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Anotace bakalářské práce 

 Organizování volného času dětí a mládeže má i v  dnešní době nesporný vliv na 

jejich další vývoj a tím na vývoj celé nové generace. K tomu je třeba spousty nadšených 

dobrovolníků, kteří se v neziskových organizacích věnují právě dětem a mládeži a práci 

s nimi. Svým působením v organizování jejich volného času jim naznačují, kterou cestou 

by se jejich další život mohl ubírat. Nedílnou a stejně důležitou součástí těchto organizací 

je jejich hospodářská stránka. Dobrý vedoucí tedy musí být i dobrým hospodářem, aby pro 

svou organizaci zajistil bezproblémový a hladký chod.  

 Tato bakalářská práce popisuje principy a fungování hospodaření neziskové 

organizace Junák, svaz skautů a skautek ČR. Zabývá se současnými předpisy pro 

hospodaření, analýzou hospodaření jednotky v posledních letech a nastiňuje možnosti 

získávání dalších finančních prostředků.  

Klíčová slova:  Junák, hospodaření, nezisková organizace, analýza hospodaření  

 

Annotation of the bachelor work      

 The organizing of the children and youth  leisure time has indisputable influence on 

their evolution thereby on the evolution of the whole new generation. It is necessary for 

this to have a lot of enthusiastic  volunteers  in non-profit-making organizations  which are 

devoting to the children and youth and to the work with them. By their virtue in organizing 

the children ś and youthś leisure time they are indicating them the way they can use to 

went in their lifelines. Part and parcel of this organizations is their economic aspect. That is 

why a good leader has to be also a good manager and economist to ensure troublefree 

running for his organization. 

 This  bachelor work  describes principles and operations of economy   of the non-

profit-making organization  Association of Scouts and Guides of the Czech Republic. It is  

engaged in present  economic rules, it gives  the analyse of the troop economy in the last 

years. It outlines possibilities of getting  financial resources. 

Keywords:  Scout,  Economy, non-profit-making organization, analyse of the economy
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1. Úvod 

 Práce s mládeží se bohužel netýká pouze stránky výchovné a samotného 

výchovného působení na mládež, ale neméně důležitá je také činnost tzv. v pozadí a to 

činnost hospodářská a právní. V mé práci se zabývám ekonomickou stránkou skautského 

oddílu Otty Hanzlíčka v Ústí nad Labem, kde působím ve vedení. Junák - svaz skautů a 

skautek ČR je občanské sdružení, jehož organizační strukturu tvoří Junák (jako celek) a 

jeho organizační jednotky.  Junák (jako celek) je právnická osoba spravovaná ústředními 

orgány Junáka.  Organizační jednotky jsou definovány Stanovami Junáka a Organizačním 

řádem Junáka (vyšší organizační jednotky, základní organizační jednotky, zvláštní 

organizační jednotky). Oddíl Otty Hanzlíčka je součástí 1. střediska a středisko je také 

základní organizační jednotkou Junáka, která má právní subjektivitu a tudíž je povinna vést 

i vlastní účetnictví. Pro Junáka je hospodaření soubor ekonomicko-správních činností 

zabezpečujících provoz Junáka či jeho organizačních jednotek, mezi které patří správa 

majetku, získávání finančních zdrojů a nakládání s nimi, tvorba, čerpání a kontrola 

rozpočtu, vedení účetnictví, plnění daňových povinností, tvorba vnitřních hospodářských 

předpisů a plnění ostatních povinností v oblasti hospodaření vyplývajících z právních 

předpisů i vnitřních předpisů Junáka.  

 Každé středisko, musí mít vlastního hospodáře, který pro tuto jednotku obstarává 

veškeré vedení účetnictví, do něhož spadá nejen evidence příjmů a výdajů, ale i vyúčtování 

jednotlivých akcí, táborů, dotací a příspěvků, inventarizace majetku a zpracování daňového 

přiznání. Právní úkony mohou činit tzv. statutární orgány, což jsou osoby k tomu 

oprávněny zřizovací listinou a v našem případě je to předseda střediskové rady 1. střediska 

Junáka v Ústí nad Labem. Právní subjektivitu, tedy způsobilost nabývat vlastním jménem 

práva a povinnosti, mají organizační jednotky od střediska výše. 

 Při vedení účetnictví a hospodaření s finančními prostředky jsme povinni řídit se 

nejen platnou právní úpravou danou státem, ale také platnými předpisy naší organizace, 

které podrobněji stanovují a upřesňují určité náležitosti jako např. proplácení cestovních 

náhrad, nakládání s dotacemi, atd. Tyto předpisy vydává Ústřední rada Junáka se sídlem 

v Praze a jsou závazné pro celé hnutí Junáka v ČR.  
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    Cílem této práce je nastínit hospodaření našeho střediska za poslední tři roky. Uvádím 

předpisy, kterými jsme povinni se řídit při vedení účetnictví a inventarizaci majetku. 

