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1.  Úvod 

 

Neziskové organizace tvoří významnou složku v demokratické společnosti. Zaměřují 

se především na specifické potřeby lidí, které nemůže stát ani zisková sféra dostatečně 

uspokojit. Obecně jsou neziskové organizace vymezeny jako organizace nevytvářející zisk. 

To však neznamená, že zisk vytvářet nesmějí. Pokud svou činností zisk vytvoří, musí ho 

zpětně vložit k rozvoji organizace a plnění jejich hlavních cílů. Nejčastěji se do neziskového 

sektoru v České republice řadí nestátní neziskové organizace, ale patří sem také státní 

neziskové organizace. Tyto organizace se od sebe liší především způsobem hospodaření. 

Zatímco nestátní neziskové organizace fungují na otevřeném trhu, státní neziskové organizace 

každoročně obdrží finance ze státního rozpočtu prostřednictvím ministerstev nebo místních 

úřadů. Nestátní neziskové organizace jsou organizace zabývající se obecně prospěšnou prací. 

Jejich vznik je zcela dobrovolný, tudíž nevznikají z iniciativy státu a jsou na něm nezávislé. 

Většina neziskových organizací se potýká se závažným problémem, a to se zabezpečením 

potřebného množství finančních prostředků, které jsou potřebné na jejich provoz a rozvoj 

činností.  

Cílem této bakalářské práce je obecné představení neziskových organizací a přiblížení 

činnosti zvolené neziskové organizace, kterým je Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-

Místek. Bude provedena analýza hospodaření za období 2008 – 2012, kdy budou porovnány 

výnosy a náklady za účelem zjištění výsledků hospodaření.  

V souladu s uvedeným cílem je stanovena následující hypotéza: „Podíl zdrojů získaný 

vlastní činností na celkových výnosech Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek je vyšší 

než 20 %“. 

Bakalářská práce se skládá kromě úvodu a závěru ze tří kapitol a byly zde použity 

metody deskripce a komparace.  

První část, čili druhá kapitola bakalářské práce, se zabývá neziskovým sektorem 

z teoretického hlediska. Definuje národní hospodářství, kdy je zobrazeno jeho členění podle 

principu financování a podle Pestoffa. Dále je zde uvedena definice neziskových organizací, 

jejich kritéria členění a druhy nestátních neziskových organizací, mezi které vyjma vládních 

organizací patří občanská sdružení, politické strany, registrované církve a náboženské 

společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy. Také jsou v této části 
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kapitoly zmíněny státní neziskové organizace, mezi které patří příspěvkové organizace a 

organizační složky státu a územních samosprávných celků. V neposlední řadě je zde také 

uvedena statistika neziskových organizací, způsob jejich financování a změny v novém 

občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. platného od 1. 1. 2014 upravující právní poměry 

nevládních neziskových organizací. 

Druhá část bakalářské práce je věnována popisu činnosti Dobrovolnického centra 

ADRA Frýdek-Místek a analýze jejího hospodaření za období 2008 – 2012. V první části této 

kapitoly je uveden vznik a historie organizace ADRA, činnost její nadace a občanského 

sdružení a činnost a statistika dobrovolnických center, které jsou pobočkami Občanského 

sdružení ADRA. Dále je uvedena činnost, organizační struktura a představení jednotlivých 

středisek Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek, kterému se také věnuje druhá část 

této kapitoly, která je zaměřena na rozbor celkových výnosů a nákladů dobrovolnického 

centra za období 2008 – 2012.  

Poslední část této bakalářské práce se zaměřuje na zhodnocení činnosti dobrovolnické 

centra, tedy na shrnutí celkových výnosů a celkových nákladů za sledované období 2008 – 

2012, jejich následné porovnání a zjištění hospodářského výsledku.  

Při zpracování této bakalářské práce byly využity poznatky z knižních publikací, 

interní podklady Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek a informace dostupné 

z internetových stránek.  
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2.  Charakteristika neziskových organizací v ČR 

V této kapitole budou vyjmenovány nejvýznamnější kritéria členění národního 

hospodářství, členění národního hospodářství podle principu financování a podle Pestoffa. 

Dále bude popsána podrobnější charakteristika neziskových organizací, uvedeny některé typy 

nestátních neziskových organizací, jejich postupný vývoj v ČR, financování neziskových 

organizací a také budou zmíněny základní změny pro neziskové organizace s platností nového 

Občanského zákoníku.  

 

2.1  Členění národního hospodářství 

Pro pochopení principů, na kterých neziskové organizace fungují a proč vlastně 

existují, je nezbytné znát vymezení prostoru, který je jim určen v rámci národního 

hospodářství. V odborné literatuře je uváděna celá řada kritérií, podle kterých je možné 

národní hospodářství členit. [1] 

 

2.1.1  Kritéria členění národního hospodářství 

Pro členění národního hospodářství se používají různá kritéria ve vztahu k zadání,     

pro které má dané členění sloužit. Následně jsou uvedeny příklady nejvýznamnějších kritérií: 

• Kritérium odvětví 

 Odvětví výroby – např. textilní průmysl, strojírenství, zemědělství apod. 

 Odvětví služeb – např. ubytovací služby, školství, věda, výzkum apod. 

• Kritérium sektoru 

 Primární sektor – prvovýroba (těžba přírodních zdrojů, zemědělství, lesnictví apod.) 

 Sekundární sektor – zpracovatelský průmysl 

 Terciární sektor – služby distribuující, uchovávající či opravující materiální statky 

 Kvartární sektor – služby nemateriálního charakteru převážně působící ve veřejném 

sektoru 

 Kvintární sektor – věda, výzkum, umělecká tvorba, uchování a distribuce informací 

 

 

 



 

 

• Kritérium vlastnictví 

 Soukromý sektor – o svém vlastnictví je vlastník kompetentní pln

 Municipální – obecní a regionální sektor

volených zástupců občanů

 Státní sektor – vlastníkem je stát nebo jeho 

sbor volených zástupců

• Kritérium financování provozu a rozvoje

 Ziskový, tržní sektor  

 Neziskový, netržní sektor 

 
2.1.2  Členění národního hospodá

Z hlediska principu financování je možné 

uvedeného schématu: 

 

Obr. 2.1 Členění národního hospodá

Zdroj: REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a 

Ekopress, s.r.o., 2010. 188 s. ISBN 978
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Neziskový (netržní) sektor je část národního hospodářství, ve které subjekty v ní 

fungující a produkující statky získávají prostředky pro svoji činnost cestou tzv. 

přerozdělovacích procesů. Cílem neziskové organizace je přímé dosažení užitku. V případě 

vytvoření zisku jej musí neziskové organizace vložit zpátky k dalšímu rozvoji a plnění jejich 

cílů.  

Neziskový veřejný sektor je financován z veřejných financí, je řízen a spravován 

veřejnou správou, rozhoduje se v ní veřejnou volbou a podléhá veřejné kontrole. Cílovou 

funkce je dosahována poskytováním veřejné služby. 

Neziskový soukromý sektor je financován především z financí soukromých 

fyzických a právnických osob, které se rozhodly vložit své soukromé finance, aniž by 

očekávaly, že jim tento vklad přinese finančně vyjádřený zisk. Cílovou funkcí není zisk, ale 

přímé dosažení užitku. 

Sektor domácností je tvořen lidmi, kteří svým vstupem na trh produktů, faktorů a 

kapitálu zasahují do koloběhu finančních toků. Z hlediska počtu subjektů je sektor domácností 

největší. [1] 

 

2.1.3  Členění národního hospodářství podle Pestoffa 

Švédský ekonom Victor A. Pestoff používá pro znázornění rozdělení národního 

hospodářství plochu trojúhelníku, která se čtyřmi kroky rozdělí na jednotlivé sektory. Jde         

o uplatnění tří racionálních kritérií (institucionalizovanost, ziskovost a legislativní normy 

limitující vznik organizací). Výhodou tohoto uspořádání je, že se z konečné podoby 

trojúhelníku dají vyčíst základní charakteristiky organizací, které v jednotlivých sektorech 

působí. Členění národního hospodářství podle V. A. Pestoffa je zobrazeno v obrázku č. 2.2. 

 

 

 

 

 



 

 

Obr. 2.2 Členění národního hospodá

Zdroj: REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a 

Ekopress, s.r.o., 2010. 188 s. ISBN 978
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K podrobnější analýze neziskových organizací napomohou i charakteristické znaky, které 

zpracovali vědci Salamon a Anheier. Oba autoři chápou nestátní neziskový sektor jako soubor 

institucí, které existují vně státních struktur, avšak slouží v zásadě veřejným zájmům,             

na rozdíl od zájmů nestátních. Za určující považují pět základních vlastností: 

• institucionalizované – mají jistou institucionální strukturu, organizační skutečnosti,      

bez ohledu na to, zda jsou formálně nebo právně registrované; 

• soukromé – jsou odděleny od státní správy a nejsou ji ani řízeny. To však neznamená, že 

nemohou mít státní podporu nebo ve vedení nemohou být státní úředníci. Rozhodující je 

zde fakt, že základní struktura neziskových organizací je ve své podstatě soukromá; 

• neziskové – nepřipouští se u nich žádné přerozdělování zisků vzniklých z činnosti 

organizace mezi vlastníky nebo vedení organizace. Neziskové organizace mohou svou 

činností vytvářet zisk, ovšem ten musí být použit na cíle dané posláním organizace; 

• samosprávné a nezávislé – jsou vybaveny vlastními postupy a strukturami, které 

umožňují kontrolu vlastních činností. Nekontroluje je ani stát, ani instituce stojící mimo 

ně; 

• dobrovolné – využívají dobrovolnou účast na svých činnostech, která se může projevovat 

jak výkonem neplacené práce pro organizaci, tak formou darů nebo čestné účasti              

ve správních radách. [3] 

V české odborné ekonomické literatuře není jednoznačně definována charakteristika 

organizací, která působí v neziskovém sektoru, proto se vychází z definice uvedené v zákoně 

č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů § 18, odstavec 7, která říká, že jde o organizace charakteru 

právnické osoby, která nebyla zřízena nebo založena za účelem podnikání. Dále je 

v citovaném zákoně v § 18 uvedeno, že se jedná o následující typy organizací: 

- zájmová sdružení právnických osob 

- občanská sdružení včetně odborových organizací 

- politické strany a hnutí 

- státem uznávané církve a náboženské společnosti 

- nadace a nadační fondy 

- obce 

- kraje 

- organizační složky státu a územních samosprávných celků 

- příspěvkové organizace 
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- státní fondy 

- obecně prospěšné společnosti 

- veřejně vysoké školy [5] 

 

2.2.1  Kritéria členění neziskových organizací 

Pro lepší pochopení poslání a cílů neziskových organizací je často uplatňováno pět 

základních kritérií, mezi které patří kritérium zakladatele, kritérium globálního charakteru 

poslání, kritérium právně organizační normy, kritérium financování, kritérium charakteristiky 

realizovaných činností. 

Podle kritéria zakladatele se člení neziskové organizace na organizace založené 

veřejnou správou, tj. státní správou nebo samosprávou, nazývané též jako veřejnoprávní 

organizace, na organizace založené soukromou fyzickou či právnickou osobu, nazývané 

soukromoprávní organizace, a organizace, které vznikly jako veřejnoprávní instituce – výkon 

účelu veřejné služby je dán jako povinnost ze zákona. 

Podle kritéria globálního charakteru poslání neziskové organizace člení                

na organizace veřejně prospěšné a organizace vzájemně prospěšné. Organizace veřejně 

prospěšné jsou založeny za účelem poslání spočívajícím v produkci veřejných a smíšených 

statků, které uspokojují potřeby veřejnosti, zatímco organizace vzájemně prospěšné jsou 

založeny za účelem vzájemné podpory skupin občanů, které jsou spjaty společným zájmem.  

Podle kritéria právně organizační normy se člení neziskové organizace na 

organizace založené podle zákonů č. 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla a č. 250/2000 Sb.         

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, na organizace založené podle ostatních zákonů 

platných pro neziskové organizace a na organizace založené podle zákona č. 513/1991 Sb. 

obchodní zákoník a organizace s obdobným charakterem.  

Podle kritéria financování se člení neziskové organizace na organizace financované 

zcela z veřejných rozpočtů, na organizace financované zčásti z veřejných rozpočtů,               

na organizace financované z různých zdrojů (dary, sbírky, sponzoring, granty, vlastní činnost) 

a na organizace financované především z výsledků svého poslání.  

