Další částí této práce bude 

popis finančních zdrojů neziskových organizací a to, jak tuzemských, tak zahraničních.  

V neposlední řadě se v teoretické části budu věnovat strategiím zaměřených na financování 

neziskových organizací.  

V praktické části této práce se budu zabývat konkrétním příkladem financování určité 

neziskové organizace.  Vybrala jsem si nestátní neziskovou organizaci Charitu Opava. Cílem 

této kapitoly bude popsat a zhodnotit zdroje financování dané organizace a navrhnout lepší 

možnosti. Součástí této kapitoly je také popis organizace jako celku a popis jednotlivých 
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činností, kterým se Charita Opava věnuje. Rozbor a analýza financování je provedena na 

základě metody komparace dat  zveřejněných ve výročních zprávách mezi lety 2002 až 2012.  
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2 Charakteristika neziskových organizací 

2.1 Vymezení neziskového sektoru  

V právním řádu České republiky nemá pojem „neziskový sektor“ jednu obecně 

platnou definici. V rámci národního hospodářství neziskové organizace působí v neziskovém 

sektoru, který se také často označuje jako tzv. „třetí sektor“ či „občanský sektor“. Jedná se o 

část národního hospodářství, která stojí mezi státem a trhem. Postavení neziskového sektoru 

v národním hospodářství je ukazatelem demokratizace každého státu. Národní hospodářství 

lze dělit mnoha různými způsoby podle různých kritérií.  

Nejznámější schéma členění národního hospodářství vytvořil švédský ekonom Victor 

A. Pestoff, který vytvořil model „trojúhelníku blahobytu“. Tento model rozděluje národní 

hospodářství do čtyř sektorů podle tří kritérií (institucionalizovanost, neziskovost, založení na 

základě právních norem). Toto schéma poskytuje dobrý přehled o různorodosti neziskových 

organizací. Z modelu trojúhelníku blahobytu vyplývá rozdělení neziskového sektoru na 

veřejný a soukromý.
1
 

Dalšími dvěma sektory jsou neziskový sektor domácností a ziskový tržní sektor, 

v rámci kterého působí klasické podniky založené za účelem dosažení zisku. Soukromý 

neziskový sektor jako jediný naplňuje všechny tři kritéria členění a zahrnuje v sobě 

nejrůznější typy neziskových organizací. Kromě tradičních organizací, které lze jednoznačně 

zařadit do některého sektoru, existují také hraniční či smíšené organizace. Tyto organizace 

vznikají v důsledku prolínání jednotlivých sektorů.  

2.1.1 Vládní neziskový sektor 

Veřejný neziskový sektor sestává z organizací, jejichž účelem je veřejný prospěch a 

podpora všech občanů, kteří tuto pomoc potřebují. Tyto organizace, spadající pod státní 

správu, případně samosprávu, mají formální charakter. „Veřejný neziskový sektor vytváří a 

ovlivňuje podmínky života lidí ve společnosti. VNS se podílí nezastupitelně na uspokojování 

společenských potřeb. Z charakteru společenských potřeb vyplývá, že neexistuje nikdo jiný, 

                                                           
1
 REKTOŘÍK, Jaroslav. et al. Organizace neziskového sektoru: Základy ekonomiky, teorie a řízení. Třetí 

aktualizované vydání. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-54-5. 
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než veřejný neziskový sektor, který je schopen a ochoten tyty potřeby uspokojovat.“
2
 Stejně, 

jako soukromý neziskový sektor, plní určité specifické funkce a to funkci ekonomickou, 

sociální, etickou a politickou.  

Ekonomická funkce je naplňována především prostřednictvím poskytování takového 

objemu veřejných statků, které není soukromý sektor schopen vyprodukovat. V rámci sociální 

funkce jde o zachování rovnosti osob při uspokojování jejich potřeb s ohledem na jejich 

možné znevýhodnění postavení ve společnosti. Etická funkce spočívá ve zkvalitňování 

lidského potenciálu, prostřednictvím vytváření etických kodexů, aktivního vzdělávání atd. 

V rámci veřejného sektoru mají lidé možnost aktivně rozhodovat o otázkách, které se jich 

osobně dotýkají. Tímto politická funkce veřejného sektoru slouží k podpoře a upevňování 

demokracie. 
3
 

Hlavní výhodou veřejného neziskového sektoru je jeho přímé napojení na veřejné 

finance, čímž může snadněji dosahovat svých cílů a svého poslání. Zároveň tento sektor 

reaguje a řeší selhávání trhu, což ovšem neznamená, že by sám neměl tendenci k selhávání. 

Nevýhodou tohoto sektoru je jeho častý sklon k neefektivnosti. Výstupy tohoto sektoru jsou 

hodnoceny na základě užitku, který přinášejí. Často ovšem dochází k alokaci veřejných 

financí do oblastí, které nepřinášejí nejvyšší užitek.  

2.1.2 Soukromý neziskový sektor 

Tato část národního hospodářství zahrnuje organizace nejrůznějších právních forem, 

které bývají souhrnně nazývány jako nestátní či nevládní neziskové organizace. Účelem 

tohoto sektoru je odstraňování nedostatků veřejného sektoru. Soukromý neziskový sektor 

produkuje především takové služby, jejichž poskytování veřejným sektorem by bylo 

neefektivní. Tyto organizace poskytují služby nejrůznějšího zaměření od sociálních oblastí až 

po ochranu životního prostředí.  

Nevládní neziskový sektor v rámci své existence plní několik funkcí  - sociální, 

etickou, ekonomickou a politickou. Sociální funkce spočívá v produkci veřejně prospěšných 

                                                           
2
 Typologie neziskových organizací: Definiční znaky neziskového sektoru a neziskových organizací. In: [online]. 

[cit. 2014-03-16]. Dostupné z: 

https://moodle.unob.cz/pluginfile.php/28577/mod_folder/content/0/2Typologie%20neziskov%C3%BDch%20or

ganizac%C3%AD_Defini%C4%8Dn%C3%AD%20znaky.pdf?forcedownload=1. 
3
  Tamtéž 

https://moodle.unob.cz/pluginfile.php/28577/mod_folder/content/0/2Typologie%20neziskov%C3%BDch%20organizac%C3%AD_Defini%C4%8Dn%C3%AD%20znaky.pdf?forcedownload=1
https://moodle.unob.cz/pluginfile.php/28577/mod_folder/content/0/2Typologie%20neziskov%C3%BDch%20organizac%C3%AD_Defini%C4%8Dn%C3%AD%20znaky.pdf?forcedownload=1
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činností a zároveň v možnosti každého jedince dobrovolně se do těchto činností zapojit. 

Jednou z nejdůležitějších funkcí je politická funkce. Neziskové organizace tohoto sektoru 

nahlas formulují přání a potřeby občanů, čímž dochází ke zvyšování povědomí o těchto 

nárocích. V konečné fázi se tyto požadavky stávají součástí politického procesu. Etická 

funkce nestátních neziskových organizací je naplňována prostřednictvím solidarity, 

emocionality, sounáležitosti, které jsou klíčovými prvky fungování těchto organizací. 

Ekonomická funkce je v rámci neziskových organizací chápána spíše jako funkce sekundární. 

4
 

Tyto organizace vytvářejí přidanou hodnotu a podílí se také na tvorbě HDP. V roce 

2011 tento podíl činil 1,63 %. „Soukromý neziskový sektor se lépe uplatňuje všude tam, kde 

srovnatelné transakční náklady na regulaci a vlastní výkon stejné činnosti by byly při 

uplatnění trhu nebo státní intervence nepřiměřeně vysoké.“
5
 Výhodou organizací působících 

v tomto sektoru je jejich kontrolovatelnost, transparentní využívání poskytnutých zdrojů a 

kreativní způsoby hledání možných zdrojů financování, prostřednictvím metody označované 

jako fundraising. Další výhodou těchto organizací je jejich přímý kontakt s klienty. Nestátní 

neziskové organizace často působí na lokální či regionální úrovni, a proto mohou být 

v neustálém kontaktu s občany a posilovat tak vzájemnou důvěru. Na druhé straně také tyto 

organizace mají své nedostatky. Jedná se především o nedostatečnou personální kapacitu a 

nestabilitu a nejistotu fungování těchto institucí.  

Jedním z nejdůležitějších prvků, na kterém jsou tyto organizace postaveny, je důvěra. 

Proto se může snadno stát, že pokud v takovéto organizaci dojde ke konfliktu na základě 

rozdílných zájmů, názorů či hodnot, může to vést k likvidaci celé organizace. V současnosti 

nestátní neziskový sektor nabývá na stále větším významu a neustále se zvětšuje jeho podíl na 

hospodářském životě.  

 

                                                           
4
 Typologie neziskových organizací: Definiční znaky neziskového sektoru a neziskových organizací. In: [online]. 

[cit. 2014-03-16]. Dostupné z: 

https://moodle.unob.cz/pluginfile.php/28577/mod_folder/content/0/2Typologie%20neziskov%C3%BDch%20or

ganizac%C3%AD_Defini%C4%8Dn%C3%AD%20znaky.pdf?forcedownload=1 
5
 Tamtéž 

 

https://moodle.unob.cz/pluginfile.php/28577/mod_folder/content/0/2Typologie%20neziskov%C3%BDch%20organizac%C3%AD_Defini%C4%8Dn%C3%AD%20znaky.pdf?forcedownload=1
https://moodle.unob.cz/pluginfile.php/28577/mod_folder/content/0/2Typologie%20neziskov%C3%BDch%20organizac%C3%AD_Defini%C4%8Dn%C3%AD%20znaky.pdf?forcedownload=1
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2.2 Vymezení neziskových organizací  

Stejně jako neziskový sektor, tak i pojem „nezisková organizace“ není jednoznačně 

definován žádným legislativním předpisem. Neziskové organizace můžeme rozdělit do dvou 

základních skupin a to na organizace působící ve veřejném neziskovém sektoru a organizace 

působící v soukromém neziskovém sektoru. „Opodstatnění těch prvních je dáno jejich 

posláním, tj. podílením se na výkonu veřejné správy na úrovni státu, regionu či obce.“
6
 

Neziskové organizace je možno charakterizovat jako právnické osoby, působící v neziskovém 

sektoru, které nejsou založeny primárně za účelem zisku. Jejich účelem je poskytování 

přímého užitku, nejčastěji ve formě veřejné služby, který je určen buď vlastním členům, nebo 

široké veřejnosti.  

Označení, že jejich primárním účelem není dosažení zisku není nejvhodnější, 

výstižnější je označení, že nejsou založeny za účelem podnikání. Nikde v zákonech není 

výslovně zakázáno, že by tyto organizace nemohly svou činností vytvářet zisk. V rámci 

vedlejší činnosti mohou neziskové organizace vyvíjet aktivity, které přinášejí zisk a to i 

podnikatelské, existuje však podmínka, že tyto aktivity nesmí provozovat takové činnosti na 

úkor hlavní činnosti. Neziskové organizace jsou však povinny zisk použít na financování 

hlavní činnosti nebo vložit jej do rozvoje aktivit souvisejících s jejich posláním. V žádném 

případě nesmí být zisk rozdělen mezi vlastníky či řídící osoby organizace.  

Každá nezisková organizace musí mít jasně definované své poslání, které je jejím 

základním stavebním kamenem. Vyjadřuje, proč organizace existuje a čeho chce dosáhnout. 

„Aby nezisková organizace mohla naplnit své poslání, musí splnit tři předpoklady. Vyhledat 

vhodné příležitosti, prokázat příslušnou kompetenci a bezvýhradně se angažovat.“ 
7
Stejně 

tak, jako neziskový sektor, můžeme i neziskové organizace rozdělit na státní (veřejné, vládní) 

a soukromé (soukromé, nevládní). Každá nezisková organizace má jasně vymezenou svou 

organizační strukturu. Kompetence, činnosti a povinnosti řídících i výkonných orgánů jsou 

definovány prostřednictvím zakládajících dokumentů, především stanov. Jedním 

z nejdůležitějších předpokladů fungování neziskových organizací je etika. Každá nezisková 

                                                           
6
 REKTOŘÍK, Jaroslav. et al. Organizace neziskového sektoru: Základy ekonomiky, teorie a řízení. třetí 

aktualizované vydání. Praha: Ekopress, s. r. o., 2010. ISBN 978-80-86929-54-5. 
7
 DRUCKER, Peter F. Řízení neziskových organizací: Praxe a principy. Praha: Management Press, 1994. ISBN 

80-85603-38-1. 
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organizace má vytvořeny vlastní etické pravidla a kodexy. Tyto kodexy chování by měly být 

k dispozici široké veřejnosti, která by tak měla snadnější možnost seznámit se a pochopit, jaké 

je poslání organizace. Toto doporučení však řada neziskových organizací nedodržuje.  

I přes fakt, že v českém právním řádu neexistuje jednotně vymezená definice 

neziskových organizací, v praxi můžeme najít několik různých pojetí. Jedná se například o 

definici, podle metodiky ESA95, používané v systému národních účtů a strukturálně – 

operacionální definici, vytvořenou v rámci Mezinárodního srovnávacího projektu 

neziskového sektoru University Johna Hopkinse.  Neziskové organizace jsou podle metodiky 

ESA95: „Nezisková instituce (NI) je definována jako právní nebo společenská jednotka 

vytvořená za účelem výroby výrobků a služeb a jejíž status nedovoluje, aby tato produkce byla 

pro jednotky, které ji založily, řídí nebo financují, zdrojem příjmů, zisku nebo finančních 

výnosů. V praxi je s její činností spojena tvorba přebytku nebo ztráty, ale žádné přebytky, ke 

kterým dojde, si nemohou přivlastnit jiné institucionální jednotky.“
8
 Podle strukturálně – 

operacionální definice jsou neziskové organizace: organizace, neziskové nebo zisk 

nerozdělující, institucionálně odděleny od vládních organizací, samosprávné a nepovinné. 
9
 

Tato definice se používá pro účely šetření v rámci satelitního účtu neziskových organizací, 

který poskytuje přehled o činnostech neziskových organizací a vyjadřuje podíl neziskových 

organizací na HDP.  

Obecně existuje pět základních charakteristik neziskových organizací: 

 „formální zřízenost, 

 základní struktura je soukromá, 

 samosprávnost, 

 neziskovost, 

 dobrovolnost.“
10
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Classification: Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, no. 3. Baltimore: 

The Johns Hopkins Institute for Policy Studies, 1992. ISBN 1-886333-09-2. Dostupné z: 
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„Základní rozdíly mezi ziskovými a neziskovými organizacemi lze shrnout ve 3 bodech a 

to v nakládání se ziskem, ve strategii a v marketingu. Zatímco ve firmách je zisk rozdělován 

mezi vlastníky, nezisková organizace, jak již bylo uvedeno, jej takto použít nesmí. Strategie 

firem jsou zaměřeny především na dosahování kladného hospodářského výsledku, 

v neziskových organizacích je strategie zaměřená na naplňování definovaného poslání. 

Marketing firmy je orientován na zákazníky, cílovou skupinou marketingových aktivit 

neziskových organizací jsou klienti a dárci.“
11

 

2.2.1 Veřejná prospěšnost  

Dalším důležitým rysem neziskových organizací je veřejná prospěšnost. Pojem 

veřejná prospěšnost v podstatě znamená úsilí neziskových organizací o veřejné dobro, pomoc 

znevýhodněným skupinám a rozvoj občanské společnosti. Do roku 2012 tento pojem nebyl 

v rámci České republiky legislativně vymezen. V souvislosti s přijetím nového občanského 

zákoníku, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014, je definována i veřejná prospěšnost nestátních 

neziskových organizací. Veřejně prospěšné organizace jsou podle § 146 definovány takto: 

„veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se 

zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, pokud na 

rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek 

z poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.“
12

  

Status veřejné prospěšnosti má právo právnická osoba zapsat do speciálně 

vytvořeného veřejného rejstříku. Subjekt, který má tuto skutečnost zapsanou v rejstříku má 

právo toto označení používat ve svém názvu. Zápis veřejné prospěšnosti je však podmíněn 

splněním určitých podmínek, mezi které patří především výkon nesobecké veřejně prospěšné 

činnosti, rovnost podmínek poskytování, výkon činnosti podle nového občanského zákoníku, 

předložení min. 2 výročních zpráv. Vyloučení z možnosti získat tento status se vztahuje na 

sociální družstva a vzájemně prospěšné spolky. Na veřejnou prospěšnost bude nahlíženo také 
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v rámci poskytování dotací z veřejných rozpočtů a možnosti uplatňování daňových 

zvýhodnění.
13

 

Vymezení veřejné prospěšnosti však s sebou přináší i jistá negativa. Konkrétní 

vymezení veřejné prospěšnosti je celkově zavádějící, jelikož se jedná o pojem, který se 

neustále vyvíjí. Definice veřejné prospěšnosti nevyřeší původní záměr nového občanského 

zákoníku zvýšení transparentnosti neziskových organizací, protože se týká pouze těch 

subjektů, kterým bude tento status přidělen. Přiznávání statusu veřejné prospěšnosti je v rukou 

odborné komise, případně v rukou jednotlivců. Tento schvalovací proces s sebou přinese 

zatížení, které společnosti v konečné fázi nepřinese žádný užitek, což je v rozporu se smyslem 

občanské společnosti. Od pojmu veřejné prospěšnosti lze rozlišovat také vzájemnou 

prospěšnost. Vzájemně prospěšné jakou takové organizace, které jsou založeny za účelem 

poskytování vzájemně prospěšných služeb pro vlastní členy. V praxi se jedná především o 

nejrůznější tělovýchovné jednoty.  