Následuje rozbor příjmů a výdajů v posledních třech letech a dále bych rád představil 

možnosti získávání finančních prostředků pro naši činnost v následujících letech.  

2. Předpisy pro hospodaření organizace 

 2.1. Hospodářský řád Junáka 

 Hlavním předpisem stanovujícím pravidla k hospodaření v naší organizaci je 

Hospodářský řád Junáka. Z něho vycházejí návazné směrnice v těch oblastech, které 

potřebují podrobnější úpravu. 

 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák – 

svaz Skautů  a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační 

jednotky a členy Junáka. Nejdůležitější zásady v něm uvedené stanovují, k čemu 

hospodaření Junáka slouží, a to je k zabezpečení jeho výchovných cílů. Hospodaření nesmí 

být v rozporu s etickými zásadami hnutí. Junák (jako celek) i jeho organizační jednotky 

jsou povinny nakládat se svým jměním s nejvyšší účelností a hospodárností a v souladu 

s právními předpisy, vnitřními předpisy Junáka a rozhodnutími příslušných orgánů a 

činovníků. 

 S hospodářským řádem souvisí další vnitřní předpisy, a to zejména Stanovy Junáka, 

Organizační řád Junáka, Revizní řád Junáka, různé směrnice  - k majetku Junáka, 

k inventarizaci, k hospodaření ústředních orgánů Junáka, k proplácení cestovních náhrad, k 

proplácení telefonních poplatků. 

 Hospodářský řád se zabývá hospodařením celku a organizačních jednotek. 

Obsahuje základní pravidla a ustanovení. Stanovuje následující skutečnosti pro 

hospodaření Junáka jako celku. Junák (jako celek) hospodaří podle rozpočtu ústředních 

orgánů Junáka, který každoročně schvaluje Náčelnictvo Junáka. Za hospodaření Junáka 

(jako celku) je odpovědný statutární orgán. Výkonná rada Junáka předkládá zpravidla do 6 

měsíců, ve výjimečných případech do 9 měsíců po skončení kalendářního roku ke 

schválení Náčelnictvu Junáka výroční zprávu o hospodaření Junáka (jako celku). V 

souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, Junák (jako celek) vede 

podvojné účetnictví. Junák (jako celek) zřizuje nejméně jeden běžný účet k zabezpečení 
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platebního styku. Podpisové právo k účtu má vždy statutární orgán a dále osoby jím 

pověřené. Pravidla pro hospodaření akcí zabezpečovaných Junákem (jako celkem) 

stanovuje zvláštní směrnice vydaná Výkonnou radou Junáka. Hospodaření Junáka (jako 

celku) podléhá kontrole Ústřední revizní komise Junáka. 

 Dále se Hospodářský řád Junáka zabývá hospodaření organizačních jednotek 

Junáka. Organizační jednotky (dále OJ) Junáka jsou organizačními jednotkami ve smyslu 

příslušného zákona.  Jednají svým jménem od svého vzniku, jejich právní subjektivita je 

závislá na právní subjektivitě jejich zakladatele. Každá OJ má své vlastní identifikační 

číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ). OJ Junáka hospodaří podle svého rozpočtu, 

který každoročně schvaluje rada OJ. Rada při schvalování rozpočtu dbá na zajištění 

dlouhodobého rozvoje OJ. Za hospodaření OJ je odpovědný její statutární orgán. OJ se 

může zavazovat pouze do výše svého čistého majetku (pro účely tohoto řádu se jím rozumí 

majetek po odečtení veškerých závazků). V případě závazku nad výši čistého majetku musí 

OJ požádat o souhlas svého zakladatele. Poskytnutím souhlasu se zakladatel stává 

ručitelem. Zakladatel, vyšší OJ, může vydat souhlas se závazkem  pouze, pokud souvisí se 

zajištěním a rozvojem činnosti OJ a výše závazku nepřekračuje součet čistého majetku 

žadatele a jeho zakladatele. U závazků převyšujících tuto částku musí požádat organizační 

jednotka o souhlas Výkonnou radu Junáka. Pokud se OJ zaváže v rozporu s tímto 

ustanovením, statutární orgán OJ odpovídá Junáku za škodu, která tím vznikne.  