Kritérium charakteristiky realizovaných činností charakterizuje neziskové 

organizace znaky, které jsou společné pro všechny typy neziskových organizací (jsou 
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právnickými osobami, nejsou založeny za účelem podnikání ani za účelem produkce zisku, 

uspokojují konkrétní potřeby občanů a komunit a mohou být financovány z veřejných 

rozpočtů) a znaky, které jsou společné jen pro soukromé neziskové organizace (mají             

ze zákona povolenu svoji autonomii ve vztahu k vnějšímu okolí, členství v těchto 

organizacích je realizováno výhradně na principu dobrovolnosti a většinou vytváří neformální 

struktury sympatizantů, ale vždy v rámci legislativy). [1] 

 

2.3  Druhy neziskových organizací v ČR 

V této kapitole budou popsány jednotlivé typy nestátních neziskových organizací, 

které se v České republice objevují. Pokud z výše uvedených typů neziskových organizací 

daných dle zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu § 18 vyřadíme všechny vládní organizace, 

které převážně realizují výkon veřejné správy, zařadíme do nestátního neziskového sektoru 

následující typy organizací. [5] 

 

2.3.1  Občanská sdružení včetně odborových organizací 

Občanské sdružení se zakládá podle zákona č. 83/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

o sdružování občanů, který říká, že občané mají právo se svobodně sdružovat bez povolení 

státního orgánu. Tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů v politických stranách a 

politických hnutích, k výdělečné činnosti nebo zajištění řádného výkonu určitých povolání 

v církvích a náboženských společnostech. 

Občanské sdružení je samostatnou právnickou osobou, orgány státní správy mohou 

zasáhnout do jeho činnosti jen v mezích zákona. Registruje se u Ministerstva vnitra ČR a má 

přiděleno identifikační číslo od ČSÚ. Členy mohou být jak fyzické tak i právnické osoby. 

Návrh na registraci podává nejméně tříčlenný přípravný výbor, ve kterém alespoň jedna osoba 

musí být starší osmnácti let. Ministerstvo vnitra registruje stanovy, které musí obsahovat 

název sdružení, sídlo, cíl činnosti sdružení, orgány sdružení a způsob jejich ustavování, určení 

orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení, ustanovení o organizačních 

jednotkách a zásady hospodaření. Jedná se o vzájemně prospěšnou organizaci. Likvidace 

občanského sdružení není upravena zvláštním zákonem, postupuje se podle § 20 občanského 

zákoníku. 
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Sdružením mohou být poskytovány dotace ze státního rozpočtu či rozpočtu obcí.       

Ve svém hospodaření se občanská sdružení řídí obecnými předpisy, a pokud to stanovy 

sdružení umožňují, není ani u nich vyloučena podnikatelská aktivita. [6] 

Občanským sdružením může být např. odborová organizace, tělovýchovná jednotka, 

zahrádkáři, rybářské spolky, myslivecká sdružení, Asociace muzeí a galerií, amatérské 

kulturní spolky apod. 

 

2.3.2  Politické strany a politická hnutí 

Občané České republiky mají právo se sdružovat v politických stranách a 

v politických hnutích, aby tak realizovali svoji účast na politickém životě společnosti, aniž by 

bylo třeba povolení státního orgánu. Patří mezi veřejně prospěšné organizace a řídí se 

zákonem č. 340/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických 

stranách a v politických hnutích. 

Strany a hnutí jsou dobrovolná sdružení občanů, starších 18 let. Jsou právnickými 

osobami, podléhají registraci na Ministerstvu vnitra, kterou podává přípravný výbor a musí 

být doložena požadavkem minimálně tisíce lidí na založení strany. Ministerstvo vnitra vede 

rejstřík stran a hnutí. Jeho součástí je sbírka listin obsahující stanovy, usnesení orgánů, 

případně o zrušení strany a hnutí. Identifikační číslo strany a hnutí oznamuje Český statistický 

úřad.  

Strana a hnutí odpovídá za své závazky celým svým majetkem, členové za závazky 

strany a hnutí neodpovídají ani neručí. Strana a hnutí smí omezeně provozovat podnikatelskou 

činnost.  Nesmějí vlastnit majetek mimo území ČR, ani přijímat neúplatná plnění a dary        

od států, krajů, obcí, obecně prospěšných organizací apod. Každoročně překládají Poslanecké 

sněmovně výroční zprávu. [6] 

 

2.3.3  Registrované církve a náboženské společnosti 

Patří mezi veřejně prospěšné organizace a jsou upraveny zejména zákonem č. 3/2002 

Sb. o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností. Církve a 

náboženské společnosti jako dobrovolná sdružení osob jsou právnickými osobami, a vznikají 

na základě registrace u Ministerstva kultury, které současně má oznamovací povinnost            
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na statistickém úřadě. Návrh na registraci podává nejméně tříčlenný přípravný orgán, osoby 

musí být starší 18 let. Součástí registrace je také žádost s podpisy 300 zletilých osob, kteří se 

k církvi nebo náboženské společnosti hlásí.  

Registrované církve a náboženské společnosti jsou příjemci dotací ze státního 

rozpočtu a také mohou získat dotace i z rozpočtu obcí a krajů. Kromě toho mohou čerpat další 

příjmy ze sbírek, darů od fyzických či právnických osob, darů ze zahraničí, nájemného 

z budov, půdy, úroky z vkladů, z půjček, náhrad škod.  

Jako právnické osoby mohou církve a náboženské společnosti zakládat svazy a být 

zřizovateli právnických osob jednak podle dané právní úpravy, jednak podle zvláštních 

právních předpisů, protože jako právnická osoba vzniklá registrací mají práva jako jiné 

právnické osoby zřizované podle občanského zákoníku. Na základě tohoto práva zakládají 

nejen církevní právnické osoby, ale též školy, nemocnice, sociální a charitativní zařízení, 

nadace apod.  

Organizační struktura v rámci ČR i uvnitř organizačních částí je u každé registrované 

církve i náboženské společnosti odlišná a většinou vychází z historických kořenů dané 

organizace. [6] 

 

2.3.4  Obecně prospěšné společnosti 

Postavení obecně prospěšných společností upravuje zákon č. 248/1995 Sb. o obecně 

prospěšné společnosti. Je právnickou osobou, která poskytuje veřejnosti obecně prospěšné 

služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek, tedy se jedná         

o veřejně prospěšnou společnost. Její hospodářský výsledek (zisk) nesmí být použit ve 

prospěch zakladatelů, členů jejich orgánů, nebo zaměstnanců. Musí být použit výhradně na 

poskytování těch služeb, pro které byla založena. [1] 

Zakladateli mohu být fyzické i právnické osoby, ale také Česká republika. Společnost 

se zakládá zakládací smlouvou, v případě jediného zakladatele zakladatelskou listinou           

ve formě notářského zápisu. Společnosti vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných 

společností. [6] 

Zákon detailně popisuje zrušení, likvidaci a zánik obecně prospěšných společností, a 

to především z důvodu ochrany vloženého a získaného majetku, který nemůže být vrácen 
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zakladateli, nýbrž musí být nejprve nabídnut obci a v případě jejího nezájmu přebírá majetek 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Obě instituce musí takto získaný 

majetek použít k zajišťování obecně prospěšných služeb. 

Statutární orgány tvoří správní rada, která musí ze zákona vydat statut obecně 

prospěšné společnosti, upravující podrobně vnitřní organizaci a dozorčí rada jako její 

kontrolní orgán. Dozorčí rada se povinně zřizuje, pokud byl vložen majetek státu nebo obce a 

pokud se účtuje v podvojném účetnictví. Výkonným orgánem je ředitel, který nemůže být 

členem správní ani dozorčí rady.  

Obecně prospěšná společnost může vykonávat i doplňkové činnosti za podmínky, že 

touto činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku a nebude ohrožena kvalita a rozsah 

obecně prospěšné společnosti.  

Financování obecně prospěšné společnosti je zajištěno pomocí dotací ze státního, 

krajského či obecního rozpočtu, dotací ze státních fondů, příspěvky a dary od fyzických a 

právnických osob, z vlastní činnosti či hospodářské činnosti (doplňkové činnosti).  

Obecně prospěšné společnosti by měly fungovat především v sociální oblasti 

(stravování pro důchodce, sociální ústavy, penzióny pro důchodce), ve zdravotnictví (léčebny 

pro dlouhodobě nemocné), ve školství a kultuře (kina, muzea, galerie, divadla). [1] 

 

2.3.5  Nadace a nadační fondy 

Zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech uvádí tyto instituce jako 

účelová sdružení majetku zřízená a vzniklá pro dosahování obecně prospěšných cílů – patří 

tedy mezi veřejně prospěšné organizace. Zejména se tím rozumí rozvoj duchovních hodnot, 

ochrana lidských práv nebo jiných humanitních hodnot, ochrana přírodního prostředí, 

kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu. Majetek nadace 

tvoří nadační jmění a ostatní majetek nadace, kdežto nadační fond používá k dosahování 

poslání, pro které byl zřízen, veškerý svůj majetek. Nadační jmění nesmí být nižší než 

500 000 Kč. Nadace i nadační fond se zřizují dnem zápisu do nadačního rejstříku příslušného 

soudu.  

Orgány nadace a nadačního fondu tvoří správní rada a dozorčí rada (pokud je hodnota 

nadačního jmění nebo hodnota majetku vyšší než 5 000 000 Kč), případně revizor, pokud není 
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zřízena dozorčí rada. Roční uzávěrka nadace musí být vždy ověřena auditorem, zatímco roční 

uzávěrka nadačního fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn 

celkových nákladů nebo výnosů převýšil 3 000 000 Kč, nebo pokud majetek nadačního fondu 

je vyšší než 3 000 000 Kč. [1] 

Nadace ani nadační fond nesmějí vlastním jménem podnikat, mohou však pronajímat 

nemovitosti, pořádat loterie, tomboly, veřejné sbírky, kulturní, společenské, sportovní a 

vzdělávací akce. Nadace musí vést účetnictví v plném rozsahu a nadační fondy mohou vést 

účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. [6] 

 

2.3.6  Státní neziskové organizace 

Do neziskového sektoru se nejčastěji řadí nestátní neziskové organizace, avšak patří 

sem také státní neziskové organizace, mezi které patří příspěvkové organizace státu a 

územních samosprávných celků a organizační složky státu a územních samosprávných celků. 

Od organizačních složek státu se státní příspěvkové organizace liší tím, že mají vlastní 

právní subjektivitu. Organizační složky státu jsou vymezeny jako účetní jednotky, nejsou 

právnické osoby, protože tou je v právních vztazích přímo stát.  

Mezi příspěvkové organizace řadíme např. ústavy sociální péče, domovy pro seniory, 

školy, dětské domovy, muzea, divadla, galerie, knihovny, poradenská a informační centra. 

Mezi organizační složky státu řadíme ministerstva, Ústavní soud, soudy a státní zastupitelství, 

Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády ČR, Kancelář veřejného 

ochránce práv, Akademie věd ČR a mnoho dalších. [3] 

 

2.4  Statistika nestátních neziskových organizací v ČR 

Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem sleduje počet 

nestátních neziskových organizací v ČR. Jde však pouze o neziskové organizace nestátního 

typu. Organizace zřizované státem či jeho orgány nejsou ani pro statistické účely evidovány. 

Základní přehled o počtu a vývoji těchto organizací poskytuje tabulka č. 2.3. 
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Obrázek 2.3 Počet NNO v ČR období 1990 - 2011 

Nestátní 
neziskové 

organizace 

Občanská 
sdružení 

Nadace 
Nadační 

fondy 

Obecně 
prospěšné 
společnosti 

Evidované 
právnické 

osoby 

Organizační 
jednotky a 
sdružení 

1990 3 879           

1991 9 366           

1992 15 393 1 551         

1993 21 694 2 768         

1994 24 978 3 800         

1995 26 814 4 253         

1996 27 807 4 392   1     

1997 30 297 5 238   52     

1998 36 046 55 71 129     

1999 38 072 272 695 560     

2000 42 302 282 735 557     

2001 47 101 299 784 701     

2002 49 108 330 825 762 4 785 30 547 

2003 50 997 350 859 884 4 946 31 502 

2004 53 306 362 898 1 038 4 927 32 020 

2005 54 963 368 925 1 158 4 605 33 178 

2006 58 347 380 992 1 317 4 464 28 868 

2007 61 802 390 1 048 1 486 4 446 29 378 

2008 68 631 411 1 095 1 658 4 399 29 752 

2009 72 111 429 1 168 1 813 4 347 30 640 

2010 72 111 449 1 205 1 958 4 352 31 166 

2011 72 981 455 1 224 2 004 4 358 31 525 

Zdroj: STEJSKAL, J.; KUVÍKOVÁ, H.; MAŤÁŤKOVÁ, K. Neziskové organizace – vybrané problémy 

ekonomiky. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013. 172 s. ISBN 978-80-7357-973-9. 