2.2.2 Charakteristika vládních neziskových organizací  

Do kategorie vládních nebo také státních neziskových organizací spadají příspěvkové 

organizace a organizační složky. Společným rysem těchto organizací je zřizování státem nebo 

územním samosprávným celkem. Organizační složky a příspěvkové organizace nemají žádný 

vlastní majetek, disponují pouze s majetkem zřizovatele. Rozdíl mezi oběma organizacemi 

spočívá v právní subjektivitě. Zatímco příspěvkové organizace mají vlastní právní 

subjektivitu, organizační složky nikoliv. Příspěvkové organizace i organizační složky působí 

především v oblasti zdravotnictví, školství, kultury, sociální péče, oblasti vědy a výzkumu a 

ochraně bezpečnosti.  

2.2.2.1 Příspěvkové organizace  

Tyto organizace se dělí na příspěvkové organizace zřízené státem a organizace zřízené 

ÚSC. Podle toho, kdo je zřizovatelem, rozlišuje se také právní úprava. V případě založení 

příspěvkové organizace státem se jejich zřízení a hospodaření řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
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předpisů a dále zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se jedná o příspěvkové organizace 

zřízené ÚSC řídí se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů. Vznik příspěvkové organizace je podmíněn vydáním zřizovací 

listiny, která obsahuje název a sídlo této organizace, hlavní činnosti či povolení k vykonávání 

ekonomické činnosti, informace o majetku, organizační strukturu a dobu, na kterou je 

organizace zřízena. Příspěvkové organizace jsou dále povinny vydat statut, pravidla 

hospodaření a organizační řád. 
14

 

Tyto organizace poskytují služby za nižší ceny, než jsou skutečné náklady, případně 

mohou některé služby poskytovat zdarma a jejich úhradu provádí stát formou příspěvku na 

její činnost, čímž stát nebo zřizovatel vstupuje do řízení organizace a podílí se i na jejím 

finančním řízení. Na základě živnostenského oprávnění mohou také příspěvkové organizace 

vyvíjet ekonomickou činnost přinášející zisk. Tato činnost musí však vždy formu vedlejší 

činnosti a zisk z ní plynoucí musí být, tak jako v ostatních typech neziskových organizací, 

použit na rozvoj hlavní činnosti. V České republice v poslední době velmi často dochází 

k transformaci příspěvkových organizací na společnosti s ručením omezením, případně na 

akciové společnosti. Státními příspěvkovými organizace jsou například fakultní nemocnice, 

školy a diagnostické ústavy, státní muzea a galerie.  

2.2.2.2 Organizační složky  

Stejně jako příspěvkové organizace jsou i organizační složky vymezeny zákonem č. 

219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a zákonem 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.  

Zřizovatelem organizační složky může být stát nebo územní samosprávný celek. Organizační 

složky vznikly z rozpočtových organizací s právní subjektivitou. Organizační složky jsou 

samostatnými účetními jednotkami, v případě zřízení státem zastupují stát a nakládají se 

státním majetkem, ale nejsou právnickými osobami. Právní úkony jménem státu vykonává 

ředitel organizační složky státu, který je jmenován ředitelem republiky. Tak jako příspěvkové 

organizace jsou organizační složky zřízeny za účelem poskytování veřejných statků jako 
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celku celé společnosti. Organizačními složkami státu jsou jednotlivá ministerstva, Grantová 

agentura ČR, Ústavní soud, NKÚ, Kancelář prezidenta republiky aj. 
15

 

 

2.2.3 Charakteristika nestátních neziskových organizací  

Nestátní neziskové organizace tvoří početnější skupinu v rámci neziskových organizací. 

Nestátní neziskové organizace jsou nezávislé na státu, jsou schopny řídit samy sebe a 

nepodléhají ani státní kontrole. Stát kontroluje pouze transparentnost nakládání s přijatými 

finančními prostředky, na základě každoročně předkládaných výročních zpráv. Všechny tyto 

organizace mají povinnost se registrovat ve veřejném rejstříku, který je veden příslušnými 

soudy. V souvislosti s novým občanským zákoníkem účinným od 1. 1. 2014 došlo 

k výrazným změnám v této oblasti. Současná právní úprava neziskových organizací je 

obsažena především v těchto zákonech: 

 Zákon č. 89/2012Sb., občanský zákoník, 

 Zákon č. 90/2012Sb., o obchodních korporacích, 

 Zákon č. 304/2013Sb., o veřejných rejstřících, 

 Zákon o veřejné prospěšnosti, 

 Zákon č. 586/1992Sb., o daních z příjmu, 

 Zákon č. 248/1995Sb., o obecně prospěšných společnostech, 

 Zákon č. 3/2002Sb., o církvích a náboženských společnostech. 

Nový občanský zákoník dělí nestátní neziskové organizace na tři typy – korporace, 

fundace a ústavy. Charakteristickým znakem těchto institucí je založení z vlastní iniciativy 

nezávislé na některém z vládních orgánů. „V současné době podle NOZ v České republice 

existují následující druhy nestátních neziskových organizací: 

 ústavy, 

 spolky, 
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 nadace, 

 nadační fondy, 

 obecně prospěšné společnosti, 

 evidované právnické osoby (církevní).“
16

 

 

2.2.3.1 Ústavy 

Ústav, jakožto typ nestátní neziskové organizace je v českém právním řádu ustanoven 

od 1. 1. 2014. Tento typ je v novém občanském zákoníku obsažen v § 402 – 418. Podle 

nového občanského zákoníku je ústav založen za účelem společensky nebo hospodářsky 

užitečné činnosti. Je zde propojena majetková a osobní složka. Důležitá je skutečnost, že 

ústav nemá členy, ale zaměstnance. Založení ústavu je podmíněno zakladatelskou listinou, 

která musí obsahovat název, sídlo, účel, počet a údaje členů ústavu, údaje o výši vkladu, 

pokud ústav má zřízenou dozorčí radu, tak údaje a počet jejích členů. Vznik ústavu je založen 

na zápisu do veřejného rejstříku. Název musí obsahovat označení „ústav“ nebo „zapsaný 

ústav“. V čele ústavu stojí ředitel volený správní radou. Ředitel plní funkci statutárního 

orgánu. Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady a naopak. Správní rada dohlíží na 

jeho činnost, schvaluje rozpočet, výroční zprávu a účetní uzávěrky. Její funkční období je 

tříleté.  

Ústav kromě hlavní činnosti, pro kterou byl založen, může vykonávat také vedlejší 

činnost, která může přinášet zisk. Tato činnost však nesmí být prováděna na úkor hlavní 

činnosti. Stejně tak, jako v jiných právních formách neziskových organizací musí však být 

tento zisk použit na financování hlavní činnosti. Pokud obrat ústavu překročí deset milionů 

Kč, musí být účetní závěrka a výroční zpráva ověřena auditorem.
17

 Obecně lze říci, že tato 

právní forma se nejvíce blíží obecně prospěšným společnostem, které mají možnost se na 

ústav transformovat.  
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2.2.3.2 Spolky 

V pojetí nového občanského zákoníku je spolek korporací. Současné spolky nahradily 

občanská sdružení, která byla do roku 2014 upravena zákonem o sdružování občanů. Nový 

občanský zákoník tento zákon zrušil a celá právní úprava týkající se této formy právnických 

osob je obsažena v tomto předpise. Občanská sdružení, která existovala do konce roku 2013, 

se automaticky od 1. 1. 2014 stala spolky, bez nutnosti se znovu registrovat. Smyslem nového 

občanského zákoníku v této oblasti je nastolit větší přehlednost a komplexnost. Dosavadní 

právní úprava byla v některých ohledech relativně nedostatečně řešena a nově občanský 

zákoník upravuje i ty oblasti, které si dříve občanská sdružení upravovala sama 

prostřednictvím interních směrnic.  

Právní úpravu spolku řeší nový občanský zákoník v § 214 – 302. Spolek mohou 

založit minimálně 3 osoby, které sdílejí společný zájem. Zakladatelé spolku musí ustanovit 

stanovy, které obsahují název a sídlo, účel, pro který byl spolek založen, práva a povinnosti 

členů, statutární orgány. Spolek vzniká zápisem do veřejného rejstříku. Další možností 

založení spolku je ustavující schůze, v rámci které dochází k vypracování stanov a volení 

statutárních orgánů. „Členem spolku může být fyzická i právnická osoba, která projeví vůli být 

vázána stanovami a splatí v příslušném termínu členský příspěvek, pokud je tak určeno ve 

stanovách spolku. Členství ve spolku je osobní povahy a nepřechází na právního nástupce 

člena. O přijetí člena rozhoduje obvykle nejvyšší orgán spolku.“ 
18

 Zánik členství může 

proběhnout na základě vystoupení, nezaplacení příspěvku či vyloučení člena v důsledku 

hrubého porušení povinností. V čele spolku stojí obvykle členská schůze, která vymezuje 

hlavní činnosti spolku, v kompetenci má také změny stanov a schvalování roční uzávěrky. 

Členská schůze se, na podnět statutárního orgánů, schází minimálně jednou ročně a hlasování 

o důležitých otázkách probíhá na základě většiny. Dalšími orgány jsou kontrolní a rozhodčí 

komise. Kontrolní komise plní funkci kontrolního orgánu a má minimálně tři členy. Rozhodčí 

komise vystupuje jako orgán řešení sporů. Statutárním orgánem spolku může být kolektivní 

výbor nebo předseda. Funkční období těchto orgánů je zpravidla pětileté.  
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Spolky mohou zakládat v rámci své činnosti také další spolky, které jsou, buď svazové 

povahy, nebo mají charakter pobočného spolku. Možnost založení pobočného spolku musí být 

uvedena ve stanovách. Pobočný spolek lze připodobnit k pobočce obchodní společnosti avšak 

s tím rozdílem, že pobočný spolek je do určité míry samostatnou právnickou osobou. Tato 

samostatnost je určena stanovami a záleží pouze na hlavním spolku, které pravomoci budou 

moci pobočné spolky vykonávat. Existence pobočného spolu je závislá na existenci hlavního 

spolku, nikoli naopak. Vznik pobočného spolku je podmíněn zápisem do veřejného rejstříku, 

přičemž musí nést označení, ze kterého bude na první pohled zřejmé, že se jedná o pobočný 

spolek. „Vztah pobočného a hlavního spolku stojí na principu oddělených majetkových sfér. 

Souhrn majetku a dluhů (tj. jmění) nelze považovat za podmnožinu majetku hlavního spolku.“ 

19
  Naopak však dluhy hlavního spolku mohou být chápány jako také jako dluhy pobočného 

spolku.   

2.2.3.3 Nadace a nadační fondy 

Nadace a nadační fondy jsou z hlediska nového občanského zákoníku fundacemi. 

Obecně je možno fundace definovat jako účelová sdružení majetku, která slouží určitému 

účelu. Jejich základem je tedy majetek. Kromě nadací a nadačních fondů patří do fundací také 

přidružený fond. Právní úprava těchto institucí byla do roku 2014 řešena zákonem o nadacích 

a nadačních fondech. Počínaje rokem 2014 byl tento zákon zrušen a celá tato oblast je nově 

vymezena pouze novým občanským zákoníkem, konkrétně v § 303 – 401. Nadace a nadační 

fondy, které vznikly do roku 2014, jsou chápany, jako organizace vzniklé podle současné 

právní úpravy. Tyto nadace a nadační fondy mají povinnost upravit své nadační listiny podle 

stávající legislativy a to ve lhůtě dvou let. Vše, týkající se nadací a nadačních fondů, co není 

upraveno v této části nového občanského zákoníku, se řídí obecnou právní úpravou 

právnických osob.  

Stejně tak, jako ostatní formy nestátních neziskových organizací, jsou nadace a 

nadační fondy zakládány ke společenskému či hospodářskému účelu. Nadace a nadační fondy 

se zakládají zakládací listinou nebo pořízením pro případ smrti a to závětí či odkazem. U 
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nadací je zakládací listinou zpravidla nadační listina. Zakládací listina musí obsahovat 

povinné náležitosti, jako například účel, sídlo, jméno a údaje o zakladateli, údaje o výši 

vkladu a nadačního kapitálu, správce kapitálu atd. Nadaci může založit více zakladatelů, kteří 

se však považují za jediného a rozhodují vždy jednomyslně. Nový občanský zákoník také 

stanovuje možnost měnit obsah nadační listiny, tato skutečnost však musí být v nadační listině 

uvedena. Jednání orgánů nadace a poskytování příspěvků je upraveno statutem, který vydává 

zakladatel, případně správní rada. Vznik nadací a nadačních fondů je stejně tak, jako v jiných 

právních formách, podmíněn zveřejněním v rejstříku. 
20

 

Nadace hospodaří s majetkem nadace, který tvoří nadační jistina a ostatní majetek. 

Nadační jistina musí mít celkovou hodnotu minimálně 500 000 Kč. Nadační fondy netvoří 

nadační jistinu. Jednotlivé vklady jsou oceněny na základě znaleckého posudku. Vklady do 

nadací mohou být peněžité i nepeněžité. Statutárním orgánem nadací je správní rada, která má 

alespoň tři členy. Kontrolním orgánem je dozorčí rada, případně, pokud nebyla zřízena, 

revizor. Nadace i nadační fondy mohou v rámci vedlejší činnosti podnikat. Takto získaný zisk 

však musí použít výhradně na financování svého účelu a možnost podnikání musí být 

uveřejněna v nadační listině. Nový občanský zákoník také připouští změnu účelu nadací. 

„Pokud nadace nebude schopna naplňovat svůj účel, může být soudem nahrazen účelem 

podobným (pokud bude účel nezměnitelný dle nadační listiny, vstoupí nadace do likvidace). 

Pokud nadační fond nebude schopen naplňovat svůj účel, rozhodne správní rada (nebo 

případně soud) o zrušení s likvidací. Změnu nadačního účelu lze povolit v nadační listině, 

případně soudem.“
21

 Nadace a nadační fondy mohou být založeny tak za účelem 

dobročinným či smíšeným. „O změně účelu nadace z veřejně prospěšného na dobročinný 

může rozhodnout jen soud, pokud je pro to zvlášť závažný důvod a nadační listina to 

nevylučuje.“
22

  

Nadace mohou také kromě vlastního majetku spravovat přidružené a svěřenské fondy.  

Na základě písemné smlouvy je možno nadaci svěřit majetek, který je určen k předem 
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definovanému účelu. Tento majetek je pojímán podle nového občanského zákoníku jako 

přidružený fond. Svěřenský fond vzniká z majetku zakladatele. Tento fond může sloužit, jak 

veřejně prospěšnému, tak i k soukromému účelu. Tento fond musí mít svůj statut vydaný 

zakladatelem.  

Hlavní rozdíl mezi nadací a nadačním fondem spočívá v délce trvání činnosti. Zatímco 

nadace je organizace, sloužící k trvalé službě, nadační fond je zřízen pouze dočasně. Dalším 

rozdílem jsou podmínky vkládání nepeněžitého vkladu. U nadací tyto vklady musí přinášet 

trvalý výnos, u nadačních fondů nikoliv. Taktéž u nadačních fondů není zákonem stanovena 

minimální souhrnná výše vkladů. 
23

 

Nový občanský zákoník přinesl poněkud volnější úpravu těchto institucí. Nadace mají 

možnost být zakládány k nejrůznějším účelům, avšak tento předpis také vymezuje účely, pro 

které je zakládání nadací zakázáno. Podle nového občanského zákoníku je zakázáno nadace 

zakládat za účelem: „popření nebo omezení osobních, politických nebo jiných práv osob pro 

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

sociální postavení; rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti; podpory násilí nebo řízení 

orgánu veřejné moci nebo výkonu veřejné správy bez zákonného zmocnění.“
24

 

2.2.3.4 Obecně prospěšné společnosti 

Obecně prospěšné společnosti jsou společnosti, které vznikají za účelem poskytování 

veřejně prospěšné služby. Do roku 2014 se tyto společnosti řídily Zákonem č. 248/1995Sb., o 

obecně prospěšných společnostech. Tento zákon byl však k 1. 1. 2014 zrušen a nahradil jej 

nový občanský zákoník. Od tohoto data tak již není možné zakládat nové obecně prospěšné 

společnosti. Již existující OPS se budou nadále řídit zrušeným zákonem o obecně prospěšných 

společnostech nebo mají taktéž možnost dobrovolně změnit svou právní formu na nadaci, 

ústav či nadační fond. 
25
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OPS jsou v praxi nejčastěji zakládány ve formě soukromých škol, divadel, galerií či 

jako nestátní zdravotnická zařízení. Služby těchto organizací jsou poskytovány široké 

veřejnosti za rovných podmínek a to bezplatně nebo za nákladové ceny. OPS jsou 

samosprávné organizace, které vznikají na základě zakládací listiny nebo smlouvy. Tyto 

dokumenty musí obsahovat povinné náležitosti uvedené v ZOPS. „V zakladatelském 

dokumentu je třeba jasně vymezit, které služby budou poskytovány, a ustanovení o tom, zda 

bezplatně, nebo s uživatelským poplatkem. Podstatné však je, že OPS musí dodržet rozsah 

poskytovaných služeb a nediskriminovat nikoho, kdo o ně projeví zájem“
26

 Založení OPS je 

vázáno a zápis do veřejného rejstříku. Orgány OPS jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel. 

V čele OPS stojí ředitel, jmenovaný správní radou. Správní rada zasedá minimálně dvakrát 

ročně a má nejméně tři členy. Správní rada vydává statut OPS, schvaluje změny stanov, 

schvaluje rozpočty a rozhoduje o zrušení společnosti. Funkční období je tři roky. Kontrolním 

orgánem je dozorčí rada, jejíž počet musí být vždy dělitelný třemi. Dozorčí rada kontroluje 

hospodaření společnosti, vypracovává zprávy o stavu společnosti a svolává mimořádné 

zasedání správní rady.  

Stejně tak, jako ostatní formy neziskových organizací mohou OPS v rámci vedlejší 

(doplňkové) činnosti vytvářet zisk. Pro vykonávání podnikatelské činnosti však musí být 

udělen souhlas správní rady. „Obě činnosti může OPS vykonávat pouze za podmínky, že těmito 

činnostmi bude dosaženo účinnějšího využití majetku, a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, 

rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb, k nimž byla OPS založena.“
27

 Obecně 

prospěšné společnosti mají povinnost vést podvojné účetnictví a sestavovat účetní závěrku, 

která, v určitých případech, musí být ověřená auditorem. Jedná se situaci, kdy je OPS 

příjemcem dotací nebo pokud její čistý obrat přesáhl částku10 mil. Kč.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 
26
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2.2.3.5 Církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby 

„Státem uznané církve a náboženské společnosti jsou zřizovány podle zákona č. 