Nejpozději do 4 měsíců po skončení kalendářního roku je radě OJ předložena zpráva o 

hospodaření ke schválení. Za předložení zprávy je odpovědný statutární orgán OJ. OJ je 

účetní jednotkou podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. V souladu 

s tímto zákonem vede jednoduché nebo podvojné účetnictví. Vyšší OJ zřizují nejméně 

jeden běžný účet k zabezpečení platebního styku. Se souhlasem zakladatele základní OJ 

běžný účet zřizovat nemusí. Podpisové právo k běžnému účtu má vždy statutární orgán a 

dále osoby jím pověřené. 

  Hospodaření OJ podléhá kontrole revizních komisí podle Revizního řádu Junáka.  

Zvláštní pozornost je v Hospodářském řádu věnována hospodaření na akcích pořádaných 

organizační jednotkou. Pro účely zajištění hospodaření akcí  OJ se akce rozdělují na 

- velké – předpokládané výdaje vyšší než 10 000,- Kč nebo doba trvání delší než 6 dní, 

- malé – ostatní akce. 
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  Na každou akci sestavuje OJ samostatný rozpočet a dbá na účelné vynakládání 

svých prostředků v souladu se svými výchovnými cíli. Rozpočet a vedoucího velké akce 

schvaluje rada OJ. Rada OJ může některého činovníka OJ schválením pověřit.  

  Za hospodaření akce je odpovědný její vedoucí. Vedoucí akce dbá, aby 

hospodaření akce bylo v souladu s rozpočtem, případně aby v případě, že se podmínky 

jejího pořádání změní, nedocházelo k neplánovanému čerpání prostředků nekrytých 

příjmy. Hospodaření akce je ukončeno jejím finančním vyhodnocením a zavedením do 

účetnictví OJ. 

 Hospodářský řád junáka se zabývá také náklady činovníků Junáka a dalších osob. 

Bližší podmínky pro proplácení cestovních náhrad a telefonních poplatků stanoví příslušné 

směrnice vydané Výkonnou radou Junáka.  

 Hospodářský řád dále stanovuje, co je jmění Junáka.  

 Jmění Junáka (jako celku) a jeho organizačních jednotek tvoří souhrn majetku a 

závazků. Zdrojem jmění jsou členské příspěvky, výtěžky akcí pořádaných Junákem, 

výtěžky z majetku Junáka, subvence a dotace, dary, příspěvky sponzorů, majetková účast 

v obchodních společnostech a jiné zdroje. 

Majetkem jsou věci, pohledávky, jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty.  

 Junák i jeho OJ jsou, v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, povinny 

provádět inventarizaci majetku.  

 Jedním ze zdrojů jmění junáka jsou členské příspěvky. Výši členského příspěvku 

stanoví pro své členy základní OJ. Členský příspěvek je roční, jeho výše se pro rozdílné 

skupiny členů může lišit. Výši členského příspěvku i termíny jeho vybírání a další pravidla 

stanoví svým doložitelným rozhodnutím příslušná rada OJ. 

 Výši odvodů z členských příspěvků pro vyšší OJ stanovuje, do výše maxima 

stanoveného Náčelnictvem Junáka, rada vyšší OJ. Výši odvodů z členských příspěvků pro 

Junáka (jako celek) stanoví Náčelnictvo Junáka. 

 Junák (jako celek) a jeho OJ jsou podle zákona číslo 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků v platném znění, daňovými subjekty. 
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 Činnost Junáka vyplývající ze stanov se nazývá hlavní činnost. Činnosti, které 

definuje zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů a činnosti nespadající do hlavní činnosti, 

se nazývají doplňkovou činností.  

 Činnosti, které definuje zákon 513/1991 Sb. jako podnikání, nespadají do hlavní ani 

doplňkové činnosti. Junák je může provozovat pouze v souladu např. se zákonem  

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 

  Junák (jako celek) a jeho OJ mohou provádět podnikatelskou činnost. K výkonu 

takové činnosti potřebují souhlas Výkonné rady Junáka. 

 2.2.  Směrnice k majetku a inventarizaci 

 Inventarizací se rozumí soubor činností nutných k porovnání skutečného stavu 

majetku a závazků se stavem zachyceným v účetní a operativní evidenci. Inventurou se 

rozumí jednotlivá činnost, která spočívá ve zjištění skutečného stavu k určitému okamžiku 

u jednotlivých složek majetku a závazků. 

Provádíme také fyzickou inventurou, kdy se zjišťují skutečné stavy majetku hmotné 

povahy, případně nehmotné povahy tehdy, pokud to připouští jejich povaha a nebrání-li 

tomu místo, kde se v době inventury nachází. 

Dokladovou inventurou se zjišťují skutečné stavy majetku a závazků, u kterých jiný 

způsob inventury neumožňuje jejich povaha. 