 

Od roku 1996, kdy vstoupil v platnost zákon o obecně prospěšných společnostech, je 

zřejmý nárůst počtu takto vymezených společností. Naopak od roku 1998, kdy vstoupil 

v platnost zákon o nadacích, došlo kvůli přísnějším požadavkům na nadace a nadační fondy 

k významné redukci jejich počtu (navíc se počet nadací rozdělil na počet nadací a počet 

nadačních fondů). [3] 

 

2.5  Financování neziskových organizací 

Financování nestátních neziskových organizací má vícezdrojový charakter, kdy 

můžeme zdroje financování rozdělit na systém veřejného financování a finance z neveřejných 

zdrojů. Na veřejném financování se podílejí instituce veřejné správy, tj. státní správy a 

samosprávy. Mezi finance z neveřejných zdrojů patří nadace tuzemské i zahraniční, 
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podnikatelská sféra, individuální dárci tuzemští i zahraniční, příjmy z vlastní činnosti, členské 

příspěvky (především u občanských sdružení), část příjmů z loterií a her a daňová a 

poplatková zvýhodnění. [6] 

Z veřejných zdrojů mohou neziskové organizace získat finanční prostředky formou 

dotací programového financování. Výrazná podpora neziskového sektoru směřuje především 

z kapitol státního rozpočtu v rámci režimu Státní dotační politiky. Pro neziskové organizace je 

také možné získat dotace z fondů Evropské unie, např. prostřednictvím regionálních 

operačních programů.  Dalším zdrojem finančních prostředků pro veřejně prospěšné účely 

jsou odvody z hazardních her a loterií, odvody za hrací automaty nebo veřejné zakázky. 

Specifickou skupinu tvoří podpora daná ze zákona, která je určena především církevním 

organizacím na úhradu osobních požitků duchovních a také na úhradu volebních nákladů 

politickým stranám a příspěvky na činnost. Z nepřímé finanční podpory se můžeme zmínit       

o daňových úlevách nebo úlevách od různých poplatků.  

Neziskové organizace mohou požádat o finanční pomoc, či předložit žádost o grant 

s vypracovaným projektem různé nadace či nadační fondy. Český nadační sektor je rozmanitý 

a aktivní v mnoha oblastech. V případě žádosti o finanční podporu od určitého podniku či 

podnikatele musí napsat písemnou žádost s popisem projektu. Lepší vyjednávací pozici mají 

ty neziskové organizace, které mohou nabídnout podnikům a podnikatelům určitou 

protihodnotu. Také příspěvky od individuálních dárců se stávají pro neziskové organizace 

stále zajímavějším zdrojem peněz. U neziskových organizací, které jsou konstituovány          

na členském principu, např. občanská sdružení a politické strany, tvoří členské příspěvky 

pravidelný finanční zdroj. Finanční zdroje z vlastní činnosti mohou být získány jak z prodeje 

vlastních výrobků, tak i z každé další hospodářské činnosti (poradenství, kurzy, pronájmy 

vlastních prostor atd.). Dále jsou to nejrůznější fundraisingové akce jako jsou burzy, plesy, 

aukce, loterie a řada dalších. [1] 

Většina neziskových organizací je v rámci snahy o samofinancování odkázána            

na získávání externích zdrojů. Fundraising představuje aktivní činnost neziskových 

organizací zaměřenou na získávání vnějších finančních a nefinančních zdrojů. Tyto aktivity se 

spoléhají na filantropii oslovovaných dárců a v ideálním případě by měly mít ambici 

vybudovat s těmito dárci vzájemně korektní vztah či dlouhodobé partnerství. Pokud je proces 

fundraisingu úspěšný, je jeho výsledkem získání dodatečných finančních prostředků, 

hmotných či nehmotných zdrojů anebo pomoci věcného charakteru, jako jsou věcné dary, 
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dobrovolnická práce, know-how, zkušenosti s řízením či správou organizace, informace a 

mnoho dalšího. [3] 

Mezi hlavní způsoby získávání peněžních darů patří přímý poštovní styk (hromadný 

adresný či neadresný dopis), veřejná sbírka, benefiční akce, osobní dopis či telefonický 

rozhovor, písemná žádost o grant, fundraising „od dveří ke dveřím“, pouliční fundraising 

nebo osobní návštěva. [1] 

 

2.6  Nový občanský zákoník 

Ke dni 1. ledna 2014 nabývá účinnosti č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále 

jen NOZ), který mimo jiné upravuje právní poměry právnických osob soukromého práva, 

mezi které patří i nevládní neziskové organizace. V této nové právní úpravě jsou uvedeny tři 

hlavní typy právnických osob – korporace, fundace, ústavy.  

Korporace představují právnické osoby, mezi které řadíme tzv. spolky. Spolek je 

právnická osoba založená za účelem naplňování určitého zájmu jeho zakladatelů, který může 

být zcela soukromý nebo naopak veřejný. Účast členů ve spolku je zcela dobrovolná. 

V současné právní úpravě jsou této formě nejbližší tzv. občanská sdružení, přičemž nová 

právní úprava stanoví, že dnem účinnosti NOZ se občanská sdružení automaticky stávají 

právě tzv. spolky.  

Fundace představují účelová sdružení majetku, mezi které řadíme nadace, nadační 

fondy a přidružené fondy, jejichž základ tvoří majetek určený k určitému účelu. 

Ústavy jsou zakládány za účelem provozovat činnosti užitečné pro veřejnost s tím, že 

výsledky jejich činnosti jsou každému rovnocenně dostupné za předem stanovených 

podmínek. Ústav tedy využívá nejen osobní, ale také majetkové složky organizace, přičemž 

nemá členy jako spolek, ale zaměstnance. K této nové právní úpravě jsou z dosavadních 

organizací nejbližší současné obecně prospěšné společnosti.   

S platností NOZ již nemohou vznikat nová občanská sdružení. Na všechna stávající 

občanská sdružení se začne od 1. ledna 2014 pohlížet jako na spolky. Pokud jim tato nová 

právní forma nebude vyhovovat, mohou se tzv. transformovat na ústav nebo sociální družstvo. 

Sociální družstvo je nová právní forma právnické osoby, která vyvíjí obecně prospěšnou 

činnost za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti, 
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zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, 

vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.  

Také obecně prospěšné společnosti nebudou moci již nově vznikat s platností NOZ. 

Obecně prospěšné společnosti založeny do konce roku 2013 budou i nadále existovat a řídit se 

zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. Na jejich právních poměrech 

se tedy nic nemění. Avšak od 1. ledna 2014 již nebudou moci být nové obecně prospěšné 

společnosti zakládány. Velmi podobnou právní formou jsou nově upravené ústavy, které jsou 

založeny na stejném principu jako obecně prospěšné společnosti. 

Nová zájmová sdružení právnických osob nebudou po lednu 2014 již zakládána, 

jelikož NOZ tuto zvláštní právní formu právnické osoby nijak neupravuje. Stávající zájmová 

sdružení právnických osob se mohou transformovat na spolek. 

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

účinnosti, tedy i nadále mohou podle tohoto zákona vznikat nové právnické osoby. 

V souvislosti s NOZ bude zrušen zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění 

pozdějších předpisů a část zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění 

pozdějších předpisů.  

NOZ zavádí do českého práva nový pojem veřejný rejstřík a veřejná prospěšnost. 

Všechny právnické osoby budou od účinnosti NOZ zapisovány do veřejných 

rejstříků. Podrobnosti zápisů do veřejných rejstříků stanoví rejstříkový zákon č. 304/2013 

Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Tyto rejstříky budou veřejně 

přístupné a povedou je rejstříkové soudy.  

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. Cílem právní úpravy veřejné prospěšnosti je zajistit efektivnější a transparentnější 

čerpání a využívání veřejných prostředků a daňových výhod právnickými osobami. Status 

veřejné prospěšnosti se bude zapisovat do veřejného rejstříku a podmínku jejího získání 
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stanoví zvláštní zákon. Taková právnická osoba pak má právo uvést ve svém názvu, že je 

veřejně prospěšná. [7] 
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3.  Analýza hospodaření dobrovolnického centra 

 V následující kapitole bude blíže představena činnost neziskové organizace, kterou 

jsem si vybrala a její analýza hospodaření. Zvolila jsem pobočku občanského sdružení 

ADRA, Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek, které nedávno oslavilo deset let 

svého vzniku.  

 

3.1  Popis činnosti dobrovolnického centra 

V první části této kapitoly se zaměřím na představení dobrovolnického centra, 

především na jeho vznik, historii, poslání, činnost jednotlivých středisek a organizační 

strukturu.  

 

3.1.1  Vznik a historie organizace ADRA 

 Organizace ADRA byla založena v listopadu 1956 a v současné době patří k jedné 

z největších nevládních humanitárních organizací na světě. Více než čtyři tisíce zaměstnanců 

pracuje ve více než 125 zemích. Zakladatelem této mezinárodní organizace je Církev 

adventistů sedmého dne, což je vyjádřeno i v úplném názvu organizace Adventist 

Development and Relief Agency (ADRA). Církev tím tak poskytuje prostor i prostředky pro 

uskutečňování jedné ze základních myšlenek křesťanství, jíž je služba bližnímu bez ohledu na 

rasovou, národností či náboženskou příslušnost. V roce 1997 byl organizaci ADRA od 

Ekonomické a sociální rady OSN udělen statut vrchního poradce.  

V roce 1992 byla v České republice založena ADRA nejprve jako nadace, jejímž 

úkolem bylo přerozdělovat finanční pomoc. S postupem času rozšířila ADRA své pole 

působnosti a začala sama realizovat různé pomocné programy, proto byla v roce 1994 

založena i jako občanské sdružení. Stala se tak součástí mezinárodní síťové organizace 

stejného názvu. Nepočetná skupina zaměstnanců spolu se stovkami dobrovolníků 

uskutečňovala od samého začátku humanitární projekty především v oblastech postižených 

válečnými konflikty nebo přírodními katastrofami. ADRA Česká republika však nevěnovala 

pozornost pouze problémům v zahraničí. Povodně na Moravě v roce 1997 ukázaly, že je 

schopna zorganizovat pomoc i v ČR a následné povodně v Čechách roku 2002 tuto skutečnost 

potvrdily. Dnes organizuje a uskutečňuje pomoc při mimořádných událostech v řadě regionů 

naší země a spolupracuje přitom s ostatními záchrannými složkami státu, stejně jako s dalšími 
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nevládními organizacemi. V roce 2004, po tsunami v jihovýchodní Asii, odstartovala ADRA 

Česká republika nový způsob finanční podpory pomoci prostřednictvím dárcovské sms. 

Tehdy na pomoc obětem vybrala prostřednictvím těchto sms od drobných dárců více než 

padesát miliónů korun. Dnes ADRA patří mezi tři největší humanitární organizace v České 

republice a je členem národní české platformy humanitárních a rozvojových organizací FoRS, 

které usilují o zvyšování efektivnosti, kvality a objemu české zahraniční rozvojové spolupráce 

a humanitární pomoci, posilování pozitivních dopadů působení českých rozvojových a 

humanitárních organizací a institucí na rozvojové země. [8] 

 
3.1.2  Činnost Nadace ADRA a Občanského sdružení ADRA 

Nadace ADRA (adventistická nadace pro pomoc a rozvoj) je nezisková humanitární 

organizace, která si klade za cíl přispívat svou činností ke zvyšování úrovně života a zdraví 

obyvatel, a to jak v ČR, tak v ostatních zemích, které potřebují pomoc. Kromě obětí 

mimořádných událostí v ČR podporuje Nadace ADRA také domácí hospicovou péči a 

psychosociální pomoc. Mezi poslání Nadace ADRA patří: 

• zvýšení úrovně života a zdraví obyvatel jak v ČR, tak i v ostatních zemích, které potřebují 

pomoc 

• podpora osvětové činnosti, která si klade za cíl výchovu dětí a mládeže k sociálnímu 

cítění, k boji proti rasismu a náboženské nesnášenlivosti v jakékoli formě 

• poskytování a koordinace rychlé pomoci při řešení krizových situací, které jsou 

důsledkem živelních katastrof, rasových nebo politických problémů na celém světě, a to 

bez ohledu na rasovou, etnickou, politickou nebo náboženskou příslušnost obětí 

• zmírňování následků mezinárodních konfliktů a občanských válek v oblasti materiální, 

sociální, duševní a duchovní 

• podpora sociálních a humanitárních projektů církve 

• podpora programů zaměřených na zvyšování úrovně občanské zodpovědnosti a 

vzájemného soužití 

Mezi činnosti Nadace ADRA patří správa nadačního jmění a rozdělování jeho výnosu, 

grantová řízení podporující rozvoj neziskových organizací v ČR, podpora jednotlivců, rodin a 

skupin v mimořádně krizové životní situaci, správa charitativních fondů jiných organizací, 

podpora dobrovolnictví a podpora osvětových a výchovných projektů. Také každoročně 
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v rámci projektu Hrdinové mezi námi uděluje Cenu Michala Velíška a hrdinství v běžném 

životě, projevené poskytnutím účinné pomoci člověku v nouzi. [9] 

Občanské sdružení ADRA poskytuje prostřednictvím humanitárních projektů 

okamžitou pomoc zemím postižených přírodní nebo jinou katastrofou (povodně, zemětřesení, 

válečné konflikty apod.). Rozvojové projekty ADRA realizuje s cílem odstranit dlouhodobé 

problémy v rozvojových zemích, jako je nedostupnost zdravotní a sociální péče, nepřístupnost 

ke vzdělání. V rámci lidskoprávních projektů podporuje rozvoj občanské společnosti 

v zemích, které procházejí demokratickou transformací. Občanské sdružení ADRA realizuje 

ve spolupráci se státními institucemi především zahraniční rozvojovou pomoc. V současné 

době poskytuje humanitární pomoc v zemích Afrického rohu, v Barmě, Japonsku a Pákistánu. 