3/2002Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.“
28

 

Vznik církví je podmíněn registrací u Ministerstva kultury ČR. Církve a náboženské 

společnosti jsou dobrovolné sdružení osob, které je založené za účelem vyznávání náboženské 

víry. Církve a náboženské společnosti jsou instituce, které jsou na stejné úrovni. Vždy se 

jedná o organizace, které mají vlastní organizační strukturu a systém řízení, prostřednictvím 

interních směrnic.  

Tyto organizace mohou v rámci své činnosti zakládat evidované právnické osoby, 

které mají v podstatě funkci organizační jednotky. Stejně tak, jako církve a náboženské 

společnosti se evidované právnické osoby registrují u MK ČR a zapisují do rejstříku. Církev 

mohou založit, prostřednictvím návrhu na registraci, tři osoby ve věku minimálně 18 let, které 

tvoří přípravný výbor. Tento návrh musí být opatřen podpisy minimálně 300 osob hlásících se 

k této církvi. Návrh na registraci posuzuje MK ČR, které pokud shledá návrh přijatelným, 

církev zaregistruje. „Registrovaná církev a náboženská společnost může k plnění svého 

poslání zejména vyučovat a vychovávat své duchovní i laické pracovníky ve vlastních školách 

i jiných zařízeních i na vysokých školách bohosloveckých a bohosloveckých fakultách a také 

získat oprávnění k výkonu zvláštních práv např. vyučovat náboženství na státních školách, 

pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské činnosti 

v ozbrojených silách ČR.“
29

  

V současné době je v České republice zaregistrováno 36 církví, přičemž 17 z nich má 

nárok na podporu státu. Církve a náboženské společnosti mají stejné možnosti financování 

jako ostatní formy neziskových organizací. Zdroji jejich příjmů jsou především příspěvky, 

příjmy z prodeje a pronájmu, dotace, příjmy ze sbírek aj. „K 1. 1. 2013 vstoupil v účinnost 

zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, 

kterým byl dosavadní model financování církví a náboženských společností ukončen. Počínaje 
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rokem 2013 je dotčeným církvím a náboženským společnostem, které uzavřou se státem 

smlouvu o vypořádání, ze státního rozpočtu vyplácena finanční náhrada (dle § 15 zákona č. 

428/2012 Sb.) a po dobu 17 let od nabytí účinnosti zákona (tzv. přechodné období) mají 

dotčené církve a náboženské společnosti nárok na příspěvek na podporu činnosti (dle § 17 

zákona č. 428/2012 Sb.). V prvních třech letech přechodného období je příspěvek vyplácen v 

plné výši, od čtvrtého roku se jeho výše každoročně snižuje o 5% výchozí částky.“
30

 Ročně 

činí příspěvek poskytnutý na činnosti církví zhruba 1,5 mld. Kč, nový zákon o majetkovém 

vyrovnání však počítá s postupným snižováním takto poskytnutého příspěvku až na nulu. 
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3 Možnosti a zdroje financování neziskových organizací 

3.1 Financování vládních neziskových organizací  

Vládní neziskové organizace jsou financovány pouze z rozpočtů svého zřizovatele. 

Mezi organizačními složkami a příspěvkovými organizacemi však v rámci financování 

existuje podstatný rozdíl, který spočívá v napojení na státní rozpočet a ve výši prostředků 

poskytnutých na jejich činnost. Organizační složka státu hospodaří v rámci kalendářního roku 

podle předem schváleného rozpočtu, který je součástí státního rozpočtu. Rozpočet organizační 

složky státu je stanoven zřizovatelem této organizace v rámci rozpočtu své kapitoly. Pokud 

organizační složka státu v rámci své činnosti dosahuje určitých příjmů, nejedná se o příjmy 

této organizace, ale o příjmy státního rozpočtu. Příjmy lze rozdělit do dvou částí – příjmy 

vybírané ve formě poplatků za poskytované služby a příjmy vybírané do veřejných rozpočtů. 

Výdaje organizačních složek lze obdobně členit do dvou skupin a to na výdaje, se kterými 

organizační složka hospodaří a výdaje, které přerozděluje, např. v podobě důchodů nebo 

dotací. Organizační složka státu má vždy určenou výši příjmů i výdajů, kterých musí 

dosáhnout, případně se kterými musí hospodařit. Tyto ukazatele jsou pro tyto organizace vždy 

závazné, pouze na základě rozpočtových opatření můžou organizační složky státu výše příjmů 

či výdajů překračovat. Podle § 45 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech jsou 

organizace povinny vynakládat výdaje státního rozpočtu pouze na nezbytně nutné potřeby. 

Organizační složky státu také vytvářejí rezervní fondy a FKSP jejichž náplň tvoří zejména 

zahraniční zdroje, přijaté dary a nevyčerpané zdroje za minulý rok a příděly z rozpočtu těmto 

organizacím. Financování organizačních složek státu má institucionalizovaný charakter. 

Výdaje státního rozpočtu jsou alokovány zejména do těch organizací, které svou činností 

dosáhnou určitého poslání či cíle. 

Příspěvkové organizace zřízené státem v rámci svého financování používají dva druhy 

zdrojů. Prvním zdrojem jsou příjmy získané vlastní činností, především ve formě poplatků za 

užití jimi poskytovaných služeb a druhým příspěvky poskytnuté ze státního rozpočtu. Příjmy 

vzniklé vlastní činností nejsou příjmy státního rozpočtu, ale vlastními příjmy příspěvkové 

organizace. V rámci své činnosti mají příspěvkové organizace státu stanoven vyrovnaný 

rozpočet. Příjmy z vlastní činnosti nemusí pokrývat výdaje příspěvkových organizací. Tento 

deficit je tak vyrovnáván prostřednictvím příspěvků ze státního rozpočtu. Stejně jako 
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organizační složky státu musí i příspěvkové organizace použít výdaje pouze na financování 

nezbytně nutných potřeb. Pokud příjmy příspěvkové organizace převýšily výdaje, mohou 

zřizovatelé stanovit odvod do státního rozpočtu. Tyto organizace tvoří také rezervní fondy, 

fond reprodukce majetku, FKSP a jiné. Příjmy těchto fondů jsou tvořeny hospodářským 

výsledkem, dary, zahraničními zdroji, odpisy či prodejem majetku. Mimo svou hlavní činnost 

může příspěvková organizace vykonávat také vedlejší činnost, která ovšem nesmí být ztrátová 

a hrazena z prostředků vyčleněných na hlavní činnost. Informace o příjmech a výdajích lze 

najít v zákoně o státním rozpočtu České republiky pro příslušný rok.
31

 

Organizační složky a příspěvkové organizace mohou být zřízeny také na úrovni 

územních samosprávných celků. I v tomto případě jsou tyto organizace napojeny na rozpočet 

svého zřizovatele, tedy na rozpočty krajů a obcí. Založení, finanční hospodaření i zánik tohoto 

typu organizací se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. Organizační složky územních samosprávných celků jsou plně napojeny na rozpočet 

svého zřizovatele, který má všechny příjmy a výdaje obsaženy ve svém rozpočtu. Organizační 

složky zřízené územním samosprávným celkem mohou volně nakládat pouze s takovými 

peněžními prostředky, které bezprostředně souvisí s její běžnou činností. Finanční 

hospodaření této organizační složky upravuje zřizovatel v zřizovací listině.  V rámci své 

činnosti jsou organizační složky tohoto typu povinny plnit předem stanovené příjmy a 

vykonávat svou činnost co nejhospodárněji. Za hospodaření organizační složky územního 

samosprávného celku je odpovědný vedoucí této organizační složky. Provoz této organizace 

je zabezpečován prostřednictvím provozní zálohy, kterou poskytuje zřizovatel a to buď 

v hotovosti, nebo převedením na běžný účet. Organizační složka územního samosprávného 

celku může být také zmocněna vybíráním určitých rozpočtových příjmů, které je povinna 

odvést každý měsíc na účet zřizovatele. Průběh hospodaření je zaznamenáván do peněžního 

deníku, údaje z něho jsou ve stanoveném období převáděny do rozpočtu zřizovatele. Provozní 

                                                           
31

 Zákon č. 218/2000 Sb.: o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění. 

In: Sbírka zákonů České republiky. 2012. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-

dokumenty/2000/zakon-c-218-2000-sb-3443 

 

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2000/zakon-c-218-2000-sb-3443
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2000/zakon-c-218-2000-sb-3443


 
 
 
 
 
 

26 
 

zálohu je organizační složka územního samosprávného celku povinna vyúčtovávat a 

případnou nevyčerpanou zálohu je povinna vracet svému zřizovateli.
32

 

Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem hospodaří v rámci 

své činnost s vlastními příjmy, které mají formu poplatků od uživatelů. Tyto příspěvky si 

příspěvkové nechávají na financování vlastních výdajů. Výše uživatelských poplatků však 

často nepostačuje na krytí výdajů těchto organizací, a proto je tento deficit kryt příspěvkem 

zřizovatele. Tento příspěvek má formu příspěvku na provoz. Příspěvek na provoz je 

poskytován vždy v návaznosti na stanovené výkony, čímž je dosahováno vyšší alokační 

efektivnosti.  Dalšími zdroji financování těchto organizací jsou vlastní fondy, dary 

právnickým i fyzických osob a případně také peněžní prostředky plynoucí ze zahraničí. 

Příspěvkové organizace územních samosprávných celků mohou také v rámci své vedlejší 

činnosti vytvářet zisk, který však musí být použit na financování činnosti hlavní. Tento zisk se 

stává předmětem daně z příjmů právnických osob. Existují však různá daňová zvýhodnění 

týkající se tohoto druhu organizací. Zřizovatel však má možnost rozhodnout o jiném použití 

těchto prostředků. Kromě příspěvku na provoz může být příspěvková organizace územního 

samosprávného celku napojena na rozpočet zřizovatele také prostřednictvím odvodu. Tato 

situace nastává, pokud výnosy přesahují náklady nebo pokud zdroje převyšují potřeby. 

Zřizovatel pak v této situaci stanovuje odvod do svého rozpočtu. V rámci některých úkonů je 

příspěvková organizace vázána povolením zřizovatele. Jedná se především o využití 

investičních úvěrů, pořizování majetku na splátky apod.  Vzhledem k napojení na rozpočet 

zřizovatele se v rámci tohoto druhu příspěvkových organizací jedná o netto rozpočtový 

způsob financování. 
33

 

3.2 Možnosti financování nestátních neziskových organizací 

Financování nestátních neziskových organizací (NNO) musí být zajištěno v dostatečné 

výši a struktuře, s cílem zajištění dlouhodobé udržitelnosti této organizace. Mezi základní 

obecné principy financování nestátní neziskové organizace i neziskového sektoru patří: 
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 vícezdrojovost, 

 samofinancování a fundraising, 

 neziskovost (neziskové rozdělování zdrojů), 

 osvobození od daní.  

 

V praxi existuje několik způsobů financování nestátních neziskových organizací. Mezi 

základní druhy patří financování účelové, výkonové, globální a kombinovaný způsob 

financování. Účelové financování je nejrozšířenějším způsobem financování, který je spojen 

s principem efektivnosti a projektování. Finanční prostředky jsou poskytování na základě 

předloženého projektu, jehož součástí je schválený rozpočet. „Podstata účelového financování 

spočívá ve vymezení ekonomických činností, které budou předmětem financování.“ 
34

 

Poskytovatel prostředků má možnost jasně vymezit, na jaký účel mají být tyto zdroje použity. 

Důležitou zásadou tohoto způsobu financování je povinnost využít tyto prostředky v tom roce, 

ve kterém jsou pořízeny. Pokud nestátní neziskové organizace tyto prostředky v rámci tohoto 

období nevyužije v plné výši, je povinna je vrátit poskytovateli. Mezi hlavní výhody 

účelového financování patří zjednodušení procesu alokování, plánování a rozpočtování 

finančních zdrojů. V rámci tohoto druhu financování nedochází ke zvyšování celkové 

efektivnosti, finanční prostředky jsou často využívány pouze v rámci aktuálních potřeb, 

v důsledku čehož dochází k sestavování rozpočtů, které neodpovídají skutečnosti. Tyto fakty 

je možno označit jako hlavní nevýhody účelového způsobu.  

Dalším druhem financování je výkonový způsob, který je kontrastním způsobem výše 

uvedeného způsobu. Finanční prostředky se poskytují na základě faktury až po provedení 

smluveného výkonu, který musí být proveden v adekvátním objemu. Nestátní neziskové 

organizace jsou nuceny využívat získané prostředky hospodárně. Obecně lze říci, že tento 

způsob se snaží eliminovat nedostatky účelového způsobu. Nedochází zde k nadhodnocování 

či podhodnocování nákladů a zdroje jsou využívány s ohledem na zvyšování efektivnosti. 

Globální způsob financování, nazývaný též jako „lump-sum“ systém, je založen na 

přidělení určitého objemu prostředků v předem stanovené výši, které nejsou nebo jsou pouze 
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zčásti účelově vázány. Vzhledem k tomu, že finance nejsou poskytnuty na konkrétní účel, je 

zpravidla dohodnut alespoň minimální objem a kvalita vyprodukovaných služeb. Nestátní 

nezisková organizace má možnost v rámci tohoto druhu financování nakládat se získanými 

prostředky podle svého uvážení, v důsledku čehož dochází ke zvyšování odpovědnosti 

managementu.
35

 

V praxi dochází většinou ke kombinaci různých druhů financování z důvodu 

odstraňování nevýhod a vzájemného posilování výhod. Nejčastější kombinací je výkonově-

účelové financování. „Nezisková organizace rovněž potřebuje vhodnou strategii získávání 

finančních prostředků. No musí znát důkladně trh. Nezisková organizace, která se omezí 

pouze na získávání finančních prostředků, se může dostat do velmi vážné situace ztrátou své 

vlastní identity. Dnes se neziskové instituce soustřeďují ne na „získávání finančních 

prostředků“, nýbrž na jejich „rozvoj“. „Rozvoj finančních prostředků“ znamená vytváření 

okruhu příznivců, kteří organizaci průběžně podporují.“
36

 

3.2.1 Fundraising  

Pro založení a úspěšné fungování každé nestátní neziskové organizace je potřeba nejen 

lidských zdrojů a práce, ale také především finančního zabezpečení. Proto je fundraising, 

jakožto aktivita zaměřená na zajištění potřebných zdrojů nedílnou součástí každé nestátní 

neziskové organizace. Fundraising („pěstování, shromažďování fondů“) je systematická 

činnost zaměřená na získávání finančních a nefinančních prostředků, sloužících k realizaci 

poslání nestátních neziskových organizací s cílem zajistit udržitelnost organizace. Fundraising 

vychází z poslání organizace, které musí být jednoznačně a srozumitelně formulováno. 

V českém jazyce neexistuje pro tento pojem jednoslovný překlad ani jedna obecně platná 

definice. Prostřednictvím této metody jsou zajišťovány zdroje, jak v požadované výši, tak 

v požadované struktuře.   

Obecně lze také fundraising charakterizovat jako soubor činností zaměřených na zdrojové 

zajištění neziskových organizací. V rámci fundraisingu dochází k podpoře nestátních 
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neziskových organizací nejen prostřednictvím finančních zdrojů, ale také skrze nefinanční 

prostředky. Sponzoři, donátoři, firmy a další subjekty mohou nestátní neziskové organizace 

podporovat prostřednictvím: 

 hmotných věcí – jedná se především o poskytnutí nábytku, vybavení, výpočetní 

techniky. Mnohdy se jedná o vítanější formu pomoci vzhledem k jednoznačnosti a 

konkrétnosti poskytnutých prostředků. Spolupráce podniků a těchto může probíhat 

také skrze barterové obchody. Tento typ využívají především nestátní neziskové 

organizace angažující se v kulturní oblasti. Podniky poskytují svou podporu a nestátní 

neziskové organizace na oplátku své služby či výrobky. V konkrétním případě podnik 

může např. poskytnout určitou nefinanční pomoc a nestátní nezisková organizace dodá 

sponzorujícímu podniku volné vstupenky na představení apod., 

 informací – včasné informace jsou základem fundraisingu. Jedná se o zajištění 

přísunu potřebných informací, tvorbu metodických příruček, propagačních materiálu 

atd. externími firmami, které samy většinou mají právní formu neziskové organizace, 

 práv – nestátní neziskové často uzavírají smlouvy, na základě kterých mohou 

využívat ke své propagaci webové stránky, noviny, časopisy. Tyto smlouvy jsou 

většinou bezúplatné, případně je platba za využívání tohoto prostoru pouze 

symbolická, 

 práce – společensky odpovědné firmy často poskytují své pracovníky, kteří se podílejí 

na projektech nestátních neziskových organizací. Pro zaměstnance je to součást 

kariérního růstu. Firemní dobrovolnictví musí mít pozitivní efekt všech zúčastněných 

stran. Firmy si tak zlepšují svou image a tyto organizace využívají nápadů a 

profesionality dobrovolníků.
37

 

Tato metoda je formou marketingu, jelikož se jedná o neustálé žádání něčeho, v tomto 

případě o poskytnutí nejrůznějších forem zdrojů. Každá nestátní nezisková organizace by 

měla mít zavedeno fundraisingové oddělení v jehož čele stojí fundraiser, na jehož osobu jsou 

kladeny požadavky, které jsou popsány v podkapitole věnující se zásadám fundraisingu. Zde 
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může pro některé organizace vyvstat problém z hlediska finanční náročnosti takového 

oddělení.  