 Zákon o účetnictví stanoví organizačním jednotkám povinnost inventarizovat majetek a 

závazky. Provádění inventarizací je nedílnou součástí správy majetku a závazků a je 

předpokladem pro hospodárné nakládání se jměním Junáka i jeho organizačních jednotek. 

Za řádné provádění inventarizace odpovídá statutární orgán jednotky. Organizační 

jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace po dobu pěti let po jejím 

provedení. 

 Inventarizaci organizační jednotky provádějí vždy k okamžiku, ke kterému sestavují 

účetní závěrku. Dále může organizační jednotka rozhodnout o provedení mimořádné 

inventarizace v případě situace, která ji vyžaduje (např. předávání funkce odpovědného 

činovníka, krádež, poškození živelnou pohromou).  
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 Statutární orgán písemně nařídí provedení inventarizace. Rozhodnutí o provedení 

inventarizace zejména obsahuje časový harmonogram inventarizace, ustavení členů 

inventarizační komise a rozsah inventarizovaného majetku a závazků. Inventarizaci 

provádí inventarizační komise (dále také IK) má nejméně dva členy. Předsedou IK nesmí 

být statutární orgán, hospodář či jiný činovník pověřený správou kontrolovaného majetku. 

Členové IK mají v rámci provádění inventarizace právo vstupu do objektů užívaných 

Junákem, nahlížet do účetní evidence, požadovat od statutárního orgánu a osob. 

K provedení dokladové inventury nemusí být ustavena inventarizační komise. V takovém 

případě písemně určí statutární orgán činovníky, kteří inventuru provedou. Inventuru by 

neměl zpravidla provádět činovník odpovědný za vedení příslušné části evidence. 

Směrnice dále uvádí postup při inventarizaci a postup zápisu při inventarizaci, kdo jí je 

účasten. 

Inventarizační zápis obsahuje zejména: 

• identifikaci organizační jednotky, datum, ke kterému je inventarizace prováděna, 

označení členů inventarizační komise a dalších osob přítomných zúčastněných na 

inventarizaci, 

• předmět inventarizace (vyjmenování složek kontrolovaného majetku a závazků) 

• den zahájení a ukončení inventarizace, 

• přehled vyhotovených inventurních soupisů, 

• přehled zjištěných a nevyjasněných inventarizačních rozdílů spolu s vyjádřením 

odpovědných činovníků, případně návrh na jejich vypořádání, 

• případně návrh na vyřazení, likvidaci či odprodej majetku, který je neupotřebitelný, 

přebytečný nebo nevyužitý, 

• případné návrhy na zlepšení správy a evidence majetku, přípravy podkladů k 

inventarizaci nebo stanovení odpovědnosti dotčených činovníků, 

• podpisy všech členů inventarizační komise a datum vyhotovení zápisu. 
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 Ve směrnici je dále navrženo vypořádání se s inventarizačními rozdíly, tedy rozdíly 

mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví, které nelze prokázat zákonným způsobem. 

Jedná se o manko nebo přebytek. 

 

2.3.  Směrnice k proplácení cestovních a telekomunikačních náhrad 

Junák proplácí cestovní náhrady a telekomunikační poplatky 

 činovníkům ústředních orgánů 

 činovníkům rad a revizních komisí organizačních jednotek 

 činovníkům a členům Junáka zabezpečujícím akce Junáka 

 dalším činovníkům či osobám 

Směrnice k proplácení cestovních náhrad 

 K proplácení cestovních náhrad je oprávněna ta jednotka Junáka, v níž činovník 

funkci vykonává nebo v jejíž prospěch je činnost vykonávána. Služební cestou není 

doprava účastníků mladších 18 let a jejich dospělého doprovodu spojená s účastí na akci. 

Náklady na dopravu účastníků akce se řídí obecnými ustanoveními Hospodářského řádu. 

 Cestovní náhrady osob v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k Junáku 

se neřídí směrnicí, ale zákonem č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách. 

Služební cestu povoluje a její vyúčtování schvaluje: 

 v Junáku (jako celku) statutární orgán Junáka 

 v organizační jednotce statutární orgán organizační jednotky 

 u služební cesty konané v souvislosti s akcí vedoucí akce 

 Příslušná rada může svým usnesením schválit odlišná pravidla pro povolování a 

schvalování vyúčtování služebních cest. Osoba konající služební cestu musí s Junákem 

uzavřít „Smlouvu o proplácení cestovních náhrad“. Pokud koná služební cesty pro různé 

organizační jednotky Junáka, musí smlouvu uzavřít s každou z nich. 
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Cestovní příkaz 

 Vyúčtování cestovních náhrad se provádí na cestovním příkazu. Při použití 

motorového vozidla je jeho přílohou kopie technického průkazu vozidla (část s uvedením 

spotřeby pohonných hmot), v případě opakovaných služebních cest stačí kopii technického 

průkazu přiložit jednou ročně. 