Rozvojové projekty realizuje v Bangladéši, Etiopii, na Haiti, v Keni a Thajsku. V Barmě a 

Gruzii probíhají také lidsko-právní projekty, které jsou zaměřeny na podporu demokratizace a 

rozvoje občanské společnosti. V České republice se ADRA zaměřuje na dobrovolnictví, 

globální rozvojové vzdělávání a psychosociální pomoc. [10] 

Logo organizace ADRA, které je zobrazeno níže, znázorňuje tři postavičky obepínající 

svět a znamená pomoc člověka, přes člověka, člověku.  

 

 

Obr. 3.1 Logo organizace ADRA 

  

Zdroj: www.adra.cz 
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3.1.3  Činnost dobrovolnických center 

V roce 2004 otevřela ADRA Česká republika první regionální dobrovolnické centrum 

ve Frýdku-Místku, tedy již nepomáhá jen v zahraničí, ale i v České republice. V současné 

době koordinuje 11 dobrovolnických center, jejichž hlavním cílem je pomáhat 

znevýhodněným skupinám. Role ADRA v dobrovolnických centrech spočívá                         

ve zprostředkování kontaktu mezi zájemcem a danou organizací, jimiž jsou například domovy 

pro osoby se zdravotním postižením, nemocnice, domovy pro seniory a kojenecké ústavy, a 

následnou koordinací této spolupráce. Vytváří tak podmínky k tomu, aby přijímací instituce 

co nejefektivněji využila schopnosti dobrovolníků a aby tato práce obohatila i samotné 

dobrovolníky. Věnuje se také globálnímu rozvojovému vzdělávání, které vede žáky, studenty 

i pedagogy k zájmu o globální témata jako je migrace, ochrana životního prostředí, chudoba, 

odpovědná spotřeba, spravedlivý obchod, lidská práva aj. Hlavním cílem práce 

dobrovolnických center je nabídnout smysluplnou činnost občanům všech věkových kategorií 

a zároveň vyhledávat ty, kteří pomoc potřebují.  

Dobrovolníci jsou lidé, kteří bez nároku na finanční odměnu věnují svůj čas, energii, 

vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. Pomáhají seniorům, zdravotně postiženým 

osobám, osamělým a nemocným nebo sociálně znevýhodněným dětem. Docházejí za nimi a 

věnují jim svůj čas – chodí na procházky, jezdí na výlety, hrají společenské hry, čtou, malují a 

povídají si. Dobrovolníci přináší nové podněty, zajímavé aktivity a kontakt s veřejným děním. 

Smyslem práce dobrovolníků není nahradit zaměstnance zařízení, do kterého docházejí, ale 

přinést dětem, dospělým i seniorům něco navíc. Tím, že s nimi tráví volný čas a pomáhají jim 

radovat se ze života, přispívají k lepšímu průběhu léčby a terapie. Všem dobrovolníkům je 

poskytováno odborné školení, pravidelné supervize, pojištění a proplácení cestovného. [10] 

 

3.1.4  Statistika dobrovolnických center ADRA za rok 2012 

V tabulce č. 3.1 je uvedena statistická tabulka dobrovolnických center ADRA za rok 

2012. Zjistíme, že 11 dobrovolnických center ADRA spolupracovalo se 113 sociálními, 

zdravotnickými a dalšími zařízeními a koordinovalo činnost 1 686 pravidelných 

dobrovolníků. Dobrovolníci věnovali druhým 54 216 hodin svého volného času, tj. 6 777 

pracovních dní za rok 2012. 
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Tab. 3.1 Statistika dobrovolnických center ADRA za rok 2012 

Dobrovolnické 
centrum 

Typ přijímající organizace 
Počet 

přijímajících 
organizací 

Počet 
dobrovolníků 

Počet hodin 

České Budějovice 

Zdravotnické zařízení 0 0 0 

Sociální zařízení 8 111 3 572 

Jiné: Pět P + KIP tým 0 27 291 

Česká Lípa 

Zdravotnické zařízení 0 0 0 

Sociální zařízení 7 30 1 527 

Jiné: doučování dětí ze sociálně 
znevýhodněných rodin 

0 3 89 

Frýdek-Místek, 
Havířov, Třinec a Nový 
Jičín 

Zdravotnické zařízení 7 154 4 274 

Sociální zařízení 22 325 9 943 

Jiné 6 87 3 269 

Hradec Králové 

Zdravotnické zařízení 1 22 485 

Sociální zařízení 0 0 0 

Jiné 0 0 0 

Ostrava 

Zdravotnické zařízení 5 99 1 290 

Sociální zařízení 12 210 5 548 

Jiné: KIP tým 2 109 2 472 

Plzeň 

Zdravotnické zařízení 0 0 0 

Sociální zařízení 4 23 508 

Jiné 0 0 0 

Praha 

Zdravotnické zařízení 1 36 532 

Sociální zařízení 1 11 230 

Jiné 0 0 0 

Prostějov 

Zdravotnické zařízení 0 0 0 

Sociální zařízení 7 98 4 693 

Jiné 0 0 0 

Valašské Meziříčí 

Zdravotnické zařízení 1 26 854 

Sociální zařízení 6 86 6 717 

Jiné 2 8 593 

Zlín 

Zdravotnické zařízení 2 10 265 

Sociální zařízení 15 115 4 104 

Jiné: KIP tým 0 10 0 

Znojmo 

Zdravotnické zařízení 1 16 273 

Sociální zařízení 3 65 2 509 

Jiné: Pět P   0 5 180 

Celkem 113 1 686 54 216 

Zdroj: Výroční zpráva občanského sdružení ADRA 2012, http://www.adra.cz/adra/vyrocni-zpravy 
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KIP tým neboli komunitní intervenční psychosociální tým pracuje se speciálně 

vyškolenými dobrovolníky různých profesí (např. sociální pracovníci, duchovní, 

psychologové), kteří poskytují psychosociální podporu obětem autohavárií, požárů, bouřek, 

tornád a jiných neštěstí. Týmy zasahují buď samostatně, nebo ve spolupráci s policií, hasiči a 

zdravotnickou záchrannou službou.  

Program Pět P poskytuje Přátelství, Péči, Pomoc, Podporu a Prevenci dětem ve věku 

pět až sedmnáct let, které to mají těžší než děti ostatní, prostřednictvím přátelského vztahu 

s dospělým dobrovolníkem. Program Pět P nesmí nahrazovat rodičovskou péči ani se nesmí 

stát doučováním. Cílem programu Pět P je kamarádství a vše, co k němu patří. [10] 

 

3.1.5  Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek 

 Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek je pobočkou Občanského sdružení 

ADRA. Pobočka byla založena v roce 2004 jako první dobrovolnické centrum a postupně 

otevřela detašovaná pracoviště v Třinci, Ostravě, Havířově, Českém Těšíně a Novém Jičíně. 

V roce 2009 se však pracoviště v Ostravě osamostatnilo a vzniklo Dobrovolnické centrum 

ADRA Ostrava a na sklonku roku 2013 se také oddělilo detašované pracoviště v Havířově a 

vznikla samostatná pobočka Dobrovolnického centra ADRA Havířov.   

 

3.1.6  Organizační struktura Dobrovolnického centra ADRA Frýdek - 
Místek 

Organizační struktura Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek za rok 2012, 

která je zobrazena na obrázku č. 3.2, se dělí na dvě sekce – sekce dobrovolnictví a sekce 

charitativní obchody. Vedoucí dobrovolnického centra, zástupce vedoucího a administrativní 

zaměstnanec jsou zaměstnáni na základě pracovní smlouvy, zatímco koordinátoři 

dobrovolníků a supervizoři pracují na základě Dohody o provedení práce, která musí být 

uzavřena písemně a rozsah práce u jednoho zaměstnavatele v kalendářním roce nesmí 

překročit 300 hodin. Zaměstnanci pracující v sekci charitativních obchodů vykonávají činnost 

na základě smlouvy uzavřené s Úřadem práce Frýdek-Místek a Karviná, která poskytuje 

dotovaná pracovní místa. Externí služby využívá dobrovolnické centrum v oblasti účetnictví a 

fundraisingu, kdy účetní a fundraiser pracují na základě živnostenských listů.  



 

 

Obr. 3.2 Organizační struktura dobrovolnického centra ADRA Frýdek

2012 

Zdroj: Interní zdroj dobrovolnického centra ADRA Frýdek
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v roce 2010 a 237 v roce 2009. Jelikož v roce 2008 patřilo město Ostrava (před svým 

osamostatněním v lednu 2009) pod Dobrovolnické centrum Frýdek – Místek, byl počet 

dobrovolníků v tomto roce vyšší. Za rok 2008 zde působilo 393 dobrovolníků. [11] 

 

3.1.7  Činnost Dobrovolnického centra ADRA Frýdek – Místek 

Hlavním předmětem činnosti Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek je 

realizace dobrovolnických programů v zařízeních pracujících s dětmi, mládeži, seniory či 

zdravotně postiženými v nemocnicích, v domovech pro seniory, v zařízeních pro zdravotně 

postižené, v dětských domovech apod. Počet těchto organizací se každým rokem zvyšuje. 

Zatímco v roce 2008 jich bylo 21, v současné době působí dobrovolníci již ve 33 přijímacích 

organizací. 

V roce 2012 dobrovolnické centrum ve Frýdku-Místku navázalo spolupráci s Úřadem 

práce, pobočkou Frýdek-Místek a Karviná. Stali se realizátorem výkonu veřejné služby 

v programech sociálního šatníku a charitativních obchůdků. V úzké spolupráci s Úřadem 

práce vytvořili časově vymezená místa k výkonu veřejné služby 96 nezaměstnaných. 

K zajištění hladkého průběhu výkonu vykonavatelů veřejné služby bylo zřízeno 6 veřejně 

prospěšných pracovních míst, na něž byla získána dotace z Úřadu práce Frýdek-Místek a 

Karviná. 

Studentům středních a vysokých škol nabízí možnost zapojit se do Studentského 

dobrovolnického klubu ADRA. Další činnosti dobrovolnického centra je zprostředkování 

materiální pomoci ze sociálního šatníku, který je určen pro sociálně-potřebné. Charitativní 

burza je projekt, který nabízí lidem za velmi příznivé ceny nakoupit oblečení a zároveň tímto 

obnosem pomoci dobré věci a také podpora hospicové péče a zapůjčení polohovacích postelí 

patří mezi hlavní činnosti tohoto dobrovolnického centra.  

 

3.1.7.1  Studentský dobrovolnický klub 

 Studentský dobrovolnický klub ADRA zahájil svou činnost v roce 2003. Studentský 

dobrovolnický klub ADRA je otevřená skupina mladých lidí, kteří realizují vlastní činnost, 

schůzky, besedy, programy pro děti, pro lidi s postižením nebo pro seniory. Schází se 

pravidelně jeden krát za čtrnáct dní v klubovně ADRA, kde vznikají nápady a připravují se 

společné akce.  
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 V roce 2012 měl Studentský dobrovolnický klub ADRA 18 klubových setkání, 50 akcí 

v sociálních a zdravotních zařízeních. Do těchto akcí se zapojilo 60 studentů (5 % žáků 

základních škol, 80 % studentů středních škol, 5 % studentů vyšších odborných škol a 10 % 

studentů vysokých škol).  

 

3.1.7.2  Sociální šatník 

 Dobrovolnický program v sociálním šatníku je organizován od roku 2008 a dnes 

nabízí materiální pomoc zpravidla jedenkrát týdně osobám sociálně potřebným na třech 

různých místech (Frýdek-Místek, Havířov, Frýdlant nad Ostravicí). S organizací a provozem 

sociálního šatníku vypomáhají dobrovolníci a veřejná služba v oddělených režimech. Cílem 

tohoto programu je zajištění příjmu a výdeje materiální pomoci osobám sociálně potřebným. 

Dobrovolníci, dle pokynů koordinátora, přijímají a třídí darované oděvy od dárců a vydávají 

tyto oděvy a obuv sociálně potřebným.  

 Oprávnění příjemci pro čerpání materiální pomoci jsou osoby bez přístřeší, osoby 

v hmotné nouzi (po předložení písemné žádosti potvrzené příslušným úřadem práce, 

oddělením hmotné nouze), osoby propuštěné z výkonu trestu (po předložení propouštěcí 

zprávy z věznice) a osoby postižené mimořádnou událostí, např. po povodních.  