3.2.1.1 Členění fundraisingu 

Nestátní neziskové organizace využívající fundraising, by měly vždy jednoznačně určit, 

z jakého důvodu tato činnost probíhá a jakého cíle má být v organizaci dosaženo. V rámci 

získávání potřebných prostředků musí nestátní neziskové organizace neustále zdůrazňovat, že 

nejde pouze o tyto prostředky, ale primárně musí vysvětlit, k jakému účelu tyto zdroje slouží, 

tj. jaké je poslání organizace. Šance na získání prostředků je mnohem vyšší, pokud 

poskytovatelé znají účel darů. Tyto cíle a důvody, proč je fundraising uplatňován, mohou být 

velice různorodé. 

 „Jeho základní členění je následující:  

 fundraising pro přežití; 

 fundraising k rozšíření a rozvoji neziskové organizace; 

 fundraising k omezení závislosti neziskové organizace na podporovatelích (více 

variant zdrojů); 

 fundraising k budování podpory; 

 fundraising k vytvoření udržitelné NNO.“
38

 

3.2.1.1.1 Fundraising pro přežití  

Tento typ fundraisingu lze přirovnat ke krizovému managementu. 

V nestátní neziskové organizaci může nastat situace, kdy výdaje převyšují příjmy a 

organizace se tak dostává do tíživé finanční situace. Vedení takovéto organizace by mělo určit 

příčiny krize, které mohou být nejrůznější. Krize může být vyvolána jak externími tak i 

interními faktory. V případě, že se jedná o zdroje, které tato organizace nemohla předvídat a 

ovlivnit (např. mimořádné události), je šance na získání zdrojů podstatně vyšší, než v situaci, 

kdy je krize zaviněna interními chybami. Management nestátní neziskové organizace musí 

vždy okolí přesvědčit o svém přínosu a pravidelně se svým okolím komunikovat. Nestátní 
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nezisková organizace musí taktéž získat důvěru svého okolí. Výsledkem tohoto snažení je 

následná finanční i nefinanční podpora během krizového období.  

3.2.1.1.2 Fundraising k rozšíření a rozvoji neziskové organizace 

Vzhledem k dnešním neustále se měnícím podmínkám trhu a jeho turbulentnosti je 

nestátní nezisková organizace nucena často měnit svou nabídku, inovovat a zkvalitňovat své 

služby, popřípadě zahajovat nové činnosti. Všechny tyto skutečnosti vyžadují určité zdrojové 

zajištění. Fundraising v rámci tohoto cíle spočívá především ve zhotovování nových projektů, 

které jsou následně předloženy potencionálním dárcům. Při tvorbě těchto projektů je 

nejdůležitější jasně, srozumitelně a jednoznačně formulovat poslání této organizace.  

3.2.1.1.3 Fundraising k omezení závislosti NNO na podporovatelích 

Na začátku fungování se nestátní neziskové organizace obvykle spoléhají na podporu 

pouze jednoho, případně několika malých poskytovatelů či dárců. Posléze v rámci rozšiřování 

činnosti organizace je úkolem fundraisingu nacházet nové varianty zdrojového zajištění a 

zvýšit tak počet dárců. V některých případech je diverzifikace rizika a rozšíření podpory 

přímo vyžadována, např. žádost o finanční prostředky z veřejných rozpočtů. Nestátní 

nezisková organizace je oprávněna získat takovéto prostředky pouze za splnění podmínky 

kofinancování. Spolufinancování spočívá v určení poměru, v němž se subjekty zapojené do 

činnosti nestátní neziskové organizace podílejí na jejím financování. Tato problematika je 

podrobněji vysvětlena v kapitole zaměřené na získávání zdrojů z veřejných rozpočtů.  

3.2.1.1.4 Fundraising k budování podpory  

„Fundraising s cílem stabilizace podporovatelů znamená především diverzifikaci 

strategie vůči individuálním dárcům.“
39

 Jeden z nejdůležitějších úkolů této metody spočívá ve 

vytvoření stabilního okruhů podporovatelů, kteří jsou ochotni pravidelně přispívat na činnost 

organizace, což má za následek ekonomickou stabilitu nestátních neziskových organizací. 

Pravidelná a opakovaná podpora se týká především individuálních dárců, kteří jsou podstatně 

věrnější této organizaci než firemní dárci. Základní otázkou tohoto druhu fundraisingu je tedy, 

jak přesvědčit veřejnost o poskytování stálé podpory. Odpovědí na tuto otázku je vytvoření 

                                                           
39

 BOUKAL, Petr, et al., Fundraising pro neziskové organizace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2013, 

ISBN 978-80-247-4487-2.. 



 
 
 
 
 
 

32 
 

komunikačních strategií pro každou skupinu dárců, které by optimálně měly vést dárce 

k osobní spolupráci.  

3.2.1.1.5 Fundraising k vytvoření udržitelné NNO 

Úkolem tohoto druhu fundraisingu je vybudování stabilního a diverzifikovaného 

okruhu poskytovatelů zdrojů. Fundraiser musí sledovat vývoj podporovatelů v rámci 

minulých let a včasně reagovat na výrazné změny. Musí také určit, jakým procentem se každý 

podporovatel podílí na financování činnosti. V případě negativní změny, kdy nějaký 

podporovatel upustí od své podpory, fundraiser neodkladně hledá nové možnosti zajištění 

zdrojů a zajišťuje tak udržitelnost takovéto organizace.  

3.2.1.2 Historie fundraisingu 

 Tato kategorie se poprvé objevila ve 40. letech minulého století v USA. 

Prostřednictvím fundraisingu měl být do činností nestátních neziskových organizací vnesen 

určitý stupeň kontroly a řád. Do této doby nebyla činnost těchto organizací nijak kontrolována 

a organizována a často se objevovaly problémy týkající se nakládání s nasbíranými 

prostředky.   

První pokusy o zformulování obecných pravidel činnosti nestátních neziskových 

organizací a jejich aktivit proběhly v roce 1948 prostřednictvím sdružení personálních ředitelů 

amerických firem.  Toto sdružení však nedisponovalo potřebnými pravomocemi a tak během 

dalších let nedošlo k žádnému výraznému rozvoji v této oblasti.  K zásadním změnám došlo 

až ke konci 50. let kdy byly vydány dvě čísla bulletinu Fund Raising Bulletins, ve kterých 

byly vyjmenovány nestátní neziskové organizace oprávněné shromažďovat prostředky na 

celostátní úrovni a zároveň byla stanovena pravidla činnosti těchto organizací, na jejichž 

dodržování měl dohlížet speciálně ustanovený výbor. 

Dalším významným mezníkem v rozvoji fundraisingu byl rok 1958, kdy byl vytvořen 

první registr nestátních, neziskových organizací. Do něj byly zapisovány organizace zaměřené 

jak na zdravotnictví, tak na sociální péči. Tyto organizace byly členěny podle jejich poslání a 

bylo jim vymezeno období, během kterého mohly realizovat své kampaně.  Uspořádání 

fundraisingových aktivit dále probíhalo prostřednictvím tzv. sjednocených kampaní. Díky nim 

se objem vybraných zdrojů zvýšil až o 125 %.  
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K dalšímu rozvoji došlo i během 70. let, kdy byly například zavedeny dobrovolnické 

srážky ze mzdy a celkově se objem vybraných prostředků každý rok prudce zvyšoval. Došlo 

také k výraznému zvýšení počtu nestátních neziskových organizací, které byly zaměřeny 

mimo zdravotní a sociální péči. Na území Evropy je tato kategorie velice mladou záležitostí. 

V evropském pojetí neexistuje jednotná definice tohoto pojmu a celkově je tento pojem i jeho 

obsah chápan různorodě. Tyto odlišnosti vychází především z odlišného historického vývoje 

států Evropy a USA. V Evropě existuje již od 19. století tradice výrazného podílu veřejných 

prostředků na financování jak veřejně prospěšných aktivit, tak na financování 

soukromoprávních subjektů. Zároveň zde velice často dochází k využívání veřejných 

rozpočtů, které jsou tak významných zdrojem financování nestátních neziskových organizací. 

40
 

3.2.1.3 Zásady fundraisingu 

Úspěšný fundraising vyžaduje respektování určitých zásad. Jde o tyto zásady: 

 zásada komplexnosti - tato zásada spočívá v uvědomění si, že fundraising není pouze 

metoda, ale jedná se o systematickou činnost, která spočívá především v budování 

vztahu mezi dávajícím a obdarovaným; 

 zásada začlenění -  v rámci této zásady je nutné jednoznačně určit k čemu fundraising 

směřuje, proč probíhá a čeho má být v nevýdělečné organici dosaženo; 

 zásada aktivity - fundraising není pouze jednorázovou aktivitou, jedná se o činnost, 

která vyžaduje neustálou iniciativu. Aktivní fundraiseři musí neustále hledat nové 

metody a postupy aby přiměli okolí k podpoře právě své organizace; 

 zásada strategičnosti - Již při svém založení musí neziskové organizace kromě svého 

poslání formulovat také svou strategii a strukturu zdrojů. V praxi existuje několik 

druhů strategií, přičemž nejpoužívanějšími jsou agresivní růstově orientovaná 

strategie, diverzifikační strategie, turnaround strategie a obranná strategie; 

 zásada vzdělávání okolí - v rámci této zásady jde především o komunikaci nestátní 

neziskové organizace s okolím, které je neustále potřeba informovat o poslání a 
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činnosti nestátní neziskové organizace. Tato organizace nesmí spoléhat na to, že okolí 

ví, co organizace dělá, jaké je její poslání a kam její činnost směřuje; 

 zásada pravdivosti - úspěšný fundraising musí být za každých okolností založen na 

pravdivých informacích. 

 zásada poděkování - nejdůležitějším slovem v rámci celého fundraisingu je slovo 

„děkuji“. Poděkování musí být včasné, doporučuje se doba 14 dnů od obdržení daru; 

 zásada optimismu - vymezuje základní vlastnosti úspěšného fundraisera. V rámci této 

zásady jsou také kladeny požadavky na osobu fundraisera a to především potřeba 

optimistického myšlení; 

 zásada výsledku - fundraising není pouze o získávání prostředků. Tyto shromážděné 

zdroje je třeba také porovnat s náklady na jejich použití a vyhodnotit tak celkovou 

úspěšnost či neúspěšnost získaných zdrojů.
41

 

 

Všechny tyto zásady dohromady tvoří etický kodex každého fundraisera, který by se jimi 

měl za každých okolností řídit.  

 

3.2.2 Zdroje financování nestátních neziskových organizací 

 

Nestátní neziskové organizace mohou v rámci financování využívat nejrůznější 

veřejné i neveřejné zdroje. Důležité je tyto zdroje využívat co nejefektivněji a kombinovat 

různé možnosti. Financování nestátní neziskové organizace musí být zajištěno v dostatečné 

výši a struktuře. Organizace tohoto druhu by se nikdy neměla spolehnout pouze na jednoho 

poskytovatele, financování musí vycházet z principu vícezdrojovosti. Jako optimální způsob 

se uvádí 1/3 zdrojů získaných vlastní činností, 1/3 zdrojů získaných prostřednictvím 

individuálních darů a 1/3 získaná z grantů a dotací. I přes tato doporučení se stále většina 

neziskových organizací spoléhá pouze na jednoho dominantního podporovatele a zkracuje se 

tak délka finančního zajištění. Většina nestátních neziskových organizací také nevytváří 

finanční rezervy. Dalším problémem těchto organizací je špatné řešení finančního řízení. 

V praxi je odpovědnost za zajištění finančních zdrojů často přesouvána na řadové 
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zaměstnance, jelikož v neziskovém sektoru je nedostatek kvalifikovaných odborníků. V rámci 

této kapitoly jsou popsány všechny možnosti, prostřednictvím kterých lze financovat činnost 

nestátních neziskových organizací. Obecně lze zdroje financování rozdělit na: 

 vnitřní – do těchto zdrojů patří samofinancování a členské příspěvky, tento způsob lze 

však používat pouze jako doplňkový vzhledem k nízkému objemu získaných 

prostředků, 

 vnější – v rámci této podpory rozlišujeme prostředky získané z veřejných rozpočtů a 

příspěvky získané ze soukromého sektoru. Podpora prostřednictvím veřejných 

rozpočtů může být přímá nebo nepřímá. V případě přímé podpory se jedná o 

nejrůznější granty a dotace jak z tuzemských rozpočtů, tak i ze zahraničních rozpočtů. 

Pokud hovoříme o nepřímé podpoře, jedná se o daňová zvýhodnění a daňové asignace. 

Dalšími zdroji financování nestátních neziskových organizací mohou být příjmy 

plynoucí z nadací a nadačních fondů. Společným rysem těchto zdrojů je, že na ně není 

právní nárok a záleží na organizaci, jaké úsilí při získávání těchto zdrojů vyvine. 
42

 

3.2.2.1 Veřejné a zahraniční zdroje financování 

Základním právním předpisem upravujícím financování nestátních neziskových 

organizací je zákon č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů.  

Zdroje poskytnuté z veřejných rozpočtů mají v rámci financování nestátních neziskových 

organizací největší význam. „Veřejné finance jsou nejčastěji definovány jako peněžní vztahy 

vznikající v souvislosti s tvorbou, rozdělováním a použitím peněžních fondů, spojených 

s činnostmi veřejných institucí. Příznačná je pro tyto vztahy skutečnost, že jedním ze subjektů 

vztahů, vznikajících v rámci veřejných financí, je vždy stát (nebo město či obec).“
43

 Tento 

systém rozdělování financování vychází ze státní dotační politiky. SDP se dá charakterizovat 

jako centrálně řízená politika, zaměřená na podporu neziskových organizací, podle předem 

stanovených pravidel. Současným fenoménem v oblasti financování nestátních neziskových 

organizací je decentralizace poskytování dotací ze státního rozpočtu na rozpočty nižších 

                                                           
42

 BOUKAL, Petr, et al., Fundraising pro neziskové organizace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2013,  

ISBN 978-80-247-4487-2 
43

 HAMERNÍKOVÁ, Bojka. Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru. Praha: 

Eurolex Bohemia, s. r. o., 2000. ISBN 80-902752-3-0. 



 
 
 
 
 
 

36 
 

samosprávných celků. Nestání nezisková organizace nemůže v rámci získávání finančních 

zdrojů spoléhat pouze na zdroje plynoucí ze státního rozpočtu.  

Poskytování dotací je založeno na systému participace, přičemž nestátní nezisková 

organizace by se měla více soustředit na finanční prostředky krajů a obcí v oblasti, kde vyvíjí 

svou činnost. Neziskovým organizacím mohou být z veřejných rozpočtů poskytnuty tyto 

prostředky: 

 dotace ze státního rozpočtu v gesci jednotlivých ministerstev poskytnuté podle 

schválených hlavních oblastí státní dotační politiky pro příslušný rok
44

, 

 dotace z krajských a místních rozpočtů na základě zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

 dotace a granty z mimorozpočtových fondů, 

 veřejné zakázky, smlouvy o poskytování služeb.  

„Dle bodu 2) § 14 zákona o rozpočtových pravidlech může dotaci či návratnou 

finanční výpomoc ze státního rozpočtu poskytnout ústřední orgán státní správy, úřad práce, 

Akademie věd, Grantová agentura nebo organizační složka státu, kterou určí zvláštní 

zákon.“
45

 Na poskytnutí dotací ze státního rozpočtu není právní nárok, o jejím poskytnutí 

rozhoduje vždy její poskytovatel na základě žádosti, ve které musí být detailně popsán 

podnikatelský záměr nestátní neziskové organizace. Dotace může a nemusí být poskytnuta na 

předem stanovený účel. „Vyhoví-li poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace, vydá písemné 

rozhodnutí, v rámci kterého podrobně popíše podmínky pro použití dotace, povinnosti 

příjemce dotace i podmínky pro zúčtování se státním rozpočtem po skončení roku.“
46

  

Poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu dále 

upravují Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky 

nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.
47

 Tyto zásady však 

upravují oblast poskytování dotací velice stručně a každý poskytovatel má možnost 

prostřednictvím vlastní směrnice vytvořit pravidla a podmínky použití dotací. Výše 
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dotace se poskytuje zpravidla do výše 70 % celkových nákladů projektu, ve výjimečných 

případech lze udělit dotaci až do výše 100 %.
48

 

Nejdůležitějším státním orgánem v oblasti neziskových organizací je Rada vlády pro 

nestátní neziskové organizace. Jedná se především o poradní, iniciativní a koordinační orgán, 

který byl zřízen usnesením vlády ze dne 10. června 1992 č. 428 jako Rada pro nadace. V roce 

1998 byl tento orgán transformován na Radu vlády pro nestátní neziskové organizace, který 

funguje dodnes. „Rada soustřeďuje, projednává a prostřednictvím svého předsedy předkládá 

vládě materiály, týkající se NNO a vztahující se k vytváření vhodného prostředí pro jejich 

existenci a činnost.“
49

 RVNNO také podněcuje spolupráci mezi jednotlivými poskytovateli 

dotací v rámci dotační politiky. Dalším úkolem RVNNO je také vypracovávání analýz 

postavení neziskových organizací v rámci EU a vyhodnocování a zveřejňování výsledků 

těchto analýz. Rada dále poskytuje informace o poskytnutých dotacích z veřejných rozpočtů a 

analyzuje jejich využívání.  

V rámci poskytování dotací musí být dodržována pravidla hospodářské soutěže, často 

však dochází k situacím, že některé oblasti jsou podporovány více a jiné méně, v důsledku 

neustále se rozšiřujících oblastí, v rámci kterých tyto organizace působí. Jednotlivá 

ministerstva stanovují vlastní pravidla dotování včetně omezujících podmínek použití takto 

získaných prostředků. Vláda každoročně sestavuje rozbory financování nestátních 

neziskových organizací z veřejných rozpočtů, které jsou k dispozici na jejích webových 

stránkách. Informace za rok 2013 ještě nejsou zveřejněny, proto se dále zabývám rokem 2012.  