 Výše cestovních náhrad 

 Výdaje za použití hromadné dopravy, včetně městské hromadné dopravy, se 

proplácejí v prokázané výši.  

Při použití motorového vozidla se cestovní náhrady stanovují následujícím způsobem: 

a) vždy je hrazena náhrada za spotřebované pohonné hmoty (dále PHM) za ujeté 

kilometry, vypočtená dle vzorce: 

náhrada = ∅ spotřeba PHM / 100 x cena PHM x počet ujetých kilometrů 

∅ spotřeba PHM - aritmetický průměr spotřeb PHM uvedených v technickém průkazu 

cenu PHM stanoví doklad o nákupu PHM z doby před konáním služební cesty nebo 

nejpozději tři dny po jejím ukončení (ve výjimečných případech, kdy nelze předložit 

doklad o nákupu pohonných hmot, jako náhradní výpočetní pomůcku lze použít sazby 

stanovené vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí na každý kalendářní rok) 

b) dále Junák může přiznat náhradu za použití vozidla, o její výši rozhodne příslušná rada 

doložitelným způsobem 

Nutné vedlejší náklady související se služební cestou (parkovné, rezervační poplatky 

apod.) a náhrady za ubytování se proplácejí podle pravidel schválených příslušnou radou. 

Směrnice k proplácení telekomunikačních poplatků 

 Při výkonu činovnické funkce či dlouhodobě vykonávané činnosti ve prospěch 

Junáka je možné proplácet telekomunikační poplatky z využívané pevné či mobilní stanice 

opakovaně. Případná pravidla stanoví svým písemným rozhodnutím příslušná rada, pokud 

tak neučiní, rozhoduje o takovémto způsobu proplácení telekomunikačních poplatků 

statutární orgán. Pravidla pro Junák (jako celek) stanoví pokynem hospodářský zpravodaj 

Junáka. 
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 Podmínkou pro opakované proplácení telekomunikačních poplatků z telefonní 

stanice je uzavření Smlouvy o proplácení telekomunikačních poplatků mezi osobou, jíž 

mají být poplatky propláceny, a Junákem. Smlouva musí obsahovat výši proplácených 

měsíčních telekomunikačních poplatků nebo způsob jejího stanovení. 

Výše proplácených telekomunikačních poplatků může být stanovena: 

 ve výši skutečných telekomunikačních poplatků (při možnosti oddělit 

telekomunikačních poplatky související s činností ve prospěch Junáka), 

 ve výši pravidelné měsíční částky z poplatků za telekomunikační služby, 

 ve výši pravidelné měsíční částky z poplatků za připojování k síti Internet. 

Výše pravidelné měsíční částky může být stanovena absolutní částkou, procentním 

podílem z měsíčních tele-komunikačních poplatků, případně jejich vzájemnou kombinací. 

Telekomunikační poplatky jsou propláceny na základě předložení kopie vyúčtování od 

provozovatele telekomunikačních služeb. Výše proplácených poplatků nemůže přesáhnout 

částku uvedenou v tomto vyúčtování. 

Výše pravidelně proplácené měsíční částky musí být znovu posouzena uvedenými způsoby 

nejpozději do tří let. 

 V průběhu tohoto nejvýše tříletého období může být změna částky stanovena 

odhadem rozdílu dosud proplácené výše a skutečně využitých telekomunikačních služeb ve 

prospěch Junáka. Tento postup nelze použít v případě více než 25 % kumulovaného 

nárůstu proplácené částky. 

Poplatky lze proplatit také jednorázově.   

 2.4. Pokyny k  dotacím  

 Dotace patří mezi smluvně vázané prostředky. Hospodaření se smluvně vázanými 

prostředky vyplývá z Hospodářského řádu Junáka.  Junák (jako celek) a jeho organizační 

jednotky získávají na zabezpečení své činnosti smluvně vázané prostředky. Smluvně 

vázanými prostředky se rozumí zejména dotace ze státního rozpočtu, příspěvky a granty 

orgánů samosprávy, příspěvky a granty nadací a účelové dary. Smluvně vázané prostředky 

musí být využity v souladu s účelem, na který byly poskytnuty, a musí být řádně 

vyúčtovány v souladu s podmínkami poskytnutí. Smluvně vázané prostředky mohou být, 
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pokud to smluvní vztah dovoluje, poskytnuty dalším organizačním jednotkám. V takovém 

případě účel jejich využití musí být v souladu s účelem, na něž byly poskytnuty prvotně. 