 Sociální šatník byl za rok 2012 ve Frýdku-Místku v provozu 50 dní a uskutečnilo se 

zde 1 590 potřebných návštěv. Sociální šatník v Havířově, který je v provozu od 2. 4. 2012, 

měl 44 provozních dní a 1 270 potřebných návštěv a sociální šatník ve Frýdlantu                  

nad Ostravicí s provozem od 1. 9. 2012 poskytl 16 provozních dní a proběhlo zde 8 

potřebných návštěv.  

 

3.1.7.3  Charitativní obchod 

 Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek zahájilo prodej věcí z „druhé ruky“       

na podzim roku 2010. Jedná se o projekt sociálního podnikání, kterým humanitární 

organizace ADRA nabízí darované, nepotřebné věci formou prodeje, čímž si zajišťuje část 

finančních prostředků na podporu dobrovolnických programů u seniorů, zdravotně 

postižených, dětí, sociálně potřebných a těžce nemocných občanů. Celý projekt může být 

realizován díky štědrosti dárců, kteří darují např. zachovalé oblečení, obuv, hračky, knihy, 

bytové doplňky, povlečení, ručníky a nádobí.  
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 První charitativní burza byla otevřena ve Frýdku-Místku v měsíci říjnu roku 2010. 

V měsíci dubnu byl zahájen prodej v Havířově a v červenci 2012 ve Frýdlantu nad Ostravicí. 

V průběhu roku jsou pořádány výjezdní charitativní burzy. S organizací a provozem 

charitativních obchodů vypomáhají dobrovolníci a nezaměstnaní občané v rámci 

organizovaného výkonu veřejné služby.  

 Z daňového hlediska příjmy z této vedlejší doplňkové činnosti podléhají dani z příjmů 

právnických osob.  

 

3.1.7.4  Polohovací postele 

 Půjčovna polohovacích postelí je otevřena od roku 2005 a v současné době je možné 

zapůjčit 13 polohovacích postelí. Postele se zapůjčují na základě uzavřené smlouvy                

za poplatek. Půjčovna je určena pro dlouhodobě nemocné občany v domácí péči a zapůjčení 

je možné v rámci celého Moravskoslezského kraje, podmínkou je však samostatný odvoz       

do místa bydliště nemocného.  

 

3.1.7.5  Hospicová péče 

 ADRA podporuje dobrovolnou hospicovou péči od roku 2004. Domácí hospicovou 

péčí chce napomoci tomu, aby nemocní mohli poslední chvíle svého života prožít mezi 

nejbližšími, aby netrpěli nesnesitelnou bolestí a aby ani rodina a nejbližší přátelé neměli pocit 

osamocení. Domácí hospicová péče je realizována prostřednictvím dobrovolné zdravotní 

sestry v rámci Moravskoslezského kraje. Za rok 2012 bylo osloveno 84 rodin a z toho 32 

rodinám byla poskytnuta komplexní hospicová péče. [12] 

 

3.1.8  Shrnutí první části kapitoly 

 V této kapitole jsme se blíže seznámili s pobočkou Občanského sdružení ADRA, 

Dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek–Místek. Nejdříve byla představena organizace 

ADRA, která působí současně jako nadace i jako občanské sdružení. Uvedli jsme si její vznik, 

historii a činnost. Dále byla kapitola věnována vzniku, činnosti a statistice dobrovolnických 

center v České republice, které jsou pobočkami Občanského sdružení ADRA. V poslední 

části kapitoly bylo představeno dobrovolnické centrum nacházející se ve Frýdku-Místku. 
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Uvedli jsme si jeho vznik, organizační strukturu a činnost, kterou mimo jiné poskytuje 

prostřednictvím studentského dobrovolnického klubu, sociálního šatníku, charitativních 

obchůdků, polohovacích postelí a hospicové péči.   

 

3.2  Analýza hospodaření za období 2008 - 2012 

V druhé části kapitoly se zaměřím na analýzu hospodaření, kdy budou detailněji 

zachyceny jednotlivé výnosy a náklady Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek         

za mnou sledované období 2008 – 2012. 

 

3.2.1  Celkové výnosy 

Organizace ADRA vyvíjí svou činnost především díky podpoře pravidelných dárců, 

sponzorským darům právnických i soukromých osob a veřejným sbírkám. Projekty realizuje 

také prostřednictvím dotací z rozpočtu České republiky a Evropské unie. V případě 

humanitární pomoci, tedy v té bezprostřední po katastrofách, využívá možnosti podílet se      

na síťově podporovaných projektech spolu s ostatními národními organizacemi ADRA nebo i 

jinými renomovanými organizacemi podobného zaměření. V České republice ADRA využívá 

možnosti podpory nejen ze strany ministerstev, ale uchází se rovněž o dotace krajů, měst a 

obcí. V případě dobrovolnických center tvoří nemalou část příjmu financí také tržby 

z charitativních obchůdků ADRA.  

Tato kapitola se zaměřuje na analýzu celkových výnosů pocházející z cizích i 

vlastních zdrojů, které získalo Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek za léta 2008 – 

2012.  

Jelikož výnosy daného dobrovolnického centra se skládají zejména z cizích zdrojů, 

které pochází z dotací, příspěvků a darů, níže budou tyto jednotlivé pojmy vysvětleny.  

 

Dotace 

 Za dotaci můžeme považovat jedině nenávratně poskytnuté prostředky z veřejných 

rozpočtů. Pod pojmem veřejné rozpočty se v rámci České republiky skrývá státní rozpočet, 

rozpočty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a státních fondů. Ale 
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patří zde i rozpočty obdobných institucí mimo území našeho státu, a to nejen v rámci 

Evropské unie. Skutečnost, že v rámci dotace byly příjemci poskytnuty peněžní prostředky 

nenávratně, znamená, že byly poskytnuty bez nároku na jejich vrácení poskytovateli.  

 

Příspěvky a dary 

 Dar je bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo 

jiný majetkový prospěch), který nemusí být určen na přesně vymezený účel, ale v určitých 

situacích, zejména pro potřeby zvýhodnění při zdanění, je vhodné účel definovat. V tomto 

případě jde také o nenávratně poskytnuté prostředky, které ale nejsou poskytnuty z veřejných 

rozpočtů.  

 Dle účelu mohou být přijaté příspěvky členěny na příspěvky zúčtované mezi 

organizačními složkami, příspěvky na provozní činnosti neziskové organizace a členské 

příspěvky. V případě příspěvků zúčtovaných mezi organizačními složkami se jedná                

o organizaci, která má vlastní organizační složky s právní subjektivitou a která je účetní 

jednotkou. Příspěvky jsou poskytovány na základě zřizovací listiny vlastním organizačním 

složkám na jejich provoz.  Členské příspěvky přijímá nezisková organizace od svých členů      

na základě stanov, statutu či jiných zřizovacích listin a příspěvky přijaté na provozní činnost 

neziskových organizací jsou vlastně dary, které nezisková organizace přijímá od jiných 

subjektů, aby je použila k úhradě výdajů na svou činnost.  

 Je-li poskytovatelem podpory firma nebo organizace, rozlišujeme dvě možnosti, jak 

podporovat neziskovou organizaci - darování a sponzoring. Jedním z charakteristických 

znaků darování je absence protislužby od neziskové organizace, přičemž za protislužbu se 

nepovažuje vyjádření vděčnosti, poděkování apod. Proto se jedná o darování i v případě, že 

nadace zveřejní obchodní jméno, sídlo firmy, druh a cenu daru. Sponzorování je založeno        

na poskytnutí propagační, reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Sponzorský 

příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takové služby. Za sponzorování se pokládá, 

pokud oznámení o sponzorovi propaguje jako předmět podnikání a jeho produkt. Roli však 

nehraje jen obsah informací, ale také jejich umístění a další podrobnosti zveřejnění.  

 V případě darování může dárce (fyzická i právnická osoba) použít odčitatelnou 

položku snižující základ daně z příjmů. Tuto položku je možné použít, pokud bude dar určen 

na vyjmenované účely. Dárce jako fyzická osoba může použít odčitatelnou položku, pokud 
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3.2.1.1  Celkové výnosy za rok 2008 
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ní zprávy Dobrovolnického centra Frýdek – Místek za období 2008 – 2012. Vlastní zpracování.
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Z tabulky č. 3.2, která detailněji zobrazuje zdroje financování Dobrovolnického centra 

ADRA Frýdek-Místek, je zřejmé, že největší výnos tvoří příjmy z příspěvků a darů. V roce 

2008 to byla částka ve výši 1 608 077 Kč. Největší položku v hodnotě 514 750 Kč tvoří 

finanční různé dary pocházející od fyzických a právnických osob a další nemalý příspěvek 

v hodnotě 400 000 Kč pochází ze společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Tyto dva příspěvky 

představují 56,9 % z celkově získaných příspěvků a darů, tedy pro dobrovolnické centrum 

jsou značným příjmem. Další větší příspěvky pochází z Velikonoční sbírky Nadace ADRA, a 

to 167 170 Kč, Nadace OKD přispěla částkou 160 000 Kč a Nadační fond Hyundai částkou 

135 000 Kč. Ostatní příspěvky a dary pochází z města Bílovce a jiných měst, z věcných darů, 

z občanského sdružení ASI-CS a z Nadace ADRA na hospicovou péči a na projekt Civilní 

ochrana města Třince. Občanské sdružení ASI-CS je dobrovolným sdružením fyzických osob 

členů Církve adventistů sedmého dne a právnických osob, které působí v České republice a 

v zahraničí. Civilní ochrana města Třince, která přibližně sčítá 15 dobrovolníků, je souhrn 

činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, 

složek a obyvatelstva, prováděných s cílem minimalizace negativních dopadů možných 

mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. 

 Největším poskytovatelem dotací bylo v roce 2008 Ministerstvo vnitra ČR, které 

přispělo částkou 400 000 Kč. Tento finanční příspěvek představuje 45,4 % z celkově 

získaných dotací. Druhým největším poskytovatelem dotací bylo město Třinec, které přispělo 

částkou 140 000 Kč. Statutární město Frýdek-Místek přispělo částkou 122 000 Kč, statutární 

město Ostrava částkou 119 000 Kč a Ministerstvo zdravotnictví ČR částkou 100 000 Kč. 

 Ostatní výnosy, které představují 5 % finančních příjmů z celkových výnosů 

Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek za rok 2008, tvoří příjmy z veřejných sbírek 

v částce 97 883 Kč, tržba ze zajištění kulatých stolů v Ostravě v částce 15 000 Kč a jiné 

ostatní příjmy, které byly ve výši 11 172 Kč.  
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Tab. č. 3.2 Celkové výnosy za rok 2008 (v Kč) 

Výnosy Částka Celkem 

Dotace 

Ministerstvo vnitra ČR 400 000 

881 000 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 100 000 

Město Třinec 140 000 

Statutární město Frýdek-Místek 122 000 

Statutární město Ostrava 119 000 

Příspěvky a dary 

Město Bílovec 30 000 

1 608 077 

Ostatní města a obce 15 800 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 400 000 

Nadace OKD 160 000 

Nadační fond Hyundai 135 000 

Nadace ADRA - Velikonoční sbírka, NIF 167 170 

Nadace ADRA - Civilní ochrana Třinec 13 734 

Nadace ADRA - Domácí hospicová péče 40 000 

Ostatní příspěvky na domácí hospicovou péči 35 000 

ASI-CS o.s. Praha 30 000 

Dary různé 514 750 

Dary věcné 66 623 

Ostatní výnosy 

Příjmy z veřejných sbírek 97 883 

124 055 Tržby - Zajištění kulatých stolů v Ostravě 15 000 

Ostatní příjmy 11 172 

Výnosy celkem 2 613 132 

Zdroj: Výroční zprávy Dobrovolnického centra Frýdek – Místek za období 2008 – 2012. Vlastní zpracování. 

 

3.2.1.2  Celkové výnosy za rok 2009 

 Celkové výnosy za rok 2009 jsou nižší v porovnání s rokem 2008 z důvodu 

osamostatnění Dobrovolnického centra ADRA Ostrava. Dotace z Ministerstva vnitra ČR se 

snížily o 113 000 Kč a Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek již neobdrželo dotace 

ze statutárního města Ostrava a příspěvek ze společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., které 

dohromady za rok 2008 činily částku 519 000 Kč. Také dotace z města Třince a                     

ze statutárního města Frýdku-Místku byly sníženy. I přesto, že hodnota určitých příspěvků a 

darů byla vyšší než v roce předcházejícím, celkový příjem finančních prostředků 

Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek byl nižší o 588 973 Kč, tedy o 22,5 %. 