V roce 2012 bylo nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu poskytnuto 

8 825 dotací ve výši 6 680,2 mil. Kč a došlo tak oproti roku 2011 ke zvýšení o 16,4 %. „Z 

rozpočtů státu byly poskytnuty v roce 2012 dotace 25 nadačním subjektům, 2 419 občanským 

sdružením, 446 obecně prospěšným společnostem a 185 účelovým zařízením církve.“
50

 

Nejvíce dotací bylo poskytnuto do oblasti tělovýchovy a sociální politiky zaměstnanosti. 
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K výraznému poklesu podpory došlo v odvětvích výzkumu a vývoje, ochrany životního 

prostředí a ochrany kulturních památek.  

 

Graf 3.1Objem dotací poskytnutých ze státního rozpočtu podle podpořených odvětví  

 

 Zdroj: Rozbor financování neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2012, dostupné z: 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/rozbor_2012_material_pro_web.pdf, vlastní 

zpracování 

V návaznosti na tuto skutečnost bylo nejvíce prostředků poskytnuto z rozpočtů MPSV 

a MŠMT, téměř 85 % z celkové objemu poskytnutých dotací. 
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Graf 3.2 Podíl jednotlivých ministerstev na celkovém objemu poskytnutých dotací 

 

Zdroj: Rozbor financování neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2012, Dostupné z: 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/rozbor_2012_material_pro_web.pdf, vlastní 

zpracování  

 

Z mimorozpočtových fondů bylo v roce 2012 poskytnuto 678 mil. Kč, přičemž nejvíce 

finančních prostředků poskytl Státní zemědělský intervenční fond (89 %). Mezi další fondy 

podporující nestátní neziskové organizace patří SF životního prostředí, SF kultury, SF ČR pro 

podporu a rozvoj české kinematografie apod. Celkově bylo ze státního rozpočtu uděleno 56,8 

% dotací, z rozpočtu obcí bylo poskytnuto 24,5 %, z rozpočtu krajů 12,9 % a 

z mimorozpočtových fondů 5,8 % z celkového objemu dotací. Z rozpočtů jednotlivých krajů 

včetně hl. města Prahy bylo uděleno 10 915 dotací v částce 1 523,2 mil. Kč, z obecních 

rozpočtů bylo NNO poskytnuto 2 889,1 mil. Kč. Podle podpořených odvětví byly na prvním 

místě taktéž tělovýchova, sociální a zaměstnanecká politika a ochrana památek.
51

 „U státního 

rozpočtu dlouhodobě dochází k poklesu objemu dotací poskytnutých NNO u kapitol 

Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, 

Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy a Ministerstva kultury. Tento klesající trend 

dokázaly pro rok 2012 zvrátit pouze dva rozpočty - Ministerstvo vnitra a Ministerstvo 

zdravotnictví. U státního rozpočtu dlouhodobě dochází k nárůstu objemu dotací poskytnutých 
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NNO u kapitol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zahraničních věcí a 

Ministerstva obrany. Tento rostoucí trend dokázalo udržet pro rok 2012 pouze Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy.“
52

 Celkově lze sledovat, že v rámci poskytování dotací ze SR 

dochází k poklesu. Objem takto poskytnutých dotací je zhruba 60 % z celkového objemu, což 

oproti minulým letům činí pokles o více než 30 %. 

 Nestátní neziskové organizace mohou využít také podpory ze zahraničních zdrojů. Od 

roku 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, mohou nestátní neziskové 

organizace čerpat prostředky unijního rozpočtu. Tyto neziskové organizace mohou využívat 

především zdroje ze strukturálních fondů EU a prostředky z komunitárních programů. Fondy 

EU jsou základním instrumentem naplňování evropské politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti. Kohezní politika EU vychází z pěti principů: 

 princip programování – finanční prostředky je možné získat pouze prostřednictvím 

sedmiletých programů zaměřených na nejrůznější oblasti, 

 princip koncentrace – dotace se alokují do oblastí s největšími problémy, 

 princip partnerství – tento princip je založen na kooperaci různých orgánů na 

různých úrovních, 

 princip adicionality – finanční prostředky získané z rozpočtu EU by měly tvořit 

pouze doplňkový zdroj financování, finanční podpora se neposkytuje v celém rozsahu 

projektu, Evropská unie většinou financuje zhruba 85 %, ve výjimečných situacích 

může poskytnout dotaci ve výši 100 % celkové částky, 

 princip vyhodnocování a monitorování – příjemci dotací jsou povinni průběžně 

sestavovat monitorovací zprávy o využívání prostředků. 
53

 

 Strukturální fondy tvoří z hlediska financování nestátních neziskových organizací 

důležitý zdroj. Nestátní neziskové organizace mohou požádat o dotace pouze na neinvestiční 

záměry. Podpora se poskytuje především na oblasti vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, 

poskytování sociálních služeb, integrace sociálně znevýhodněných skupin a další. Finanční 

prostředky ze strukturálních fondů se poskytují méně rozvinutým regionům v zemích 
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Evropské unie. Do strukturálních fondů patří dva fondy a to Evropský regionální rozvojový 

fond (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF). Prostředky z fondů EU jsou poskytovány 

v rámci cyklických programových období, která trvají vždy 7 let. Členské země EU mohou 

získat prostředky z evropského rozpočtu na základě schválených operačních programů, které 

se v rámci každého programového období obměňují. Nutnou podmínkou získání takovéto 

dotace je vypracování detailní projektové žádosti a takto vypracovaný a schválený projekt 

přihlásit do určitého programu. Operační programy definují, čeho má být během určitého 

programového období dosaženo a na které konkrétní oblasti mají tyto finance použity. 

Takovéto vymezení jednotlivých OP zabezpečuje vybírání takových projektů, které skutečně 

pomáhají naplňování cílů kohezní politiky EU. V rámci programového období 2007 – 2013 

bylo v České republice využito 26 operačních programů rozdělené mezi 3 cíle a to cíl 

konvergence, cíl regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti a cíl Evropské územní 

spolupráce. V rámci všech operačních programů bylo během tohoto programového období 

rozděleno 26,7 miliardy eur. V programovém období 2014 – 2020 je pro Českou republiku 

vyčleněno 20,5miliardy eur, které zájemci o dotaci mohou využívat prostřednictvím osmi 

hlavních operačních programů a dalších 9 OP zaměřených na rozvoj územní spolupráce, 

rozvoj venkova a OP Rybářství. Všechny OP mají stanoveny různé priority, vůči kterým je 

poskytována pomoc. Tématicky zaměřené operační programy mají v kompetenci jednotlivá 

ministerstva, OP na regionální úrovni jsou řízeny radou příslušného regionu soudržnosti. Tyto 

řídící orgány mají povinnost pravidelně zveřejňovat výzvy k předkládání projektů. Žádost o 

poskytnutí dotace lze podat až po uveřejnění výzvy. 
54

 

Nestátním neziskovým organizacím je určen především ESF, ze kterého se poskytují 

prostředky na neinvestiční záměry, na rozdíl od ERDF. Evropský sociální fond je nejstarším 

fondem, ze kterého plynou prostředky především na začlenění sociálně znevýhodněných 

skupin do společnosti, pomoc při uplatňování na trhu práce atd.  ESF obsahuje dvě hlavní 

skupiny podpory a to individuální a grantové projekty. Individuální projekty jsou určeny 

pouze pro organizace, které jsou přímo napojeny na státní rozpočet. Jedná se o projekty 

jednotlivých ministerstev, státních orgánů, krajů a obcí. Příkladem takového projektu může 
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být projekt MŠMT, které prostřednictvím organizace CERMAT zavedlo státní maturity. 

Druhá skupina podpory je určena širokého spektru žadatelů, které vždy vymezuje konkrétní 

výzva. Žádost o dotaci se vypisuje elektronicky prostřednictvím aplikace Benefit7, finální 

žádost se však podává vždy v tištěné verzi, přičemž oba typy žádostí musí být vždy shodné. 

V aplikaci Benefit7 je možno průběžně sledovat vyhodnocovací proces žádosti, která musí 

splňovat přísné podmínky stanovené vyhlašovatelem výzvy. Žádosti jsou hodnoceny podle 

výše finanční podpory, buď individuálními hodnotícími osobami, v případě, že se jedná o 

grantovou podporu do výše 15 mil. Kč, nebo hodnotící komisí, v případě, že se jedná o 

grantovou podporu přesahující 15 mil. Kč. V rámci programového období 2007 – 2013 bylo 

z ESF prostřednictvím tří operačních programů vyplaceno 3,8 mld. EUR. Nejvýznamnějším 

programem v oblasti neziskových organizací byl OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 

prostřednictvím kterého bylo podpořeno téměř 1,5 milionů lidí. Celková rozdělená částka byla 

51,2 miliardy korun.  Pro programové období 2014 – 2020 bude nejvýznamnějším operačním 

programem OP Zaměstnanost, prostřednictvím kterého bude alokováno zhruba 70 mld. Kč.
55

 

Kromě strukturálních fondů mohou nestátní neziskové organizace využít i tzv. 

komunitárních programů. „Programy se financují přímo z rozpočtu Evropské unie, která na 

vybrané projekty přispívá v rozmezí 40 - 75 procent. Spravuje je Evropská komise nebo 

specializované agentury, které Komise zřídila. U některých programů jsou gestorem národní 

agentury.“
56

 Hlavní oblasti podpory z komunitárních programů jsou výzkum a inovace, 

podnikání, bezpečnost a svoboda, životní prostředí, vzdělávání, kultura a sociální politika. 

Vyhlašování výzev a spravování těchto programů má v kompetenci Evropská komise. 

Základní rozdíl mezi podporou ze SF a podporou z komunitárního programu spočívá 

v alokaci zdrojů. Zatímco v případě podpory ze strukturálních fondů jsou finanční prostředky 

určené pro jeden konkrétní členský stát, v případě komunitárního programů je podpora 

poskytována jednomu konkrétnímu programu. Žadatelé o poskytnutí příspěvků 

z komunitárních programů jsou většinou z více členských zemí, na rozdíl od strukturálních 

fondů, kdy je žadatel pouze z jednoho členského státu. Zpravidla se vyžaduje participace 3 
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subjektů ze 3 různých členských zemí. Pro poskytování finančních prostředků 

z komunitárních programů neexistují jednotná pravidla, přičemž nepsaným pravidlem je 

přednost takového projektu, který má celoevropský dopad.  V současné době existuje v rámci 

unie několik programů, z nichž nejvýznamnější jsou program Celoživotní učení, jehož 

součástí je známý Erasmus a Comenius, program Mládež v akci, Kultura 2007 a další. 

V České republice jsou od roku 2007 pravidelně pořádány Veletrhy komunitárních programů. 

Celkově lze v současnosti sledovat klesající tendenci poskytování finančních prostředků 

z těchto zdrojů. Na nestátní neziskové organizace je tak vyvíjen stále větší tlak na rozvíjení 

individuálního a firemního fundraisingu.  

 

3.2.2.2 Firemní dárcovství  

  Dalším významným, externím zdrojem financování neziskových organizací jsou 

podniky, které mohou figurovat jako sponzoři nebo jako dárci. Tato forma financování 

nabývá v posledních letech na významu. Ve světě, zejména v anglosaských zemích, je tento 

druh již dlouhou řadu let hojně využíván. V České republice došlo k rozkvětu firemního 

dárcovství po roce 1990.  Spolupráce neziskové organizace a podniku má zásadní význam pro 

obě strany. Pro organizaci je podnik významným zdrojem podpory, naopak pro podnik je 

v současné době nezbytné, v rámci budování dobrého jména a pověsti, podporovat veřejně 

prospěšné aktivity. Podpora neziskových organizací pomáhá firmě zviditelnit se a vytvořit si 

tak v očích veřejnosti i zaměstnanců status společensky odpovědné firmy.  

Společenská odpovědnost firmy (CSR) je celkovou koncepcí, jejíž součástí je firemní 

filantropie. Firemní filantropii lze charakterizovat jako souhrn činností, které vedou k vědomé 

podpoře jednotlivců, organizací, různých skupin osob atd. Firemní filantropie je prvotní 

uvědomění si, že firma chce pomáhat, tam, kde je potřeba, že si neklade za cíl pouze získání 

zisku, ale že chce být společensky prospěšnou, s cílem posílení dobré pověsti a budování 

důvěry. Firemní filantropii lze vykonávat prostřednictvím různých forem dárcovství. „Do 

oblasti firemní filantropie patří: 

 dárcovství (finanční nebo nefinanční – věcné dary, zboží, služby, čas…), 

 vlastní firemní nadace nebo nadační fond, 

 sbírka mezi zaměstnanci, 
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 cause related marketing (sdílený marketing – nezisková organizace získá předem 

určenou částku z prodaných výrobků – např. za každý prodaný jogurt odvede firma 1,- 

Kč), 

 matchingový fond (zaměstnanci věnují určitou částku, takto shromážděnou sumu firma 

za určité období znásobí ze svých prostředků), 

 dobrovolnictví zaměstnanců.“
57

 

Spolupráce nestátních neziskových organizací a podniků probíhá v rámci posledních let na 

strategické úrovni. Podpora podniků už není často pouze jednorázovou záležitostí, spolupráce 

má často trvalejší charakter a podnik neziskovou organizaci podporuje v pravidelných 

intervalech. Strategický přístup spolupráce znamená sladění cílů obou organizací, nezisková 

organizace musí být schopna měřit dosahované výsledky a také firmy musí být schopné měřit 

dopady své pomoci. Podnik většinou podporuje takové organizace, jejichž činnost nějakým 

způsobem souvisí s firemní strategií. Dárcovství se věnují nejvíce velké firmy (nad 250 

zaměstnanců), přičemž největší firmy stále častěji zakládají vlastní nadace.  V současné době 

má do své strategie koncepci CSR zahrnutou zhruba 86 % firem. Na základě nejrůznějších 

výzkumů dále vyplývá, že téměř 60 % firem, využívající koncepci CSR, uvádí podporu 

neziskových organizací jako svůj prioritní zájem. Celkově bylo v roce 2012 poskytnuto 

prostřednictvím firemního dárcovství zhruba 2,5 mld. Kč.
58

 Firemní dárce můžeme rozdělit 

do několika skupin:  

 podniky nabízející peněžní podporu, 

 podniky nabízející služby, 

 podniky nabízející věcnou podporu, 

 podniky nabízející podporu při PR. 
59
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Dárcovství prostřednictvím peněžních darů je nejrozšířenější a zároveň nejrychlejší 

formou.  Peněžní podpora může být poskytnuta v několika formách.  Podniky mohou 

neziskové organizace obdarovávat skrze jednorázové příspěvky nebo mohou zakládat nadace 

či fondy za účelem trvalé podpory. Pokud se podnik rozhodne pro podporu prostřednictvím 

služeb, má na výběr taktéž z různých skupin pomoci. Může poskytnout bezúplatně, či za 

symbolickou částku prostory, dopravu, produkty nebo může na veřejně prospěšnou činnost 

zapůjčit své zaměstnance. Posledně zmíněná forma pomoci nabývá v současné době na stále 

větším významu, v současnosti je jednou z nejvíce preferovaných možností spolupráce 

podniků a nestátních neziskových organizací.  

Firemní dobrovolnictví přináší přínos všem zúčastněným stranám. Zaměstnanci 

poskytující nestátní neziskové organizaci svůj čas a znalosti mohou vykonávat různé druhy 

činností, od manuálních prací až po odbornou činnost. V současné době existuje velké 

množství akcí zaměřených na tento druh podpory.
60

 Jedná se například o mezinárodní dny 

firemního dobrovolnictví, které jsou v České republice realizovány prostřednictvím akcí 

GIVE&GAIN DAY a ENGAGE DAY. V České republice se každoročně zapojuje zhruba 

1200 dobrovolníků, kteří pomáhají ve více než 90 neziskových organizacích se zaměřením na 

různé oblasti. Podniky v rámci podpory nestátních neziskových organizací mohou také 

darovat nejrůznější technické přístroje, nábytek, vybavení kanceláří, dopravní prostředky či 

mohou zajistit reklamu v médiích a tisk reklamních a propagačních materiálů.  

V podmínkách firemního dárcovství je důležité rozlišovat pojmy dárcovství a sponzoring. 

Poskytnutí daru je založeno na myšlence pomáhat a podpořit dobrou věc. Dárce poskytuje dar 

bezúplatně. Naopak, v případě sponzorství se vždy očekává určité protiplnění, nejčastěji ve 

formě reklamy. Rozdíl spočívá také v účetním a daňovém hledisku. Pro právnickou osobu 

poskytující dar je toto bezúplatné plnění položkou snižující základ daně z příjmu. Od základu 

daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění, pokud tato hodnota dosáhla částky alespoň 

2000 Kč. V úhrnu lze odečíst částku ve výši nejvýše 10 % ZD. Sponzoring je v tomto pojetí 

chápán jako reklama a propagace a takto vynaložené náklady jsou daňově uznatelnými v plné 

výši. „Svým příspěvkem chce sponzor ovlivnit veřejnost, co největší počet potencionálních 

spotřebitelů. Podnikatelé proto hledají především mediálně přitažlivé obory a subjekty. 
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Z tohoto důvodu nejvíce sponzorů mají sportovní organizace.“ 
61

 Je tedy jasné, že pro darující 

podnik je výhodnější forma sponzoringu, naopak pro neziskové organizace je výhodnější 

forma daru, který je chápán jako bezúplatný příjem osvobozený od daně z příjmu. V  případě 

sponzoringu musí neziskové organizace od určité výše příjmů odvádět daň a nemohou tak 

celý příspěvek použít na svou činnost.   