Pravidla poskytnutí, využití a vyúčtování těchto prostředků musí být dána písemnou 

formu. O pravidlech poskytnutí, využití a vyúčtování smluvně vázaných prostředků 

poskytovaných Junákem (jako celkem) organizačním jednotkám rozhoduje Výkonná rada 

Junáka. V případě, že OJ závažně nebo opakovaně poruší právní předpisy nebo vnitřní 

předpisy Junáka, může být omezeno nebo zastaveno poskytování smluvně vázaných 

prostředků této OJ. 

 Naše OJ dostává dotace od vyšší OJ zejména na pořádání malých a velkých akcí, 

dále dotace na činnost OJ (vybavení OJ, hospodářsko-správní výdaje OJ, drobný materiál) 

 Každý rok jsou vydávány pokyny k dotacím, platné v daném roce, včetně 

aktuálních formulářů pro žádosti o dotace a vyúčtování dotací.  

3. Vlastní hospodaření organizace 

 3.1. Hierarchie hospodářských jednotek 

 Hospodářské jednotky Junáka odpovídají na určité úrovni jednotkám organizačním. 

Valný sněm a Náčelnictvo jsou vrcholným orgánem Junáka. Výkonná rada je výkonným 

orgánem Junáka v čele se starostou. 

Krajské rady 

 Nově vzniklé krajské rady Junáka pracují na regionálních úrovních. Na tři roky je 

volí příslušný krajský sněm. Každá krajská rada vede své účetnictví, má krajského 

hospodáře a krajskou revizní komisi, která kontroluje vedení a stav účetnictví nižších 

jednotek – tedy okresních rad. 

Okresní rady 

 Dosavadní okresní rady Junáka pracují na regionálních úrovních. Na tři roky je volí 

příslušný okresní sněm. Okresy Junáka vedou své vlastní účetnictví, jsou účetní jednotkou. 

Mají svého hospodáře a revizní komisi, která kontroluje vedení účetnictví nižší jednotky – 

tedy středisek. 
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Středisko  

 Střediska jsou základní organizační jednotkou Junáka, která sdružují oddíly a kluby 

dospělých - oldskautů a zodpovídají za ně. Činnost každého střediska zajišťuje středisková 

rada volená střediskovým sněmem. Hospodář je členem střediskové rady. Středisko 

poskytuje oddílům právní a finanční záštitu a také další zázemí potřebné pro dobré 

působení oddílů. Také středisko je účetní jednotkou, střediskové účetnictví vede 

střediskový hospodář. 

 Nižší jednotka z hlediska hospodaření není, oddíly, které spadají do střediska si 

většinou vedou jen pro sebe pokladnu. Oddíloví vedoucí mohou vést účetnictví 

jednotlivých malých akcí, které pořádají (víkendové akce), které ale spadají do 

hospodaření střediska. Pro oddílové akce většího rozsahu (tábory) je stanoven hospodář 

akce, který za vedení účetnictví akce odpovídá. I toto účetnictví spadá do účetnictví 

střediskového. 

 

  3.2. Vedení hospodaření střediska 

 V této kapitole se zaměřím na vedení účetnictví našeho střediska, jehož jsem 

členem. 

 Při vedení účetnictví se středisko řídí zákonem o účetnictví a směrnicemi vydanými 

ústřední radou Junáka  

 Středisko je nejnižší organizační jednotkou Junáka s právní subjektivitou. To 

znamená, že vede vlastní účetnictví, může rozhodovat o svém majetku a uzavírat smlouvy 

s různými subjekty. O dění ve středisku rozhoduje středisková rada. Ta je složena z vůdce 

střediska, jeho zástupce, výchovných zpravodajů, hospodáře střediska a zástupců 

jednotlivých oddílů. Středisková rada se schází jedenkrát měsíčně. Součástí střediska je i 

revizní komise, jejímž úkolem je kontrola účetnictví.  

 Středisko má za cíl usnadnit jednotlivým oddílům výchovu dětí, hlídat kvalitu a 

vzdělávání vůdců, střediskový vůdce má zodpovědnost za kvalitu a zajištění letních táborů, 

výchovní zpravodajové mají motivovat sebevzdělávání vůdců. Dále středisko zajišťuje 

veškeré zázemí nutné pro kvalitní pravidelnou činnost jak všech jeho oddílů tak i střediska 

samotného. 
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 Středisko má vlastního hospodáře, spolu s ním za vedení hospodaření zodpovídá 

vůdce střediska. Středisko vede evidenci příjmů a výdajů (dříve jednoduché účetnictví). 