 Největší položku z celkově získaných výnosů za rok 2009, a to 69,5 %, představují 

příspěvky a dary fyzických a právnických osob. Oproti minulému roku se tento podíl 

z příspěvků a darů v procentním vyjádření zvýšil o 8,5 %. Příjem finančních prostředků 

z dotací činil 30 % a ostatní výnosy v roce 2009 pouze 0,5 %. 



 

 

Graf č. 3.2 Procentní vyjádření celkových výnos

Zdroj: Výroční zprávy Dobrovolnického centra
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100 000 Kč a město Třinec také s

 Příjem ostatních výnosů

to především z toho důvodu, že Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek

v roce 2008 příjmy z veřejných sbírek do ostatních výnos

naopak započtena v příspěvcích a darech. 

 

 

 

69,5%

0,5%

 

ření celkových výnosů za rok 2009 
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íjmem pro provoz Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek za rok 

812 Kč, jak je patrné 

tvoří největší příjem 

íjmu se oproti roku 2008 navýšil o 32 %. 

Nadace OKD, která přispěla částkou 

200 Kč. Celkově se 

ění Dobrovolnického centra 

ve výši 607 000 Kč. 

částkou 287 000 Kč, což 

Dalším poskytovatelem dotací bylo 

, Ministerstvo zdravotnictví s částkou 

roce 2009 pouze 9 347 Kč. Je 

vodu, že Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek započítalo 

roce 2009 tato položka byla 
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Tab. č. 3.3 Celkové výnosy za rok 2009 (v Kč) 

Výnosy Částka Celkem 

Dotace 

Ministerstvo vnitra ČR 287 000 

607 000 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 100 000 

Město Třinec 100 000 

Statutární město Frýdek-Místek 120 000 

Příspěvky a dary 

Nadace OKD 208 800 

1 407 812 

Nadační fond Hyundai 147 200 

Nadace ADRA - Velikonoční sbírka 91 717 

Nadace ADRA - Polohovací postele 4 000 

Nadace ADRA - Civilní ochrana Třinec 25 492 

Nadace ADRA - Domácí hospicová péče 53 143 

Ostatní příspěvky na domácí hospicovou péči 35 000 

ASI-CS  30 000 

NROS - Make a Connection 8 500 

Příspěvky od měst a obcí 8 000 

Dary různé 680 010 

Příjmy z veřejných sbírek 82 028 

Dary věcné 33 922 

Ostatní výnosy 

Tržby z prodeje služeb 9 000 

9 347 Úroky na bankovních účtech 177 

Jiné ostatní výnosy 170 

Výnosy celkem 2 024 159 

Zdroj: Výroční zprávy Dobrovolnického centra Frýdek – Místek za období 2008 – 2012. Vlastní zpracování. 

 

3.2.1.3  Celkové výnosy za rok 2010 

 Celkové výnosy v roce 2010 se oproti předchozímu roku zvýšily jen nepatrně, pouze o 

2,2 % a představovaly částku 2 069 076 Kč. V procentuálním vyjádření se rozdíl mezi 

příspěvky a dary a dotacemi snížil. Zatímco podíl příspěvků a darů z celkově získaných 

výnosů se snížil o 20,5 % na 49 %, podíl dotací se zvýšil na 48 % a ve srovnání s minulým 

rokem došlo k nárůstu o 18 %. Zbývající menší podíl ve výši 3 % tvoří ostatní výnosy. 

Procentní vyjádření celkových výnosů za rok 2010 nám zobrazuje graf č. 3.3. 

 

 

 

 



 

 

Graf č. 3.3 Procentní vyjádření celkových výnos

Zdroj: Výroční zprávy Dobrovolnického centra 
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015 140 Kč. Částka je 
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 Příjem z ostatních výnosů za rok 2010 byl ve výši 58 636 Kč. Jelikož dobrovolnické 

centrum na podzim roku 2010 rozšířilo služby sociálního šatníku o charitativní burzu, jsou 

zde zahrnuty především tržby ze sociálního šatníku, které byly ve výši 47 745 Kč. Dále zde 

patří také tržby z pronájmu polohovacích postelí ve výši 10 700 Kč a úroky na bankovních 

účtech ve výši 191 Kč. 

 

Tab. č. 3.4 Celkové výnosy za rok 2010 (v Kč) 

Výnosy Částka Celkem 

Dotace 

Ministerstvo vnitra ČR 358 000 

995 300 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 170 000 

Moravskoslezský kraj 119 300 

Statutární město Frýdek-Místek 170 000 

Město Třinec 90 000 

Město Havířov 88 000 

Příspěvky a dary 

Nadace ADRA - Velikonoční sbírka 114 626 

1 015 140 

Nadace ADRA - Polohovací postele 10 000 

Nadace ADRA - Civilní ochrana Třinec 22 774 

Nadace ADRA - Domácí hospicová péče 50 000 

Nadace ADRA - sbírka 4 700 

Příspěvek Frýdlant n. O. 3 000 

ASI-CS  35 000 

NROS - Make a Connection 8 500 

Wallmark 40 000 

Dary různé 470 972 

Příspěvky ostatní 175 000 

Příjmy z veřejných sbírek 78 439 

Dary věcné 2 129 

Ostatní výnosy 

Tržby sociální šatník 47 745 

58 636 Tržby pronájem polohovacích postelí 10 700 

Úroky na bankovních účtech 191 

Výnosy celkem 2 069 076 

Zdroj: Výroční zprávy Dobrovolnického centra Frýdek – Místek za období 2008 – 2012. Vlastní zpracování. 

 

3.2.1.4  Celkové výnosy za rok 2011 

 Celkové výnosy v roce 2011 byly ve výši 2 562 876 Kč a ve srovnání s rokem 2010 

vzrostly o 24 %. Z grafu č. 3.4 je patrné, že výrazně vzrostl podíl ostatních výnosů, jelikož     

za rok 2010 byl 21 %, tedy ve srovnání s předchozím rokem vzrostl o 18 %. Celkový podíl 

dotací v procentuálním vyjádření byl 36 % a podíl příspěvků a darů 43 %.  



 

 

Graf č. 3.4 Procentní vyjádření celkových výnos

Zdroj: Výroční zprávy Dobrovolnického centra Frýdek 
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 Dotace oproti předcházejícímu roku klesly o 6,2 %, tedy o částku 61 450 Kč a celkově 

byly dotace získány ve výši 933 850 Kč. Největším poskytovatelem dotací bylo Ministerstvo 

vnitra ČR s částkou 342 850 Kč a město Havířov s částkou 302 000 Kč. Mezi další významné 

poskytovatele dotací patří také město Třinec s částkou 100 000 Kč. Kromě dotací 

z Ministerstva zdravotnictví a dotací z Moravskoslezského kraje obdrželo dobrovolnické 

centrum také nově dotace z měst Nový Jičín, Kopřivnice, Český Těšín, Frýdlant nad Ostravicí 

a z města Jablunkova. 

  

Tab. č. 3.5 Celkové výnosy za rok 2011 (v Kč) 

Výnosy Částka Celkem 

Dotace 

Ministerstvo vnitra ČR 342 850 

933 850 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 70 000 

Moravskoslezský kraj 50 000 

Statutární město Havířov 302 000 

Město Třinec 100 000 

Město Nový Jičín 40 000 

Město Kopřivnice 15 000 

Město Český Těšín 10 000 

Město Frýdlant nad Ostravicí 3 000 

Město Jablunkov 1 000 

Příspěvky a dary 

Nadace ADRA - Velikonoční sbírka   104 641 

1 089 799 

Nadace ADRA - NIF 45 000 

Nadace ADRA - Domácí hospicová péče 50 000 

Nadace ČEZ 186 780 

Nadace OKD 112 721 

Nadace Hyundai 108 867 

ASI-CS    25 000 

Dary různé 242 376 

Příspěvky ostatní 115 000 

Příjmy z veřejných sbírek 45 747 

Dary věcné 53 667 

Ostatní výnosy 

Tržby sociální šatník 278 379 

539 228 
Tržby pronájem polohovacích postelí 32 100 

Tržby Romodrom 228 528 

Úroky na bankovních účtech 221 

Výnosy celkem 2 562 877 

Zdroj: Výroční zprávy Dobrovolnického centra Frýdek – Místek za období 2008 – 2012. Vlastní zpracování. 
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588 112 Kč, příjmy z veřejné sbírky ve výši 176 512 Kč, příspěvek z Nadace OKD – společný 

projekt s DC OV ve výši 136 291 Kč a příspěvek z Nadace OKD ve výši 112 721 Kč.  

 Téměř dvojnásobně, o 98 %, vzrostly dosažené příjmy z ostatních výnosů ve srovnání 

s předešlým rokem a to zejména prostřednictvím tržeb z charitativních obchůdků ADRA. Ty 

byly ve výši 981 582 Kč a ve srovnání s rokem 2011 vzrostly téměř čtyřnásobně. Tyto tržby 

představují 92 % ze všech příjmů z ostatních výnosů. Další příjmy jsou získané z tržeb          

za reklamu a služby, z pronájmu polohovacích postelí, ale také z úroků na bankovním účtu. 

Výše připsaných úroků závisí na aktuálních zůstatcích finančních prostředků, a jelikož 

získané zdroje byly nejvyšší v roce 2012, i úroky tudíž byly v tomto roce nejvyšší. Přehled 

jednotlivých výnosů je uveden v tabulce č. 3.6. 

 

Tab. č. 3.6 Celkové výnosy za rok 2012 (v Kč) 

Výnosy Částka  Celkem 

Dotace 

Ministerstvo vnitra ČR 375 000 

1 325 022 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 80 000 

Moravskoslezský kraj 50 000 

Statutární město Frýdek-Místek 170 000 

Statutární město Havířov 118 000 

Město Třinec 86 000 

Město Nový Jičín 70 000 

Město Frýdlant nad Ostravicí 11 000 

Město Český Těšín 5 000 

Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě 257 973 
ESF, poskytovatel MPSV ČR, realizátor KAPA, 
o.p.s. 

102 049 

Příspěvky a 
dary 

Nadace OKD 112 721 

1 213 702 

Nadace OKD - společný projekt s DC OV 136 291 

Nadační fond Hyundai 86 133 

Nadace ADRA - Domácí hospicová péče 50 000 

Nadační fond Kousek po kousku 30 000 

Veřejná sbírka 176 512 

Dary různé 588 112 

Příspěvky ostatní 20 000 

Dary věcné 13 933 

Ostatní výnosy 

Tržby z charitativních obchůdků ADRA 981 582 

1 067 323 

Tržby z pronájmu polohovacích postelí 21 810 

Tržby za reklamu a služby 33 700 

Jiné ostatní výnosy 29 997 

Úroky na bankovním účtu 234 

Výnosy celkem 3 606 047 

Zdroj: Výroční zprávy Dobrovolnického centra Frýdek – Místek za období 2008 – 2012. Vlastní zpracování. 
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3.2.2  Celkové náklady 

 Následující část bude zaměřena na analýzu vynaložených nákladů Dobrovolnického 

centra ADRA Frýdek-Místek za sledované období 2008 – 2012, které se týkají výdajů          

na zabezpečení provozu této neziskové organizace. Výdaje jsou především vynaloženy         

na náklady související se samostatným provozem dobrovolnického centra a osobními náklady. 

 

3.2.2.1  Celkové náklady za rok 2008 

 Tabulka č. 3.7 znázorňuje přehled nákladů Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-

Místek za rok 2008. Celkové náklady v tomto roce byly 2 613 132 Kč. Náklady na provoz DC 

FM dosáhly částky 1 287 904 Kč a tvoří 49 % celkově vynaložených nákladů. Dalších 48 % 

nákladů představují osobní náklady ve výši 1 250 228 Kč a zbylé 3 % jsou náklady vydané     

na hospicovou péči, konkrétně cestovné.  

 Osobní náklady zahrnují mzdové náklady, ostatní osobní náklady, odvody na sociální 

a zdravotní pojištění a ostatní sociální náklady v podobě penzijního připojištění a stravenek. 