V rámci České republiky působí několik organizací zaměřených na podporu a rozvoj 

firemní filantropie. Nejvýznamnějšími jsou Fórum dárců a Nadace Via. Každoročně také 

v rámci České republiky dochází k udělování prestižních ocenění pro nejvíce odpovědné 

firmy. Platforma Byznys pro společnost ve spolupráci s Fórem dárců pořádá již deset let 

soutěž TOP Odpovědná firma, v rámci které uděluje ocenění v mnoha kategoriích, přičemž 

největším dárcem se již několikrát stala firma ČEZ. Nadace Via již 13 let uděluje 

jednotlivcům i firmám ocenění VIA BONA za filantropii. Cílem těchto soutěží a ocenění je 

podporovat a rozvíjet myšlenku udržitelného podnikání a motivovat další podniky k zavádění 

strategie CSR.
62

 

Tabulka 3.1 Největší firemní dárci za rok 2013 podle hodnoty poskytnutých darů  

Pořadí Název firmy Absolutní hodnota daru v Kč 

1. ČEZ, a. s.  330 633 250 

2. Telefónica Czech republic, a. s. 59 258 610 

3. Johnson&Johnson, s. r. o. 21 888 952 

4. Plzeňský prazdroj 12 991 992 

5. GlaxoSmithKline, s. r. o. 11 425 698 

6. GE Money Bank, a. s. 9 767 513 

7. Provident Financial, s. r. o. 8 741 923 

8. KPMG Česká republika, s. r. o. 7 587 546 

9. CETELEM ČR, a. s.  1 340 574 

10. STEM/MARK, a. s.  655 000 

 

Zdroj: TOP Odpovědná firma 2013 cena platformy Byznys pro společnost: Výsledková listina. In:Byznys pro společnost: 

Výsledky TOP 2013 [online]. [cit. 2014-03-10]. Dostupné z 

http://topodpovednafirma.cz/pages/serve.php?file=1382090379_0_top_vysledkova-listina.pdf., vlastní zpracování 
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Tabulka 3.2 Nejštědřejší firemní dárci za rok 2013 podle objemu poskytnutých darů vzhledem 

k tržbám  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: TOP Odpovědná firma 2013 cena platformy Byznys pro společnost: Výsledková listina. In:Byznys pro společnost: Výsledky TOP 

2013 [online]. [cit. 2014-03-10]. Dostupné z http://topodpovednafirma.cz/pages/serve.php?file=1382090379_0_top_vysledkova-listina.pdf., 

vlastní zpracování 

 

Celkově lze říci, že firemní dárcovství je v současné době na svém vrcholu, zároveň je 

však nutno dodat, že podpora v některých oblastech výrazněji nestoupá, naopak stagnuje či 

klesá. Firmy bývají často velice citlivé na výkyvy v ekonomice, pokud se ekonomika nachází 

v recesi, firmy se snaží redukovat své náklady. Nejdříve tedy v rámci snižování nákladů 

upouštějí od podpory právě nestátních neziskových organizací. Nestátní neziskové organizace 

by se tedy neměly spolehnout na firemní dárcovství jako na svůj hlavní zdroj příjmů.  

3.2.2.3 Individuální dárcovství  

Tato forma financování nestátních neziskových organizací se vyznačuje vysokou 

mírou soucítění. Tento specifický způsob poskytování zdrojů je založen na vybudování 

osobního, důvěrného vztahu mezi nestátní neziskovou organizací a jejími dárci, protože právě 

důvěra v organizaci nebo účel je hlavním motivem darování.  Mezi individuální dárce řadíme 

fyzické osoby, živnostníky a statutární zástupce právnické osoby. Fyzické osoby mají taktéž 

možnost hodnotu daru odečíst do základu daně z příjmu, pokud však celková hodnota darů 

přesáhne 2 % hodnoty základu daně nebo činí minimálně 1000 Kč. Od základu daně lze 

Pořadí Název firmy Absolutní hodnota daru v Kč 

1. Johnson&Johnson, s. r. o. 21 888 952 

2. KPMG Česká republika, s. r. o. 7 587 546 

3. STEM/MARK, a. s.  655 000 

4. GlaxoSmithKline, s. r. o. 11 425 698 

5. Provident Financial, s. r. o. 8 741 923 

6. Telefónica Czech republic, a. s. 59 258 610 

7. ČEZ, a. s.  330 633 250 

8. Plzeňský prazdroj 12 991 992 

9. GE Money Bank, a. s. 9 767 513 

10. CETELEM ČR, a. s.  1 340 574 
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odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu.
63

 Při poskytování daru by měla být sepsána darovací 

smlouva, ve které bude vymezen způsob využití daru.  

V rámci individuálního dárcovství se sice jedná v objemu poskytnutých finančních 

prostředků o nižší částky než v případě firemního dárcovství, ale tento způsob podpory je pro 

neziskové organizace velice důležitý. Některé organizace uvádějí, že takto získané prostředky 

tvoří až třetinu jejich příjmů. Výhodou oproti firemnímu dárcovství je imunita proti 

ekonomickým výkyvům a často dlouhodobá podpora organizace. V praxi velice často dochází 

k situaci, že pokud se jednotlivec rozhodne podporovat určitou organizaci, s jejímž posláním 

se ztotožňuje, tato podpora se bude pravidelně opakovat. Také, jako v případě firemního 

dárcovství, i zde může podpora probíhat prostřednictvím různých forem. Donátoři mohou 

poskytnout finanční dar, movité a nemovité dary nebo se mohou jako dobrovolníci zapojit do 

činnosti nestátní neziskové organizace.  

Formy individuálního dárcovství můžeme obecně rozdělit na adresné a neadresné. 

Mezi adresnou formu dárcovství řadíme odkaz ze závěti a mecenášství, neadresné formy 

zahrnují pořádání veřejných sbírek, benefičních akcí, tombol, dražeb a prodej předmětů. 

Odkaz ze závěti, jako forma individuálního dárcovství, je v českých poměrech poměrně 

vzácností. Většina lidí si tuto možnost ani neuvědomí, přesto se potencionálně jedná o 

poměrně vysoký zdroj možných příjmů. Od 1. 1. 2014, kdy nabyl účinnosti nový občanský 

zákoník, došlo k výrazným změnám, kdy zůstavitel má právo určit, kdo po něm bude dědit a 

v jakém podílu, nadále však zůstává kategorie neopominutelných dědiců. V závěti může být 

zřízen i odkaz, prostřednictvím kterého jsou dědicové povinni podle vůle zůstavitele určitou 

část zděděného majetku předat někomu jinému, např. galerii. Výhodou odkazu je, že takto 

obdarovaná osoba se nestává dědicem. V kulturních a uměleckých oblastech se jako forma 

podpory využívá mecenášství. V českých podmínkách je mecenášství spojováno především 

s nadací Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, která byla založena již v roce 1904 a 

úspěšně funguje dodnes. Pod pojmem mecenáš se označuje člověk, většinou úspěšný 

podnikatel, který se rozhodl aktivně podpořit většinou nějakou kulturní oblast, především 
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však divadlo. Nestátní neziskové organizace pro své mecenáše vytvářejí tzv. kluby mecenášů, 

jejichž účelem je takového člověka aktivně zapojit do činnosti organizace. Podle výše 

příspěvků mohou mecenáši získat různé tituly, jako například „přítel divadla“, „patron 

divadla“ nebo v případě poskytnutí většího objemu finančních prostředků může být tento 

člověk označen jako „mecenáš divadla“.  Mecenášství přináší výhody i pro dárce, který za 

svou podporu získává různé benefity, např. ve formě volných vstupů, informací o speciálních 

nabídkách, možnosti se účastnit generálních zkoušek atd. 
64

 

Další z možností jak získat finanční prostředky jsou neadresné formy individuálního 

dárcovství, které zahrnují pořádání nejrůznějších akcí, s cílem oslovit široké spektrum osob. 

První z možností je pořádání veřejné sbírky, která je podle zákona č. 117/2001 Sb. o 

veřejných sbírkách a změně některých zákonů definována jako „získávání a shromažďování 

dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem 

stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, 

tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního 

prostředí „
65

 Veřejná sbírka může být vyhlášena na dobu určitou, či neurčitou a musí být 

pořádaná právnickou osobou. Pořádání sbírky je založeno na oznamovacím principu, 

pořadatel takovéto sbírky je povinen tuto skutečnost ohlásit příslušnému krajskému úřadu, 

který vydá osvědčení. Oznámení o konání sbírky musí být doručeno ve lhůtě ne kratší než 30 

dnů před konáním. Veřejná sbírka může být konána různými způsoby, z nichž nejčastější jsou 

shromažďování finančních prostředků na bankovním účtu, pokladničky, pronájem telefonní 

linky, prodej předmětů a vstupenek. Zákon také vymezuje způsob nakládání s finančními 

prostředky získanými z takovéto sbírky. V současné době je v rámci České republiky 

pořádáno zhruba 2000 sbírek, přičemž nejúspěšnějším organizátorem je společnost Člověk 

v tísni a Arcidiecézní charita České republiky pořádající pravidelnou Tříkrálovou sbírku, 

která v roce 2013 vybrala více než 75 mil. Kč.  Neziskové organizace mohou také pořádat 

charitativní akce, které mohou zahrnovat výstavy, festivaly, koncerty a různé programy. Dárci 

přispívají na činnost nestátních neziskových organizací prostřednictvím úhrady vstupného, ze 

kterého musí být jasně patrné, kolik procent z celkové částky připadá na podporu neziskových 
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organizací. Důležitým faktorem úspěšnosti v rámci pořádání sbírek i benefičních akcí je 

mediální podpora a vytvoření komunikační kampaně.  

Fenoménem 21. století v rámci podpory neziskových organizací se staly dárcovské 

SMS – DMS. Provozovatelem tohoto projektu, který vznikl v roce 2006, je Fórum dárců a 

Asociace provozovatelů mobilních sítí. Česká republika se stala první zemí, která tento typ 

podpory zavedla a v současnosti jsou do tohoto projektu zapojeni všichni mobilní operátoři. 

Tento projekt je založen na principu zaslání dárcovské SMS v hodnotě 30 Kč, z nichž 28,50 

Kč putuje na transparentní konto Fóra dárců. Tato částka je zcela osvobozena od DPH. 

Všechny SMS jsou posílány na jedno číslo, liší se pouze hesla jednotlivých neziskových 

organizací. Následně Fórum dárců každý měsíc rozesílá finanční prostředky nestátním 

neziskovým organizacím, které musí vždy po dvou letech podávat přesně informace o využití 

takto získaných prostředků. „Každá nestátní nezisková organizace, která chce získávat 

finanční prostředky přes DMS, se musí zaregistrovat a předložit dokumenty dokládající její 

věrohodnost (výroční a finanční zprávu, potvrzení o své existenci za období alespoň dvou let) 

a zároveň navrhnout, na co konkrétně získané prostředky využije. Každá nestátní nezisková 

organizace, která se chce do DMS služby zapojit, musí dodržovat smluvní podmínky 

a zveřejňovat informace o využití získaných prostředků. Každý dárce tak má možnost si 

jednoduchým způsobem ověřit, jak bylo se získanými prostředky z DMS v jednotlivém projektu 

naloženo.“
66

 Finanční hospodaření projektu DMS je také pravidelně kontrolováno nezávislým 

auditorem. Tato skutečnost posiluje důvěru veřejnosti ve smysluplné využití jejich darů. Za 

celou dobu působení tohoto programu přispěli individuální dárci částkou více než 430 milionů 

korun. 
67

 

Každoročně neziskové organizace podporuje zhruba 150 000 osob, které věnují cca 

1,4 miliardy korun. Průměrná částka na osobu je tedy 11 000 Kč, což je částka srovnatelná se 

zahraničím. Z výzkumů vyplývá, že téměř 85 % českých movitých osob se věnuje charitě, 

přičemž stejné procento osob považuje jako nejvhodnější a nejdůvěryhodnější formu podpory 

věcný dar. Podpora směřuje především dětem, tělesně postiženým a osobám postiženým 

přírodní katastrofou. To, že individuální dárcovství stále nabývá na významu, dokládá také 
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připravovaný projekt ČSOB. Její klienti budou moci od příštího roku platit speciální kartou 

World Elite, která bude z každé transakce odvádět 0,6 % na dobročinné účely. 
68

 Takto 

získané prostředky budou rozděleny mezi Výbor dobré vůle, Nadaci Charty 77, Nadační fond 

českého rozhlasu, Nadaci Via a Člověka v tísni. Celosvětově nejštědřejším národem jsou 

Američané, jejichž celkový objem darů v částce 249 miliard dolarů, činí 2 % HDP.  

 

3.2.2.4 Nadace a nadační fondy 

Důležitými poskytovateli finančních zdrojů jsou také nadace a nadační fondy, které 

spadají do kategorie soukromoprávních subjektů. Finanční podpora nestátních neziskových 

organizací je účelem zřizování těchto subjektů. Nadace a nadační fondy podporují takové 

nestátní neziskové organizace, jejichž poslání je totožné s nadačním. Většinu nadačního jmění 

tvoří v současnosti Nadační investiční fond (NIF). NIF byl zřízen v roce 1991 pro účely 

podpory nadací. Vláda na majetek tohoto fondu vyčlenila 1 % akcií v rámci druhé vlny 

kupónové privatizace. „Do tohoto fondu měly být převedeny akcie několika set podniků 

z privatizace v nominální hodnotě 2,8 miliardy Kč.“ 
69

 Správa smluv, kontrola hospodaření 

s příspěvky a další činnosti spadali do kompetence Fondu národního majetku České 

republiky. Fond národního majetku byl v roce 2005 zrušen a jeho pravomoci přešly na 

Ministerstvo financí ČR. Poskytování finančních prostředků se řídí dvěma zásadami. 

Příspěvky z NIF mohou dostat nadace, které uspěly ve výběrovém řízení a které se osvědčily 

v udělování grantů. Druhou zásadou je určení příspěvků do nadačního jmění, přičemž nadace 

mohou na granty vyčlenit pouze výnosy plynoucí z nadačního jmění. Celková výše nadačního 

jmění k 31. 12. 2012 činila téměř 3,6 mld. Kč. Rozdělení příspěvků z NIF proběhlo zatím ve 

dvou etapách a to v roce 1999 a 2001. Celkově bylo v obou etapách rozděleno 1,349 mld. Kč. 

Poskytnutí příspěvků z tohoto fondu je podmíněno podáním žádosti v rámci výběrového 

řízení. Žadatelem o příspěvek může pouze právnická osoba, která musí prokázat svou 

existenci prostřednictvím dokladu o řádném zaregistrování. Takto získané prostředky jsou 
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účelové a nepřenosné. Příjemci grantů jsou povinni dodržet časový termín věcného plnění 

smlouvy. 
70

 

Nadace jsou povinny rozdělovat výnosy plynoucí z NIF prostřednictvím vypsaných 

výběrových řízení. Na pokrytí vlastních nákladů může nadace vyčlenit pouze 20 % 

z celkového objemu výnosů, zbylých 80 % je povinna vyčlenit na granty ostatním subjektům. 

Poskytování příspěvků se řídí úrokovou sazbou PRIBID.
71

 Rada vlády pro nestátní neziskové 

organizace každoročně sestavuje hodnotící zprávu o činnosti nadací, která je předkládána 

vládě. Tato zpráva je zpracovávána vždy ke konci roku za rok předcházející, tudíž údaje za 

rok 2013 ještě nejsou k dispozici.  

V roce 2012 nadace celkově rozdělily 7333 příjemcům příspěvky ve výši 252 741 294 

Kč, přičemž 74 % z této částky tvořily příspěvky členských nadací Fóra dárců. 

Z následujícího grafu je patrné, že nejvíce podporovanou oblastí byla sociální a humanitární 

oblast (30 %), následovala oblast děti, mládež a rodina (19 %) a oblasti vzdělávání a životního 

prostředí (9 %). Nejvíce prostředků bylo rozděleno na území hlavního města Prahy. Celkově 

zde bylo rozděleno 166 325 883 Kč, které obdrželo celkem 5 247 organizací. Nejvíce 

podpořenými subjekty byly občanská sdružení, která tvořily 46 % ze všech příjemců. 

Nejméně podporovanými subjekty byly nadace a nadační fondy (1 %).
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 Co je to nadační investiční fond (NIF)?. Fórum dárců Czech donors forum [online]. 2010 [cit. 2014-04-20]. 
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 Vzorec pro výpočet úrokové sazby PRIBID je 0,5 x 1,1066 x 1/100 x registrovaná výše příspěvků z NIF 

v nadačním jmění v Kč. 
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Graf 3.3 Podporované programové oblasti za rok 2012 

 

Zdroj: Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2012. 

In: Vláda České republiky: Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace [online]. 2013 [cit. 2014-03-

13].  Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/HI_2012.pdf, vlastní zpracování 

 

3.2.2.5 Samofinancování  

Další možností, jak finančně zajistit činnost nestátní neziskové organizace, jsou příjmy 

plynoucí ze samofinancování. Samofinancováním se rozumí provozování vedlejší 

hospodářské činnosti a vlastní podnikatelské aktivity, v rámci které nestátní neziskové 

organizace vytvářejí zisk, který musí vždy použit v souladu s cíli a posláním této organizace. 

Aby nestátní nezisková organizace mohla vykonávat vedlejší podnikatelskou činnost, musí 

mít tuto skutečnost uvedenou ve svých stanovách a dále tato možnost nesmí být vyloučena 

právním předpisem. Mezi nejčastější formy samofinancování patří příjmy plynoucí z: 

 prodeje vlastních výrobků a služeb. 

 členských příspěvků, 

 pronájmu, 

 nehmotného majetku, 

 úroků z vkladů. 
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Nestátní neziskové organizace mohou získávat příjmy také v rámci své hlavní činnosti. 