Zákon zatím nenařídil vedení podvojného účetnictví pro neziskové organizace. Pokud 

bychom ale jako středisko čerpali finance z evropských fondů, pak je vedení podvojného 

účetnictví podmínkou. Středisko má vlastní účet, vedený u banky, na který mu okresní 

hospodář převádí prostředky finančních dotací a finanční příspěvky od orgánů místní 

samosprávy, které přerozděluje okresní rada podle počtu členů ve střediscích (naše okresní 

rada má celkem 2 střediska) a podle pořádaných akcí jednotlivými středisky (pokud jsou to 

finanční příspěvky určené na akce). Registrační poplatky členů vybírají oddíloví vedoucí a 

vkládají je do pokladny střediska. Odtud jsou odvedeny povinné odvody vyšším 

organizačním jednotkám (tedy okresu a kraji). Střediskový hospodář v průběhu roku 

vydává prostředky na činnost oddílů, které vedou pouze svou pomocnou pokladní knihu 

s evidencí příjmů a výdajů, obdržené prostředky pak vyúčtují zpět střediskovému 

hospodáři a on je zavede do účetnictví střediska. V případě konání táborů (každý oddíl 

pořádá svůj letní tábor) vede účetnictví jako účetnictví velké akce táborový hospodář. Do 

pokladny akce obdrží na počátku akce celou sumu vybraných prostředků od účastníků 

(popřípadě dary a dotace na tuto akci určené). Vede po dobu akce pokladní knihu 

s vlastním číslováním dokladů, na konci provede celkové vyúčtování akce – přehled 

příjmů, rozdělení výdajů dle jejich použití. Do pokladny střediska vrátí přeplatek akce, 

pokud skončila ziskem. Může se také stát, že středisko akci dotuje ze svých prostředků, 

pokud výdaje na akci převýší příjmy. Celé účetnictví akce je součástí účetnictví střediska. 

 

 3.3. Vedení evidence příjmů a výdajů 

 Ve střediskových účetních knihách musí být v konečném důsledku zachyceny 

všechny toky příjmů a výdajů, všechny doklady a veškerý pohyb majetku. V našem 

střediskovém hospodaření jsou vedeny tyto účetní knihy: 

Pokladní kniha 

 Pokladní kniha patří mezi podstatné součásti účetnictví. Používá se zejména pro 

sledování stavu pokladní hotovosti v pokladně (pokladnách). Jejím smyslem je mít 

neustálý přehled o stavu peněz ve všech pokladnách, které účetní jednotka zřídila. Z toho 

vyplývá, že ke každé pokladně se vede jedna pokladní kniha. 
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Kniha vydaných faktur 

 Faktury převážně vystavuje středisko pro účastníky různých akcí (platby za tyto 

akce). V této knize je veden přehled částek, komu byly vystaveny, kdy jsou splatné a zda 

byly uhrazeny. Na základě neuhrazených faktur je vedena Kniha pohledávek. 

Evidence příjmů a výdajů na bankovním účtu 

Zde je veden přehled plateb na bankovním účtu dle jednotlivých měsíčních výpisů z banky. 

Evidence příjmů a výdajů 

Tvoří souhrn evidence ve výše uvedených knihách a je podkladem pro podání daňového 

přiznání. 

Kniha inventarizace a majetku 

Vedení inventarizace veškerého majetku střediska s pořizovací hodnotou větší než 3000 

Kč. 

 3.4. Inventarizace majetku 

 Veškerý majetek (v klubovně, na tábořišti, …) je majetkem střediska. Oddíl ani 

družina žádný majetek vlastnit nemohou, neboť nemají právní subjektivitu. 

 Středisko jakožto majitel má povinnost evidovat veškerý majetek s hodnotou 3 000 

Kč za kus a vyšší. Středisková rada si tuto hranici může svým rozhodnutím libovolně 

snížit. Rovněž je na rozhodnutí střediskové rady, jakým způsobem si upraví vztah ohledně 

užívání majetku s jednotlivými oddíly. Právě oddíly totiž mají majetek k dispozici a jsou 

jeho nejčastějšími uživateli, ať už se jedná o sportovní potřeby (míče, horolezecká lana, 

síť, …), nářadí (sekery, pily, …), deskové hry apod. Naše středisko řeší problém evidence 

a správy majetku tím způsobem, že věci, které oddíl běžně používá, má svěřeny do užívání. 

Evidenci majetku vede středisko v inventární knize majetku. Každá položka s nákupní 

cenou vyšší než 3000 má své inventární číslo a je jím popsána. V případě zničení nebo 

nefunkčnosti je z evidence majetku vyřazena na základě vyřazovacího protokolu,  který  

schvaluje okresní rada a revizní komise.                                  
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 3.5. Účetní program pro vedení evidence 

 Pro vedení evidence příjmů a výdajů využíváme freeware aplikaci EPV firmy 

Borkovec software.  