Ostatní osobní náklady jsou odměny za práci, popř. obdobná plnění, poskytované na základě 

jiného vztahu než pracovního, služebního nebo členského poměru, a peněžitá plnění 

poskytovaná zaměstnancům v souvislosti se zánikem pracovního, služebního nebo členského 

poměru k zaměstnavateli. Mezi největší položky z nákladů na provoz DC FM patří příprava 

projektů a fundraising, kdy se jedná především o náklady na služby fundraisera, a úprava 

sociálního šatníku, který byl v tomto roce otevřen ve Frýdku-Místku, dále výdaje na cestovné 

dobrovolníků a zaměstnanců, pojištění dobrovolníků, výdaje vynaložené na poštovné, 

telefony a internet, nájemné kancelářských prostor atd. Také se zde objevují režijní náklady 

občanského sdružení ADRA, kdy dobrovolnické centra jako pobočky daného občanského 

sdružení odvádí určité procento z obratu tomuto občanskému sdružení sídlícímu v Praze, 

z kterého se pak např. financuje část mzdy hlavního ekonoma v Praze.  
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Tab. č. 3.7 Celkové náklady za rok 2008 (v Kč) 

Náklady Částka Celkem 

Náklady na provoz DC FM 

Nákup DHIM 45 821 

1 287 904 

Cestovné (dobrovolníci, zaměstnanci) 115 873 

Poštovné, telefony, internet 90 037 

Propagace 40 687 

Příprava projektů, fundraising, úpravy soc. šatníku 348 186 

Externí účetní práce 117 080 

Pojištění dobrovolníků 65 615 

Nájemné kancelářských prostor 51 523 

Režijní náklady o.s. ADRA 88 026 

Ostatní náklady na provoz DC FM 325 056 

Osobní náklady Mzdové náklady, osobní náklady a jiné 1 250 228 1 250 228 

Náklady na hospicovou péči Cestovné (hospicová péče) 75 000 75 000 

Celkem 2 613 132 

Zdroj: Výroční zprávy Dobrovolnického centra Frýdek – Místek za období 2008 – 2012. Vlastní zpracování. 

 

3.2.2.2  Celkové náklady za rok 2009 

 Náklady v následujícím roce 2009 byly nižší z již zmiňovaného důvodu, kterým bylo 

osamostatnění dobrovolnického centra v Ostravě. Jelikož byly výnosy z dotací, příspěvků, 

darů a tržeb z vlastní činnosti nižší, byly i náklady dobrovolnického centra nižší. Náklady 

tedy ve srovnání s rokem předchozím klesly o 22,5 %. Nejvíce se nižší příjmy projevily        

na nákladech vynaložených na provoz DC FM, a to 35% poklesem a za rok 2009 představují 

41,4 % celkových nákladů. Jelikož se snížil počet dobrovolníků a zaměstnanců, značný rozdíl 

tedy můžeme zaznamenat u jejich výdajů na cestovné, a to 60,5% poklesem. U ostatních 

položek jsou poklesy adekvátní k celkovému snížení příjmu, vyjma nákupu DHIM, kdy došlo 

k jeho navýšení. Značně poklesly i ostatní náklady na provoz DC FM, především však z toho 

důvodu, že v minulém roce zde v této položce byly započteny náklady na ubytování 

psychorehabilitačního pobytu v Horní Lomné konaného pro zdravotně postižené děti ve výši 

120 000 Kč. Výdaje na osobní náklady související se sníženým počtem zaměstnanců byly 

sníženy o 12 %, přesto však mají největší podíl z celkově vynaložených nákladů s 54,3 %. 

Pouze v případě cestovného na hospicovou péči můžeme zaznamenat nárůst o 17,5 %. 

Přehled celkových nákladů za rok 2009 je zobrazen v tabulce č. 3.8. 
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Tab. č. 3.8 Celkové náklady za rok 2009 (v Kč) 

Náklady Částka Celkem  

Náklady na provoz DC FM 

Nákup DHIM 74 675 

837 054 

Cestovné (dobrovolníci, zaměstnanci) 45 707 

Poštovné, telefony, internet 73 659 

Propagace 27 237 

Příprava projektů, fundraising, úpravy nad. domu 201 588 

Externí účetní práce 97 100 

Pojištění dobrovolníků 54 872 

Nájemné kancelářských prostor 30 241 

Režijní náklady o.s. ADRA 57 246 

Ostatní náklady na provoz DC FM 174 729 

Osobní náklady Mzdové náklady, osobní náklady a jiné 1 098 962 1 098 962 

Náklady na hospicovou péči Cestovné (hospicová péče) 88 143 88 143 

Celkem 2 024 159 

Zdroj: Výroční zprávy Dobrovolnického centra Frýdek – Místek za období 2008 – 2012. Vlastní zpracování. 

 

3.2.2.3  Celkové náklady za rok 2010 

 V roce 2010 ve srovnání s rokem předchozím jsou jen nepatrné rozdíly v hospodaření, 

jak je zobrazeno v tabulce č. 3.9. Jelikož celkové výnosy za rok 2010 vzrostly o 2,2 %, byly i 

náklady dobrovolnického centra mírně zvýšené. Jak náklady na provoz DC FM, tak také 

osobní náklady byly vyšší o 2,7 %, naopak náklady vynaložené na cestovné za hospicovou 

péči se snížily o 8,6 %. U nákladů na provoz DC FM se nejvýrazněji navýšila propagace        

(o 102 %), pojištění dobrovolníků (o 54 %), cestovné dobrovolníků a zaměstnanců (o 42,8 %) 

a nákup DHIM (o 34,4 %), jelikož byla zakoupena dvě nová elektronická polohovací lůžka 

v rámci projektu zapůjčení polohovacích postelí.   
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Tab. č. 3.9 Celkové náklady za rok 2010 (v Kč) 

Náklady Částka Celkem 

Náklady na provoz DC FM 

Nákup DHIM 100 380 

859 321 

Cestovné (dobrovolníci, zaměstnanci) 65 245 

Poštovné, telefony, internet 51 842 

Propagace 55 040 

Příprava projektů, fundraising 158 746 

Externí účetní práce 84 925 

Nájemné kancelářských prostor 30 241 

Pojištění dobrovolníků 84 452 

Režijní náklady o.s. ADRA 58 817 

Ostatní náklady na provoz DC FM 169 633 

Osobní náklady Mzdové náklady, osobní náklady a jiné 1 129 169 1 129 169 

Náklady na hospicovou péči Cestovné (hospicová péče) 80 586 80 586 

Celkem 2 069 076 

Zdroj: Výroční zprávy Dobrovolnického centra Frýdek – Místek za období 2008 – 2012. Vlastní zpracování. 

 

3.2.2.4  Celkové náklady za rok 2011 

 Celkové náklady v roce 2011 vzrostly o 24 % ve srovnání s rokem 2010. Nejrazantněji 

se navýšily osobní náklady zahrnující mzdové náklady, ostatní osobní náklady, odvody        

na sociální a zdravotní pojištění a ostatní sociální náklady ve formě penzijního připojištění a 

stravenek. Náklady na tyto položky vzrostly o 38,3 %, tedy o částku 432 144 Kč. K navýšení 

v této oblasti došlo především kvůli vytvoření nového pracovního místa (mzdové náklady se 

navýšily o 48,9 %, ostatní osobní náklady o 16,6 %, odvody na sociální a zdravotní pojištění    

o 67,6 % a náklady na penzijní připojištění a stravenky se navýšily o 39,5 %). V porovnání 

s předchozím rokem stoupl podíl osobních nákladů z celkově vynaložených nákladů              

na 60,9 %. 

Náklady na provoz DC FM se zvýšily o částku 57 241 Kč představující 6,7 % 

navýšení i přesto, že snížení můžeme evidovat u nákladů vynaložených na nákup DHIM, 

poštovného, hovorného a internetu, tisku a propagaci, přípravy projektů a fundraising a          

u režijních nákladů Občanského sdružení ADRA. K největšímu navýšení nákladů došlu         

u nájemného za kancelářské prostory (37,8 %), ostatních nákladů na provoz DC FM (36,8 %), 

pojištění dobrovolníků (32,4 %), cestovného (20,6 %) a u nákladů vynaložených na najmutí 

externí účetní práce (3,4 %). Za rok 2011 představují náklady na provoz DC FM 35,8 % 

z celkových nákladů.  
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Náklady spojené s cestovným k poskytování hospicové péče se mírně zvýšily o 5,5 %, 

tedy o částku 4 416 Kč. 

 

Tab. č. 3.10 Celkové náklady za rok 2011 (v Kč) 

Náklady Částka Celkem 

Náklady na provoz DC FM 

Nákup DHIM 64 866 

916 562 

Cestovné (dobrovolníci, zaměstnanci) 78 701 

Poštovné, telefony, internet 64 522 

Tisk, propagace 45 628 

Příprava projektů, fundraising 135 027 

Externí účetní práce 87 840 

Nájemné kancelářských prostor 41 670 

Pojištění dobrovolníků 111 800 

Režijní náklady o.s. ADRA 54 386 

Ostatní náklady na provoz DC FM 232 122 

Osobní náklady Mzdové náklady, osobní náklady a jiné 1 561 313 1 561 313 

Náklady na hospicovou péči Cestovné (hospicová péče) 85 002 85 002 

Celkem 2 562 877 

Zdroj: Výroční zprávy Dobrovolnického centra Frýdek – Místek za období 2008 – 2012. Vlastní zpracování. 

 

3.2.2.5  Celkové náklady za rok 2012 

 Celkové výnosy za rok 2012 především prostřednictvím tržeb z charitativních 

obchůdků ADRA a vyšším dotacím vzrostly o výrazných 40,7 %. Navýšení se nejvíce 

projevilo v položce osobní náklady, kdy došlo k 38,5% růstu a tedy vytvoření dalších 

pracovních míst, zejména pro provozní nových charitativních obchodů otevřených v Havířově 

a Frýdlantu nad Ostravicí. Mzdové náklady se navýšily o 392 874 Kč (58,6 %), ostatní osobní 

náklady o 35 840 Kč (6,6 %), odvody na sociální a zdravotní pojištění o 117 973 Kč (39,2 %), 

náklady na penzijní připojištění a stravenky vzrostly ve výši 54 220 Kč a vyjadřují navýšení 

oproti předchozímu roku o 110 %.  

 Náklady vynaložené na cestovné za poskytování hospicové péče byly nižší o 12 %, 

jelikož 34 rodinám byla poskytnuta komplexní hospicová péče v roce 2011 a 32 rodinám 

v roce 2012. 

 Náklady na provoz DC FM oproti roku 2011 byly vyšší o 35,7 %. Pouze u nákladů    

na fundraising můžeme zaznamenat snížení o 6,7 %, jelikož u všech ostatních nákladů 
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souvisejících s provozem DC FM došlo k jejich navýšení. Nejvíce se navýšení projevilo          

u nákladů vynaložených na nájemné za pronájem kanceláře, učeben, skladů a obchodů.         

Ve srovnání s rokem předchozím se náklady zvýšily o 353 % a především s tím souvisí 

otevření nových charitativních obchodů poskytující oblečení, doplňky, knihy a domácí 

potřeby. K dalšímu většímu nárůstu nákladů došlu u tisku s 98 %, u pojištění dobrovolníků 

s 43,7 %, u nákladů za poštovné, hovorné a internet s 43,4 % a cestovného dobrovolníků a 

zaměstnanců s 32,9 %.  

 Z celkových nákladů představují náklady na provoz DC FM v tomto roce 34,4 %, 

osobní náklady 59,8 %, náklady související s hospicovou péčí 2 % a náklady na společný 

projekt OKD s Ostravou představují 3,8 %. 

 

Tab. č. 3.11 Celkové náklady za rok 2012 (v Kč) 

Náklady Částka Celkem 

Náklady na provoz DC FM 

Nákup DHIM 73 943 

1 243 279 

Cestovné (dobrovolníci, zaměstnanci) 104 577 

Poštovné, telefony, internet 92 518 

Tisk, propagace 90 414 

Fundraising 125 925 

Externí účetní práce 89 505 

Nájemné kanceláří, učeben, skladů, obchodů 147 236 

Pojištění dobrovolníků 160 661 

Režijní náklady o.s. ADRA 65 865 

Ostatní náklady na provoz DC FM 292 635 

Osobní náklady Mzdové náklady, osobní náklady a jiné 2 162 220 2 162 220 

Náklady na hospicovou péči Cestovné (hospicová péče) 74 928 74 928 

Náklady - projet OKD s DC 
OV 

Nákup DHIM, služby, mzdové náklady 136 291 136 291 

Celkem 3 616 718 

Zdroj: Výroční zprávy Dobrovolnického centra Frýdek – Místek za období 2008 – 2012. Vlastní zpracování. 

 

3.2.3 Shrnutí druhé části kapitoly 

Prostřednictvím analýzy hospodaření za období 2008 – 2012 jsme v druhé části 

kapitoly zhodnotili činnost dobrovolnického centra ve Frýdku-Místku, kdy jsme se zaměřili 

na strukturu výnosů a nákladů. Zjistili jsme, že dobrovolnické centrum získává finanční 

prostředky prostřednictvím cizích zdrojů, tedy formou dotací, příspěvků a darů ze strany 
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ministerstev, krajů, měst, obcí a jiných právnických a fyzických osob, ale také 

prostřednictvím vlastních zdrojů, které získává zejména provozováním charitativního 

obchůdku. Také jsme si uvedli strukturu nákladů, které jsou vynaloženy především                

na samostatný provoz dobrovolnického centra a osobní náklady.   
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4.  Zhodnocení činnosti dobrovolnického centra 

 V následující kapitole se zaměříme na přehled celkových výnosů a celkových nákladů 

za mnou sledované období 2008 – 2012 a jejich následné porovnání. S pomocí této kapitoly 

zjistíme, zda Dobrovolnické centrum Frýdek-Místek hospodařilo se ziskem nebo ztrátou.  