Jedná se především o pořádání nejrůznějších dobročinných akcí, které byly popsány 

v kapitole týkající se individuálního dárcovství. V souvislosti se samofinancováním 

neziskových organizací je třeba brát ohled na problémy týkající se daní. Nestátní nezisková 

organizace je veřejně prospěšným poplatníkem. Podle zákona o dani z příjmu se za předmět 

daně považují především příjmy plynoucí z reklam, z členských příspěvků, příjmy plynoucí 

z nájemného a příjmy plynoucí z úroků. Členské příspěvky tvoří v rámci samofinancování 

nepatrnou, avšak pravidelnou položku. Oprávnění vybírat členské příspěvky jsou organizace, 

které jsou založeny na členském principu. Zákon také vymezuje, které členské příspěvky jsou 

od daně z příjmu osvobozeny. Jedná se především o rozlišení v rámci dobrovolného a 

povinného členství a dále členské příspěvky přijaté v rámci profesních komor a spolků, které 

nejsou organizací zaměstnavatelů. Zákon také vymezuje, které příjmy nejsou předmětem 

daně. Předmětem daně z příjmu nejsou především dotace a příjmy plynoucí z nepodnikatelské 

činnosti. Nestátní neziskové organizace mají dále možnost snížit svůj základ daně až o 30 %, 

maximálně však o částku 1 000 000 Kč, pokud takto uspořenou částku použijí ke krytí 

nákladů souvisejících s hlavní činností. Pokud tato částka nedosahuje hodnoty 30 %, mohou 

neziskové organizace snížit svůj ZD o hodnotu 300 000 Kč. Nestátní neziskové organizace se 

také mohou stát plátcem daně z přidané hodnoty, pokud jejich obrat za 12 po sobě jdoucích 

měsíců přesáhl částku 750 000 Kč.
74

 

Současným trendem v oblasti podnikání nestátních neziskových organizací je zakládání 

tzv. sociálních firem, které působí jako samostatné subjekty založené za účelem zisku. 

Zakladatelem takovéto firmy může být právě nezisková organizace. Podstatou sociálních 

firem je zaměstnávání sociálně znevýhodněných skupin lidí. Tato oblast není v rámci České 

republiky legislativně upravena, každý zakladatel má možnost vytvořit v rámci své firmy 

určité standardy.  V rámci sociálních firem dochází k vyčlenění vedlejší hospodářské činnosti 

mimo nestátní neziskové organizace.  

Pokud se nestátní nezisková organizace rozhodne pro samofinancování, měla by dobře 

zvážit možné výhody a nevýhody, které z této formy plynou. K největším výhodám patří 
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flexibilita finančních prostředků. Nestátní neziskové organizace nejsou vázány vůli externích 

poskytovatelů, jak mají být darované prostředky použity. Samy mají možnost rozhodnout se, 

jak peníze využijí. Díky příjmům z vlastní činnosti také dochází ke zvyšování nezávislosti na 

externích podporovatelích. Na druhou stranu tento způsob není vhodný pro všechny typy 

nestátních neziskových organizací. Systém samofinancování mohou využít stabilní, zavedené 

organizace, které mají silný vrcholový management, zkušený v oblasti podnikání a bezchybně 

vedené účetnictví. Samofinancování lze opět použít jako doplňkový zdroj financování. 

V České republice se příjmy plynoucí ze samofinancování podílejí na celkovém rozpočtu 

organizací zhruba ve výši 17 %.  

3.2.2.6 Nepřímé zdroje financování 

Neziskové organizace mohou v rámci svého financování využít i nepřímou formu 

podpory, která zahrnuje daňová zvýhodnění a daňové asignace. Konkrétní možnosti daňového 

zvýhodnění jsou popsány výše. Daňová asignace spočívá v rozhodnutí poplatníka daně 

z příjmu FO, které neziskové organizace bude ze své daně podporovat. Výše podpory se 

pohybuje v 1 - 2 % ze ZD. Dochází tak k přerozdělování finančních prostředků nikoli 

parlamentním rozhodnutím podle schváleného rozpočtu, ale vůlí jednotlivců. Takto získané 

prostředky musí být použity na předem stanovený účel a neziskové organizace musí 

dokazovat svou veřejnou prospěšnost. Stát nakládání s těmito prostředky důsledně kontroluje, 

jelikož se jedná o veřejné zdroje. Daňové asignace jsou rozšířené v rámci východní Evropy, 

v našich podmínkách tato forma podpory dosud není zakotvena v legislativních předpisech. 

Nicméně neziskový sektor o zavedení daňových asignací usiluje, například prostřednictvím 

Iniciativy pro 1 %, sdružující neziskové organizace, která spadá pod Fórum dárců. Zavedení 

daňových asignací by s sebou však přineslo vysoké administrativní náklady. Další 

argumentem proti zavedení tohoto systému je rozpor se základním předpokladem daní – 

s jejich neúčelovostí. 
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3.2.2.7 Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norska  

V květnu roku 2004 zahájili Lichtenštejnsko, Island a Norsko finanční spolupráci, 

jejímž cílem je snižování sociálních a hospodářských rozdílů států EHP. Vyústěním této 

spolupráce bylo založení Fondu Evropského hospodářského prostoru a Norského fondu. 

Finanční prostředky z tohoto mechanismu je možné získat v rámci programových období, 

která trvají vždy pět let. Během prvního programového období mezi lety 2004 – 2009 bylo 

v České republice rozděleno více než 110 mil. EUR. Ve druhém programovém období je pro 

Českou republiku vyčleněno zhruba 131 mil. EUR, přičemž 97 % z této částky plyne 

z Norského fondu a zbytek částky poskytuje Island a Lichtenštejnsko. Celkově bude ve 

druhém programovém období rozděleno 1, 79 mld. EUR mezi 15 států Evropy. Z Fondu EHP 

bude vyčleněno 993,5 mil. EUR a z Norského fondu bude poskytnuto 800 mil. EUR.
76

 

„Rozhodovacím orgánem, v rámci poskytování grantů z EHP, je finanční výbor složený ze 

zástupců ministerstev zahraničních věcí Lichtenštejnska, Islandu a Norska.“ 
77

Ve druhé 

programové fázi je stanoveno 32 programů, které budou z těchto fondů podpořeny. 

Nejdůležitějšími oblastmi jsou ochrana kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, 

zlepšení sociálně slabších skupin obyvatel, vzdělávání, boj proti organizovanému zločinu, 

posílení vzájemné spolupráce a další. Stejně jako v ostatních případech zahraniční podpory i 

v této formě pomoci, jsou žadatelé povinni předložit detailně vypracovanou žádost o grant na 

základě otevřené výzvy, která bývá uveřejněna například na oficiálních stránkách 

Ministerstva financí ČR.  
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Graf 3.4 Rozdělení finančních prostředků z Fondu EHP v období 2009 – 2014 podle zemí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Who we are: EEA Grants. EEA Grants Norway Grants [online]. [cit. 2014-03-27]. Dostupné z:       

http://eeagrants.org/Who-we-are/EEA-Grants 

 

 

3.2.2.8 Program švýcarsko – české spolupráce  

V roce 2007 byla podepsána Rámcová dohoda mezi Českou republikou a Švýcarskem 

a byl tak zahájen Program švýcarsko – české spolupráce, jehož cílem je také snižování 

sociálních a ekonomických rozdílů. „Tento program se snaží přispět ke snížení hospodářských 

a sociálních rozdílů mezi ČR a vyspělejšími zeměmi rozšířené EU a ke snížení hospodářských 

a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými 

regiony v rámci ČR.  Zaměřuje se na čtyři směry financování: Bezpečnost, stabilita a podpora 

reforem; Životní prostředí a infrastruktura; Podpora soukromého sektoru a Rozvoj lidských 

zdrojů a sociální rozvoj.“
78

 Švýcarsko se zavázalo, že České republice poskytne nenávratný 

příspěvek ve výši 109,780 milionů švýcarských franků. Délka závazku, během kterého 

Švýcarsko přijímalo a schvalovalo přihlášené projekty, byla 5 let. Doba proplácení příspěvku 
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je 10 let. Příspěvek je vyplácen ve formě grantů, podílů na majetku, finančních úvěrů, 

blokových grantů, fond na přípravu projektů, fond technické asistence a fond na stipendia. 

Výše příspěvku poskytnutého ve formě grantů nesmí být vyšší než 60 % z celkových nákladů 

projektů. Projekty, na kterých se budou finančně podílet státní, regionální či místní orgány 

mohou obdržet příspěvek až do výše 85 % z celkových nákladů. Projekty nestátních 

neziskových organizací či projekty technické asistence mohou být financovány v plné výši. 

3,5 % z výše příspěvku je použito Švýcarskem na krytí jeho administrativních nákladů. Každý 

schválený projekt se řídí Dohodou o projektu, která vymezuje základní práva a povinnosti, 

podmínky grantu a odpovědnost smluvních stran. Za Českou republiku v rámci tohoto 

programu jedná Ministerstvo financí. Hlavními oblastmi podpory jsou infrastruktura, životní 

prostředí, výzkum, aktivity nestátních neziskových organizací v sociální oblasti a další. 

Celkově je do tohoto programu zapojeno 10 evropských zemí a Švýcarsko vyčlenilo na 

podporu těchto zemí prostředky ve výši 1 bilion švýcarských franků.
79
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4 Praktická část – Financování organizace Charita Opava 

 

4.1 Charakteristika Charity Opava 

Charita Opava je nestátní neziskovou katolickou organizací, jejímž posláním je 

„profesionálně poskytovat služby sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným lidem a 

zaměstnávat osoby s problémy na trhu práce.“
80

 Tato organizace byla založena dne 5. 6. 1991 

dekretem arcibiskupa Arcidiecéze olomoucké jako účelové zařízení Římskokatolické církve. 

Původní název byl Oblastní charita Opava, v roce 2001 byl název změněn na dnešní název 

Charita Opava. „Charita Opava je základní složkou Diecézní charity ostravsko-opavské, která 

jako součást Charity České republiky je členem mezinárodního svazku Caritas 

internationalis.“
81

 Tato církevní právnická osoba je evidovaná v Rejstříku evidovaných 

právnických osob, který je veden Ministerstvem kultury ČR.  

„Předmětem činnosti Charity Opava je: 

a. Hlavní činnost: 

 zřizování a provozování charitativních služeb, domovů, ústavů, zdravotnických 

zařízení, sociálních služeb, služeb zaměřených na podporu rodiny a jiných 

služeb či zařízení 

 pořádání sbírek a humanitárních akcí za účelem promoci potřebným u nás i v 

zahraničí 

 služby zaměstnanosti 

 vzdělávání 

b. Vedlejší činnost:  

 podnikatelské aktivity zřízené výhradně za účelem podpory neziskové 

charitativní činnosti.“
82
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V současné době má Charita Opava v rámci své činnosti zaregistrováno 10 sociálních 

služeb a nestátní zdravotnické zařízení, které funguje jako Charitní ošetřovatelská služba a 

charitní hospicová péče „ Pokojný přístav“.  

4.1.1 Organizační struktura 

V čele organizace stojí ředitel, který plní funkci statutárního orgánu. Ředitel 

organizace jedná samostatně. Dalším orgánem, který v této organizaci působí, je Rada charity. 

Rada působí jako poradní orgán ředitele. Její kompetence jsou vymezeny ve stanovách 

DCHOO.  V současné době má Rada tři členy, z nichž jeden vystupuje jako předseda. 

Základním prvkem Charity Opava jsou sekce. V jejich čelech stojí manažeři, kteří jsou přímo 

odpovědní řediteli Charity. V současné době v Charitě existuje pět sekcí a to sekce sociální 

pomoci, sociálních služeb, chráněného zaměstnávání, sekce služeb seniorům a zdravotnických 

zařízení a sekce ekonomiky, provozu a řízení. Každá sekce má jasně vymezeno své poslání. 

Jednotlivé sekce se skládají ze středisek či úseků, které řídí vedoucí, kteří jsou odpovědní 

manažerům sekcí. Tento způsob organizačního uspořádání zajišťuje efektivní řízení. Na každé 

úrovni je dodržováno pravidlo, že jeden nadřízený má pod sebou maximálně sedm 

podřízených. V současné době má Charita Opava 199 zaměstnanců, z nichž 117 osob trpí 

určitou formou zdravotního postižení.  
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Obr. 4.1 Organizační uspořádání Charity Opava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: O nás: Organizační uspořádání. Charita Opava [online]. 2010 [cit. 2014-04-09]. Dostupné 

z:https://www.charitaopava.cz/?page=texty&id=146 

4.1.2 Druhy činnosti  

4.1.2.1 Pomoc seniorům  

V rámci této oblasti provozuje Charita Opava několik zařízení a služeb, které jsou 

určené lidem se zdravotním postižením či lidem s těžkou nemocí, kteří mají sníženou 

soběstačnost. Jedná se především o charitní pečovatelskou a ošetřovatelskou službu, charitní 

hospicovou péči „Pokojný přístav“ a Klub sv. Anežky.  

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba nabízí komplexní zdravotní služby 

klientům, kteří trpí nějakou nemocí. Jejich posláním je umožnit klientům pobývat ve svém 

https://www.charitaopava.cz/?page=texty&id=146
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domácím prostředí, zmírnit jejich zdravotní potíže a pomoc při zvládání každodenních 

běžných úkonů. Charitní hospicová péče je zaměřena na zajištění paliativní a symptomatické 

léčby.  

Cílem tohoto zařízení je zkvalitnění života těžce nemocných. Péče je poskytována 

v domácím prostředí, na základě vlastní žádosti však klient může být přemístěn do lůžkové 

části zařízení. Klub sv. Anežky a Denní stacionář pro seniory je určen seniorům, kteří mají 

zájem aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas. Obě zařízení nabízí bohaté vzdělávací, 

aktivizační a kulturní programy. Klub sv. Anežky provozuje také knihovnu křesťanské 

literatury.  

4.1.2.2 Zaměstnávání zdravotně postižených  

Posláním Charity Opava je taktéž pomoci uplatnění se na pracovním trhu zdravotně 

znevýhodněným osobám. V souladu s tímto posláním provozuje Charita Opava několik 

chráněných pracovišť, které nabízí uplatnění osobám s nejrůznějšími formami zdravotního 

postižení či osobám, které v důsledku vyššího věku nachází zaměstnání velmi obtížně. 

Chráněné dílny nabízejí celou škálu nejrůznějších služeb. V těchto zařízeních jsou vyráběny 

především textilní výrobky, dekorativní a keramické předměty. Všechny výrobky lze také 

vyrobit na zakázku. V chráněných dílnách se dbá na úpravu pracovišť vzhledem 

k individuálním potřebám zaměstnanců. Chráněná technická dílna je zaměřena na 

zpracovávání odpadů a elektrozařízení.  

Toto zařízení tak přispívá nejen k naplnění vlastního poslání, ale také k řešení 

problémů ekologické likvidace odpadů v opavském regionu. Kromě vlastních výrobních 

programů nabízejí chráněné dílny kompletační práce, které využívají především menší firmy a 

ušetří tak za nákup drahých strojů. Charita Opava provozuje také vlastní e-shop  a kamenný 

obchod, kde lze všechny výrobky chráněných dílen zakoupit.  

4.1.2.3 Chráněné bydlení  

Charita Opava se zaměřuje taktéž na poskytování chráněného bydlení, které slouží 

osobám, které se i přes svůj zdravotní handicap chtějí začlenit do normálního života. V rámci 

tohoto druhu pomoci existují dvě zařízení a to Dům sv. Cyrila a Metoděje a Chráněné bydlení 
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pro duševně nemocné. Dům sv. Cyrila a Metoděje nabízí 18 bytových jednotek, které jsou 

určeny především osobám s těžkým zrakovým postižením. Toto zařízení nabízí také sociální 

rehabilitace, které napomáhají k vyšší samostatnosti. V tomto zařízení pracuje tým 

vyškolených odborníků, kteří nepřetržitě nabízejí svou pomoc. Chráněné bydlení pro duševně 

nemocné nabízí dočasný pobyt pro mentálně postižené osoby, které se zde naučí základním 

úkonům běžného života. Po opuštění tohoto zařízení jsou tyto osoby schopny hospodařit 

s financemi, jsou schopny postarat se o domácnost, vyřídit si základní úřední povinnosti apod.  

4.1.2.4 Krizová pomoc  

Charita Opava nabízí svou pomoc také osobám, které se ocitly v tíživé životní situaci a 

neví, jak se svým problémem naložit. Klientům slouží Středisko krizové pomoci „Naděje“ a 

Občanská poradna. Středisko krizové pomoci je rozděleno do dvou základních složek a to na 

službu Fénix a fakultativní služby. Cílem složky Fénix je „poskytovat základní 

psychologickou první pomoc, krizovou intervenci a základní sociální poradenství, 

spolupracovat s institucemi, úřady, které poskytují podobnou nebo návaznou pomoc a péči, 

v případě potřeby zajistit následné služby formou terapeutických sezení.“
83

 V rámci 

fakultativních služeb je poskytována pomoc osobám v hmotné nouzi. Středisko pořádá sběr 

šatstva, obuvi, hraček. Všechny služby těchto zařízení jsou poskytovány bezplatně.  

Charita má zřízenou také internetovou a občanskou poradnu, která nabízí pomoc všem 

lidem, kteří potřebují pomoc či radu při řešení svého problému. Internetová poradna funguje 

na základě zadání anonymního dotazu, který je vyřízen zpravidla do pěti dní.  

4.1.2.5 Pomoc mentálně postiženým  

Pro osoby s tímto druhem onemocnění je zřízena sociálně terapeutická dílna „Radost“ 

a Denní stacionář pro děti a mládež s kombinovanými vadami „Mraveneček“. „Účelem 

sociálně terapeutické dílny je především dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování 

pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, která umožní lepší 
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seberealizaci a zkvalitnění života osob. Dále usiluje o smysluplné zaplnění volného času 

uživatelů, o jejich začlenění do běžného života a také o prevenci sociálního vyloučení.“
84

 

Denní stacionář je určen pro osoby ve věku od tří do třiceti let, které trpí mentálním či 

tělesným postižením. V denním stacionáři jsou poskytovány vzdělávací služby, 

prostřednictvím způsobu Montessori, různé druhy rehabilitací a terapií a nejrůznější druhy 

činností, přispívající k vyšší soběstačnosti a osobnímu rozvoji. Charita Opava nabízí své 

služby také široké veřejnosti a to prostřednictvím wellness centra, které nabízí celou škálu 

relaxačních služeb, mateřského centra Neškola určeného ženám na mateřské dovolené a 

provozování vlastní knihovny.  

Všechny služby Charity Opava jsou provozovány v souladu s platnými právními 

předpisy. Základními principy fungování těchto zařízení jsou diskrétnost, ohleduplnost, 

trpělivost, individuální přístup, vysoká kvalita a profesionalita poskytnutých služeb.  

4.2 Financování Charity Opava 

Předmětem této kapitoly je rozbor a srovnání financování této organizace za posledních 

10 let. Financování Charity Opava má vícezdrojový charakter. Činnost organizace je 

zajišťována podle významnosti z následujících zdrojů: 

 dotace ze SR (především MPSV); 

 územní samosprávné celky – Moravskoslezský kraj, Statutární město Opava; 

 dotace ÚP; 

 dary nadací, FO a PO; 

 výnosy ze sbírek; 

 příjmy z vlastní činnosti; 

 investiční příjmy. 

„Účetnictví Charity Opava se řídí obecně platnými zásadami zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními 
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standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.“
85

 

Účetní závěrky jsou schvalovány nezávislým auditorem. Následující tabulka a graf uvádí 

přehled dotací a ostatních významných příjmů poskytnutých v letech 2002 – 2012.  

Tab. 4.1 Příjmy Charity Opava z nejvýznamnějších zdrojů v letech 2002 - 2012 

Zdroj 
Rok 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dotace poskytnuté ze 

SR 

7 921 

574 

11 877 

300 

8 738 

800 

4 710 

000 

3 368 

600 

3 368 

600 

10 371 

000 

10 140 

000 

8 912 

000 

7 637 

000 

11 108 

000 

Dotace poskytnuté z 

MSK 
550 000 

2 140 

000 

2 617 

700 

5 479 

892 

5 916 

800 

9 148 

800 
401 400 56 500 

157 

000 
149 000 729 600 

Dotace poskytnuté z 

SMO 

2 698 

500 

2 119 

000 

1 730 

000 

1 924 

000 

1 900 

131 

4 366 

902 

5 526 

994 

6 962 

160 

6 272 

428 

6 162 

715 

6 810 

890 

Dotace poskytnuté z ÚP 
3 326 

242 

3 679 

958 

4 673 

924 

6 425 

919 

8 088 

193 

8 238 

262 

8 381 

716 

9 429 

460 

10 715 

256 

10 037 

753 

10 187 

023 

Tržby za prodej výrobku 

a služeb 

3 014 

360 

2 886 

610 

2 680 

662 

9 093 

871 

11 475 

830 

14 326 

260 

17 523 

920 

18 194 

850 

21 533 

696 

22 374 

054 

29 703 

599 

Dary FO a PO a nadační 

příspěvky 

4 824 

724 

3 745 

073 

4 623 

333 

5 857 

315 

5 278 

210 

4 247 

250 

4 337 

530 

3 642 

690 

4 035 

635 

2 860 

479 

4 262 

170 

Zdroj: Výroční zprávy Charity Opava za roky 2002 - 2012. In: Charita Opava [online]. [cit. 2014-04-

09]. Dostupné z: https://www.charitaopava.cz/?page=soubory&id=11, vlastní zpracování  
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Graf 4.1 Příjmy Charity Opava z nejvýznamnějších zdrojů v letech 2002 - 2012 

 

Zdroj: Výroční zprávy Charity Opava za roky 2002 - 2012. In: Charita Opava [online]. [cit. 2014-04-

09]. Dostupné z:https://www.charitaopava.cz/?page=soubory&id=11, vlastní zpracování 

Na základě zveřejněných výročních zpráv lze usuzovat, že nejvýznamnějším zdrojem 

financování jsou dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, konkrétně z Ministerstva práce a 

sociálních věcí. Z výše uvedených údajů lze shrnout, že poskytování dotací z tohoto zdroje 

má kolísavý charakter. I přes tento fakt jsou tyto dotace stále nejvýznamnějším zdrojem 

financování. Nejvíce příspěvků je každoročně poskytování z Ministerstva práce a sociálních 

věcí, dále z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a z Ministerstva zdravotnictví. Tyto 

dotace jsou použity především na financování Charitní ošetřovatelské služby, Denního 

stacionáře pro děti a mládež s kombinovaným postižením a na financování chráněného 

bydlení.  Kromě dotací jednotlivých ministerstev Charita Opava získávala do roku 2008 také 

prostředky z Evropských fondů, které byly poskytovány v souvislosti se vstupem České 

republiky do Evropské unie a s jejím následným začleněním se do tohoto nadnárodního celku. 

Z výše uvedené tabulky a grafu je patrné, že dotace poskytnuté Moravskoslezským 

krajem tvoří v posledních letech pouze nepatrnou část z celkového objemu přijatých 
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peněžních prostředků. V posledních letech lze sledovat postupné klesání těchto prostředků, 

s výjimkou roku 2012, kdy se objem tohoto finančního zdroje zvýšil téměř pětkrát. 

Moravskoslezský kraj poskytuje vždy pouze účelové dotace na konkrétní projekty. Nejvíce 

dotací bylo poskytnuto v letech 2005 – 2007, kdy Charita Opava realizovala mnoho projektů, 

z nichž nejvýznamnější bylo sloučení ošetřovatelské, pečovatelské péče a denního stacionáře 

do jednoho zařízení, projekt Agapé nebo provoz Linky důvěry. V současné době Charita 

Opava nerealizuje žádný větší významný projekt, proto jsou dotace z MSK poskytovány 

v nižších částkách.  

Naopak Statutární město Opava podporuje činnost Charity Opava každoročně již od 

jejího vzniku. Od roku 2007 lze sledovat každoroční pozvolný nárůst poskytnutých 

prostředků. Tyto prostředky jsou použity na financování téměř všech činností, které Charita 

Opava realizuje. Dalším významným poskytovatelem finančních prostředků je Úřad práce 

v Opavě. Spolupráce s touto institucí probíhá především v oblasti chráněného zaměstnávání. 

Charita Opava každoročně získává z ÚP příspěvky na provoz chráněných dílen, příspěvky na 

podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle §78 z. č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti a příspěvky na zřizování společensky účelných pracovních míst. Dotace 

z vnějších zdrojů patří z hlediska objemu mezi nejvýznamnější prostředky financování. 

Důležitým interním zdrojem financování jsou příjmy z prodeje výrobků a služeb. 

Takto získané zdroje jsou pro Charitu Opava z hlediska použitelnosti výhodnější. Tyto 

finance jsou neúčelové a organizace si sama podle svých potřeb rozhodne, kde tyto prostředky 

bude alokovat. Příjmy z prodeje výrobků a služeb jsou také z hlediska objemu získávány 

v daleko větších částkách než dotace z vnějších zdrojů. Příjmy z této činnosti se např. v roce 

2012 blížily k částce 30 milionů Kč. Celkově lze konstatovat, že takto získané příjmy se 

v posledních letech pohybovaly vždy okolo částky 20 milionů Kč. Příjmy z prodeje výrobků a 

služeb jsou také jediným zdrojem, u kterého lze sledovat rostoucí trend ve sledovaném 

období. Celkově se objem těchto příjmů od roku 2002 zvýšil téměř desetkrát. Stoupající 

tendence je způsobena také zprovozněním e-shopu, ve kterém lze všechny výrobky 

chráněných dílen zakoupit.  

Tato organizace je také financována prostřednictvím darů FO a PO a prostřednictvím 

příspěvků z nadací. Mezi nejvýznamnější sponzorské nadace patří Nadace OKD, Nadace 
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ČEZ, Nadace O2, Nadace J+T a další. V rámci individuálního dárcovství nedochází 

k výrazným výkyvům.  Průměrná každoročně věnována částka je 4 337 642 Kč. Poskytování 

peněžních prostředků v rámci individuálního dárcovství je zčásti určeno smluvně na podporu 

určité služby a z části na činnost organizace jako celku. Organizace má tak možnost 

financovat i služby či projekty, které v rámci určitého roku nezískají dostatečnou finanční 

podporu. Na druhou stranu individuální dárci mají naprostý přehled o způsobu využití jejich 

darů. Kromě finančních prostředků dárci poskytují také nefinanční dary, které však v objemu 

takto získaných prostředků tvoří pouze zanedbatelnou částku.  

Charita Opava každoročně pořádá také tradiční Tříkrálovou sbírku. Tato sbírka je 

pořádána již od vzniku organizace a jako jeden z mála zdrojů má každoročně stoupající 

tendenci. Vybraná částka v posledním sledovaném roce přesáhla částku 900 000 Kč, zatímco 

v roce 2002 to byla částka zhruba 300 000 Kč. Tato skutečnost souvisí s rostoucím podílem 

individuálního dárcovství na financování neziskových organizací, kdy v posledních letech 

došlo ke zvýšení zájmu o neziskové aktivity ze strany veřejnosti. Tato organizace je také 

členem projektu DMS. Příjmy plynoucí z tohoto programu se mi však nepodařilo zjistit. 

Celkově lze na základě údajů zveřejněných ve výročních zprávách konstatovat, že činnost této 

organizace je téměř každoročně ztrátová, s výjimkou roku 2003 a 2008, kdy byl hospodářský 

výsledek kladný.  

Tab. 4.2 Výsledky hospodaření Charity Opava v letech 2002 - 2012 

Rok HV 

2002 -243 409 

2003 431 000 

2004 -2 678 769 

2005 -2 806 241 

2006 -620 962 

2007 -337 760 

2008 671 370 

2009 -379 790 

2010 -410 441 

2011 -348 605 

2012 -243 024 

Zdroj: Výroční zprávy Charity Opava za roky 2002 - 2012. In: Charita Opava [online]. [cit. 2014-04-09]. 

Dostupné z:https://www.charitaopava.cz/?page=soubory&id=11, vlastní zpracování 
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Záporný hospodářský výsledek vykazuje tato organizace v důsledku vyšších 

provozních nákladů než provozních příjmů. Téměř 54 % všech nákladů této organizace tvoří 

mzdové náklady. V posledním sledovaném roce, kdy Charita Opava zaměstnávala 199 

zaměstnanců, byla výše mzdových nákladů 35 200 139 Kč. V roce 2002 byly mzdové náklady 

ve výši 13 151 429 Kč. Příspěvky ÚP na zaměstnávání osob se zdravotním postižením tvoří 

pouze 26 % z celkového objemu nákladů. Charita Opava tak mzdové náklady hradí 

z vlastních zdrojů, přičemž jí často nezbývají finance na krytí ostatních nákladů a její činnost 

se tak stává ztrátovou.  

Z hlediska jednotlivých činností jsou nejvíce nákladnými Charitní pečovatelská 

služba, chráněné dílny a provozování vedlejší hospodářské činnosti. Dle mého názoru je 

činnost této organizace zbytečně rozptýlena. Charita Opava by se měla zaměřit pouze na 

činnosti, které bezprostředně souvisí s jejím posláním a upustit od provozování takových 

služeb, které nabízí pouze doplňkově. Jedná se například o provoz wellness centra, které je 

každoročně ztrátové. Jedná se sice o nejstarší zařízení tohoto druhu v opavském regionu, ale 

v dnešní době tvrdé konkurence se dle mého názoru již nemá šanci prosadit. Na toto zařízení 

taktéž nejsou poskytovány již dlouhodobě dotace a jeho provoz je tak organizace nucena 

hradit z vlastních zdrojů. Taktéž bych této organizaci doporučila zvážení provozu Mateřského 

centra Neškola. Toto zařízení již dlouhodobě vykazuje záporný hospodářský výsledek. Toto 

zařízení je provozováno ve dvou pobočkách a to v Opavě a v Kravařích. Organizaci bych 

doporučila buďto úplné zrušení tohoto zařízení nebo minimálně sloučení obou poboček do 

jednoho zařízení. Mateřské centrum Neškola také dlouhodobě nenaplňuje dostupnou kapacitu. 

V současné době jsou do tohoto centra přihlášeny pouze 4 děti z celkové kapacity 16 dětí. 

Charita Opava by se měla soustředit především na samofinancování a individuální 

dárcovství. Z výše uvedených údajů je patrné, že příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti 

tvoří v rámci financování nejvýznamnější položku. Zároveň by se tato organizace neměla 

spoléhat na dotace plynoucí z veřejných zdrojů. Jak již bylo uvedeno výše v současné době 

lze sledovat trend postupného snižování objemu poskytnutých dotací z veřejných zdrojů. Do 

budoucna lze proto očekávat další snižování těchto zdrojů. Organizace by také měla zachovat 

spolupráci s ÚP, který se významně podílí na jejím financování. V oblasti individuálního 
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dárcovství splňuje organizace kritéria úspěšného fundraisingu. Každoročně zveřejňuje seznam 

všech dárců včetně poděkování, což s sebou přináší postupné zvyšování objemu poskytnutých 

darů. Do budoucna lze tak předpokládat další postupný nárůst financí plynoucích z tohoto 

zdroje. 
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5 Závěr 

Neziskové organizace v rámci národního hospodářství nabývají, zejména od roku 

1990, na stále větším významu. I přes tento stále sílící význam se domnívám, že činnost 

těchto institucí je stále velice nedoceněná. Jejich působení je v současných podmínkách trhu 

chápáno spíše jako samozřejmost bez ohledu na smysl jejich existence a zajišťovaní 

společensky nezbytných služeb. Tyto typy organizací jsou také oproti klasickým ziskovým 

organizacím daleko více náchylné na nejrůznější změny v hospodářském systému a to 

především na legislativní změny. Nestátní neziskové organizace mají k dispozici celou škálu 

různých zdrojů, které mohou v rámci svého financování využít.  

V druhé kapitole byly charakterizovány všechny typy neziskových organizací, které 

v současnosti na trhu působí, včetně vymezení neziskové sektoru jako celku. Třetí kapitola 

byla zaměřena na možnosti financování těchto institucí. V rámci této kapitoly byl detailně 

popsán fundraising, jakožto nejdůležitější činnost z hlediska získávání finančních zdrojů. 

Další část této kapitoly byla zaměřena na popis všech dostupných finančních zdrojů a to jak 

tuzemských, tak i zahraničních. Čtvrtá kapitola byla věnována financování vybrané neziskové 

organizace. V této diplomové práci byla popsána Charita Opava, která v rámci opavského 

regionu působí jako nejvýznamnější poskytovatel sociálně zaměřených služeb.  

Cílem této práce bylo popsat všechny dostupné zdroje, které jsou v současné době 

neziskovým organizacím k dispozici. Domnívám se, že se mi podařilo splnit stanovené cíle. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že ne všechny zdroje lze použít u všech typů 

nevýdělečných organizací. Organizace by si měly samy zvážit své možnosti financování a 

stanovit, které zdroje budou v rámci jejich působení převažovat. V současné době také 

převažuje trend klesajícího zapojení veřejných zdrojů do financování těchto institucí. 

Příspěvky poskytnuté z těchto zdrojů mají sestupnou tendenci. Nestátní neziskové organizace 

jsou tak nuceny, prostřednictvím fundraisingových aktivit, zajišťovat provoz vlastními silami 

a nespoléhat se na dotace z vnějších zdrojů. Na základě výše uvedeného lze též konstatovat 

rostoucí tendenci individuálního dárcovství. Do budoucna lze tedy předpokládat nárůst právě 

těchto prostředků a značný pokles zdrojů plynoucích z veřejných rozpočtů. Pro některé 

organizace tato skutečnost znamená velké existenční problémy a následné zrušení své 
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činnosti. Na základě uvedených poznatků jsem dospěla k názoru, že většina organizací se 

stále spoléhá pouze na veřejné zdroje a samofinancování bere pouze jako svůj doplňkový 

zdroj. Problémem v rámci financování ze zahraničních zdrojů je vysoká administrativní 

náročnost vypracování a schvalování projektů. Celkově lze konstatovat, že neziskové 

organizace jsou v rámci získávání prostředků z veřejných zdrojů značně znevýhodněny. 

Příkladem může být zastavení podpory plynoucí z výnosů z loterií. V případě daňových 

asignací jsem toho názoru, že pokud se tento typ financování osvědčil v zahraničí a je 

schopen fungovat již dlouhou dobu, může efektivně fungovat také v rámci České republiky. 

Dle mého názoru tyto organizace vedou transparentní účetnictví a jejich hospodaření je až na 

několik málo výjimek zcela průhledné. Domnívám se tedy, že podpora z veřejných rozpočtů 

by měla směřovat právě do těchto organizací, které často na rozdíl od klasických ziskových 

společností provozují smysluplné činnosti.  
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Seznam zkratek  

CSR  Společenská odpovědnost firem 

DCHOO Diecézní charita ostravsko-opavská 

DMS  Dárcovská sms 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EHP  Evropský hospodářský prostor 

ERDF  Evropský regionální rozvojový fond 

ESF  Evropský sociální fond 

EU  Evropská unie 

FKSP  Fond kulturních a sociálních potřeb 

FNM  Fond národního majetku 

HDP  Hrubý domácí produkt 

MKČR Ministerstvo kultury České republiky 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSK  Moravskoslezský kraj 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NIF  Národní investiční fond 

NKÚ  Národní kontrolní úřad 

NNO  Nestátní neziskové organizace 

NO  Neziskové organizace 

NOZ  Nový občanský zákoník 
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OP  Operační program 

OPS  Obecně prospěšná společnost 

OSS  Organizační složka státu 

PO  Příspěvková organizace, právnická osoba 

PRIBID Prague Interbank Bid Rate 

RVNNO Rada vlády pro nestátní neziskové organizace 

SDP  Státní dotační politika 

SF  Státní fond 

SMO  Statutární město Opava 

SNS  Soukromý neziskový sektor 

SPO  Státní příspěvková organizace 

SR  Státní rozpočet 

ÚP  Úřad práce 

ÚSC  Územní samosprávné celky 

VNS  Veřejný neziskový sektor 

ZD  Základ daně 

ZOPS  Zákon o obecně prospěšných společnostech 
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