 

4.1  Porovnání celkových výnosů za období 2008 - 2012 

Všechny získané cizí a vlastní zdroje tvoří v daném účetním období, kterým je 

kalendářní rok, celkové výnosy Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek. Nejnižších 

výnosů ve výši 2 024 159 Kč bylo dosaženo v roce 2009. V porovnání s rokem 2008, kdy 

byly výnosy ve výši 2 613 132 Kč, klesly o 22,5 %. Celkové výnosy se v roce 2009 snížily 

především z důvodu osamostatnění dobrovolnického centra v Ostravě v lednu 2009. 

V důsledku toho byly příjmy z dotací, příspěvků a darů menší než v předešlém roce. I přes 

skutečnost, že v dalších letech celkové výnosy vykazovaly vzrůstající tendenci, byly v roce 

2011 stále nižší, než v roce 2008, konkrétně o 2 %. Celkové výnosy byly nejvyšší v roce 

2012, kdy činily 3 606 047 Kč. Ve srovnání s předchozím rokem je to nárůst o 40,7 %.  

Pokud tedy vzhledem k osamostatnění ostravské pobočky dobrovolnického centra 

porovnáme celkové výnosy z dobrovolnického centra od roku 2009 do roku 2012, kdy již 

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava hospodařilo zvlášť, je zde patrný nárůst celkových 

výnosů v roce 2012 o 78,2 % ve srovnání s rokem 2009, což je téměř dvojnásobný nárůst 

výnosů v období čtyř let. Shrnutí dosažených celkových výnosů za období 2008 – 2012, které 

dobrovolnické centrum získalo z dotací, příspěvků, darů a z ostatních výnosů získaných 

vlastní činností, je zaznamenáno v tabulce č. 4.1. 

 

Tab. č. 4.1 Celkové výnosy za období 2008 – 2012 (v Kč) 

Celkové výnosy 2008 2009 2010 2011 2012 

Dotace 881 000 607 000 995 300 933 850 1 325 022 

Příspěvky a dary 1 608 077 1 407 812 1 015 140 1 089 799 1 213 702 

Ostatní výnosy 124 055 9 347 58 636 539 228 1 067 323 

Výnosy celkem 2 613 132 2 024 159 2 069 076 2 562 877 3 606 047 

Zdroj: Výroční zprávy Dobrovolnického centra Frýdek – Místek za období 2008 – 2012. Vlastní zpracování. 
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4.3  Hospodářský výsledek a zhodnocení činnosti 

 V této části se zaměříme na porovnání celkových výnosů s celkovými náklady 

Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek, s jejichž pomocí zjistíme, zda organizace    

ve sledovaném období hospodařila se ziskem nebo se ztrátou. Celkové výnosy, celkové 

náklady a hospodářský výsledek za sledované období 2008 – 2012, jsou zobrazeny v tabulce 

č. 4.3. 

 Analýza hospodaření byla založena na rozboru a porovnávání celkových výdajů a 

celkových nákladů získaných z výročních zpráv Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-

Místek ve sledovaném období 2008 – 2012. Celkově dosažené výnosy v rámci sledovaných 

let byly tvořeny zejména cizími zdroji, konkrétně dotacemi, příspěvky a dary. V roce 2008, 

2009 a 2010 tvořily dotace a příspěvky a dary většinu příjmu finančních prostředků dané 

organizace. Příspěvky a dary v roce 2008 a 2009 představovaly téměř 70 % celkových 

výnosů, v roce 2010 došlo ke zvýšení příjmu z dotací a podíl zdrojů financování z dotací a 

příspěvků a darů byl téměř vyrovnaný. V zanedbatelné míře tvořily celkové výnosy v letech 

2008 – 2010 také ostatní výnosy, které byly získány především vlastní činností 

dobrovolnického centra. Dobrovolnické centrum bylo tedy v tomto období závislé především 

na cizích zdrojích. Ke konci roku 2010 byl založen charitativní obchod ve Frýdku-Místku a 

podíl příjmů získaný z ostatních výnosů, tedy z vlastní činnosti, v roce 2011 představoval       

21 % a v roce 2012 již 29 % (pro srovnání byl tento podíl 0,5 % v roce 2009), tudíž závislost    

na cizích zdrojích se každým rokem snižuje a v roce 2012 představovala 70 %. Celkově 

vynaložené náklady představují především náklady na provoz dobrovolnického centra, osobní 

náklady a ve velmi malé míře také náklady na cestovné ohledně poskytování hospicové péče. 

V prvním roce námi sledovaného období tvořily náklady na provoz DC FM a osobní náklady 

téměř stejný podíl (48 % a 49 %) z celkových nákladů. V dalších letech se postupně podíl 

nákladů spojených s provozem DC FM snižoval, jelikož náklady na vyplacení zejména mezd, 

ostatních osobních nákladů, zdravotního a sociálního pojištění se zvyšovaly. V roce 2012 

podíl nákladů na provoz DC FM byl 34,4 % a osobní náklady představovaly 59,8 % z celkově 

vynaložených nákladů, což je způsobeno zejména rozvíjející se vlastní činností 

dobrovolnického centra, především otevřením charitativních obchůdků, kdy bylo potřeba 

navýšit počet zaměstnanců.   

Z analýzy celkových výnosů jsme také zjistili, že z velké části jsou výnosy tvořeny 

finančními prostředky z dotací, darů a příspěvků, avšak za dobu své existence se 
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dobrovolnické centrum nepokusilo čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie, 

především z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost. Tyto navrhované zdroje by mohly pomoct dobrovolnickému 

centru v jeho dalším rozvoji, např. v provozu dalších charitativních obchůdků, které přinášejí 

této neziskové organizaci značný příjem finančních prostředků získaný vlastní činností.  

 

Tab. č. 4.3 Hospodářský výsledek za období 2008 – 2012 (v Kč) 

Celkové výnosy 2008 2009 2010 2011 2012 

Celkové výnosy 2 613 132 2 024 159 2 069 076 2 562 877 3 606 047 

Celkové náklady 2 613 132 2 024 159 2 069 076 2 562 877 3 616 718 

Výsledek hospodaření 0 0 0 0 -10 671 

Zdroj: Výroční zprávy Dobrovolnického centra Frýdek – Místek za období 2008 – 2012. Vlastní zpracování. 

 

 Vývoj celkových nákladů, výnosů a dosažených výsledků hospodaření v letech 2008 – 

2012 je zobrazen v tabulce č. 4.3. Dobrovolnické centrum ADRA do roku 2011 hospodařilo 

pouze s tím, co získalo na dotacích, příspěvcích, darech a tržeb z vlastní činnosti, tedy 

hospodářský výsledek do roku 2011 nevykazoval ani zisk, ani ztrátu. Avšak v roce 2012 

dobrovolnické centrum vykazovalo ztrátu ve výši 10 671 Kč, která byla dorovnána z hlavního 

účtu Občanského sdružení ADRA, jímž je Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek 

pobočkou. Převis nákladů nad výnosy v roce 2012 byl způsoben především otevřením nových 

charitativních obchůdků a finanční podporou vzniku zázemí pro nové Dobrovolnické centrum 

v Havířově.  

 

4.4  Shrnutí kapitoly 

V této části kapitoly jsme prostřednictvím porovnání celkových výnosů a celkových 

nákladů zjistili hospodářský výsledek, který v letech 2008 – 2011 nevykazoval ani zisk, ani 

ztrátu. Pouze v roce 2012 byl mírně záporný a tato ztráta ve výši 10 671 Kč byla dorovnána 

z hlavního účtu Občanského sdružení ADRA.  
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5.  Závěr 
 

 Bakalářská práce byla věnována tématu Hospodaření dobrovolnického centra, kdy    

pro účel této práce bylo vybráno Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek a rozdělena 

byla do pěti hlavních kapitol, včetně úvodu a závěru.  

Druhá kapitola je zaměřena na neziskový sektor z teoretického hlediska. Uvádí členění 

národního hospodářství na ziskový a neziskový sektor, definici neziskových organizací, která 

uvádí, že neziskové organizace nejsou prioritně zřizovány za účelem podnikání a v případě 

vytvoření zisku jej musí použít k dalšímu rozvoji organizace a dále byly blíže popsány typy 

neziskových organizací, jejich statistika, způsob financování a zobrazení změn právních úprav 

neziskových organizací dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

Třetí kapitola bakalářské práce je zaměřena na popis činnosti zvoleného 

dobrovolnického centra a rozbor hospodaření za období 2008 – 2012. Nejdříve byla 

představena Nadace ADRA a Občanské sdružení ADRA, jímž je zvolené dobrovolnické 

centrum pobočkou. Poté bylo představeno již zmíněné dobrovolnické centrum, jeho vznik, 

činnost, jednotlivá střediska a analýza hospodaření, kde byly zobrazeny celkové výnosy a 

náklady za sledovaných pět let.  

Ke zhodnocení hospodaření byly ve čtvrté kapitole shrnuty a porovnány celkové 

výnosy a celkové náklady za období 2008 – 2012 a zobrazen hospodářský výsledek.  

Cílem této bakalářské práce bylo obecně představit neziskové organizace a zhodnotit 

hospodaření zvolené nestátní organizace. Pro vymezení národního hospodářství a 

neziskových organizací byla použita metoda deskripce a pro srovnání hospodaření                 

za sledované období 2008 – 2012 byla použita metoda komparace.  

Analýza hospodaření prokázala, že financování a hospodaření zvolené nestátní 

neziskové organizace bylo realizováno na začátku sledovaného období především z cizích 

zdrojů financování. Závislost na dotacích, darech a příspěvcích je poměrně vysoká. S touto 

skutečností se však zřejmě potýká mnoho neziskových organizací. Vzhledem k tomu, že 

dotace poskytované ze státního rozpočtu nejsou nárokové, může být jejich výše kolísavá. 

Organizace musí každoročně žádat o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu vždy s nejistým 

výsledkem. V rámci úsporných opatření vlády ČR a jiných soukromých subjektů se dotace, 

příspěvky a dary krátí při zvyšujícím se počtu žadatelů. Důležité je proto rozšířit zdroje 
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samofinancování a být na výnosech z cizích zdrojů závislý co nejméně. Toho si je zřejmě 

Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek vědomo a proto se v poslední době více 

zaměřuje na získávání financí vlastní činností zejména prostřednictvím charitativních 

obchůdků, kdy se darované a nepotřebné věci nabízí formou prodeje a podíl takto získaných 

finančních prostředků se značně zvyšuje. 

Na základě třetí kapitoly, která zobrazuje jednotlivé výnosy za období 2008 – 2012 a 

jejich procentuální podíl získaný z cizích a vlastních zdrojů, jsem mohla ověřit hypotézu 

stanovenou v úvodu práce, která zněla: „Podíl zdrojů získaný vlastní činností na celkových 

výnosech Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek je vyšší než 20 %“. Tato hypotéza se 

potvrdila pouze v letech 2011 a 2012, kdy finanční zdroje získané vlastní činností byly vyšší 

než 20 %. V roce 2008, 2009 a 2010 byl tento podíl maximálně 3 %, v roce 2011 již 21 % a 

v roce 2012 tvořil 29 %. Značné navýšení finančních prostředků získaných vlastní činností     

za poslední dva roky sledovaného období bylo zapříčiněno vznikem nových charitativních 

obchůdků. 

Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek na začátku pětiletého sledovaného 

období bylo zcela závislé na prostředcích získaných z dotací, příspěvků a darů. 

Prostřednictvím nově založených charitativních obchůdků v roce 2011 se však podíl těchto 

cizích zdrojů snižuje a celkový příjem získaných finančních prostředků se každým rokem 

zvyšuje. Pokud by se dobrovolnické centrum v budoucnosti pokusilo o získání dotací z fondů 

Evropské unie, rozsah jeho činnosti by se mohl značně zvýšit. Dobrovolnické centrum 

naznačuje kvalitní využití svěřených finančních prostředků, jelikož může pomáhat stále 

většímu množství lidí, kteří se ocitli v situaci, kdy pomoc druhých potřebují.  
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Seznam zkratek 

 

ASI-CS Adventist-Laymen´s services and industries 

ADRA  Adventist Development and Relief Agency 

ČEZ  České energetické závody 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

DC F-M Dobrovolnické centrum Frýdek-Místek 

DC OV Dobrovolnické centrum Ostrava 

DHIM  Drobný hmotný investiční majetek 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

ESF  Evropský sociální fond 

FoRS  České fórum pro rozvojovou spolupráci 

KAPA  Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. 

KIP  Komunitní intervenční psychosociální 

MPSV ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

NIF  Nadační investiční fond 

NNO  Nestátní neziskové organizace 

NOZ  Nový občanský zákoník 

NROS  Nadace rozvoje občanské společnosti 

OKD  Ostravsko-karvinské doly 

OSN  Organizace spojených národů 

PR  Public relations
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