 V ní vedeme evidenci příjmů a výdajů (daňových i nedaňových), přehled příjmů a 

výdajů v pokladně i na bankovním účtu, fakturaci, knihy pohledávek a závazků. Lze vést i 

nepeněžní příjmy a výdaje, lze využít i oficiálních formulářů FÚ s přímým napojením na 

data. Je zde možnost vedení více pokladen s různými měnami. Máme v aplikaci zavedený 

adresář firem a partnerů pro snadné vystavování dokladů – zejména faktur na naše tábory.  

Číselníky dokladů lze libovolně měnit a nastavovat, všechny doklady je možno speciální 

funkcí přečíslovat.  

Součástí aplikace jsou tisky základních sestav a formulářů. 

Uživatelsky je aplikace velmi příjemná – viz obr. č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr č. 1.  -   Obrázek uživatelského prostředí programu EPV     

  

 



Martin MYŠKA : HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

2009  15 

 

 3.6. Daňové přiznání 

 Organizační jednotky, které nemají žádné příjmy podléhající dani, případně mají 

pouze příjmy osvobozené, nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmu právnických 

osob. To je situace většiny organizačních jednotek – mají hospodářský výsledek z hlavní 

činnosti záporný a nemají jiné příjmy než členské příspěvky, dotace, příspěvky a dary. 

Pokud si finanční úřad podání daňového přiznání vyžádá (dopisem s rozhodnutím), musí 

OJ daňové přiznání podat. 

 Ty organizační jednotky, které dosáhnou kladného výsledku z hlavní činnosti, nebo 

mají příjmy podléhající dani (příjmy z reklamy, sponzoringu a nájmu), musí podat daňové 

přiznání. 

 Naše středisko podává přiznání k dani z příjmu právnických osob, které 

sestavujeme na základě informací z účetnictví. Podat přiznání musíme vzhledem ke 

skutečnosti, že máme každoročně příjmy z reklamy. Od daně z příjmu jsme ale vzhledem 

k výši a typu příjmu osvobozeni. 

 OJ jsou také povinny podat daňové přiznání k dani darovací v případě, že hodnota 

finančních darů přesáhne 20 000 Kč za rok. Pokud OJ přijme za kalendářní rok jakýkoliv 

nefinanční dar (v jakékoliv hodnotě), pak musí podat daňové přiznání vždy (k nejbližšímu 

termínu daňového přiznání). V případě souběhu finančních a nefinančních darů se podává 

daňové přiznání bez ohledu na hodnoty. Naše středisko toto daňové přiznání podávat 

nemuselo, protože hodnota darů částku nepřesáhla a nefinanční dary jsme nedostali. 
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4. Vývoj financování organizace v posledních 3 letech 

 4.1 Přehled hospodaření v jednotlivých letech 2005, 2006, 2007 

 

 Pro srovnání předkládám rozbor hospodaření střediska v uplynulých 3 letech, 

přehled skupin příjmů a výdajů a jejich popis. V době, kdy jsem začal psát tuto práci, ještě 

nebylo možné čerpat data za rok 2008, neboť účetnictví za tento rok ještě nebylo uzavřeno, 

a proto se zabývám roky 2005, 2006 a 2007. Jak je vidět z grafu hospodářských výsledků 

posledních 3 let (viz graf.č.1.), mají stále klesající tendenci, v posledním roce dokonce 

vykazuje ztrátu. Důvodem této ztráty zřejmě budou stále se zvyšující náklady na provoz 

kluboven (teplo a energie) a provozních nákladů střediska jako celku při zachování stejné 

výše členských příspěvků a stejného počtu členů. 

 

 

  

 

 4.2. Rozbor příjmů - příspěvků, darů, dotací… 

 Celkové příjmy střediska tvoří přijaté členské příspěvky, dotace od Ústřední rady 

Junáka (ÚRJ), příspěvky na činnost od územní samosprávy, příspěvky na činnost od místní 

samosprávy, sponzorské dary, platby od účastníků akcí a táborů a příjmy z reklamy (viz 

tabulka č. 1.). 
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Graf č.1. - Hospodářský výsledek za poslední 3 roky

rok 2005

rok 2006

rok 2007



Martin MYŠKA : HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

2009  17 

 

 

Rok    2005 2006 2007 

Členské příspěvky 51900 68200 58200 

Platby účastníků akcí 230210 258452 206995 

Příjmy z reklamy 10000 10000 5000 

Dotace ÚRJ 29172 66673 65923 

Příspěvky místní samosprávy 65873 55607 51502 

Sponzorské dary 0 0 10000 

        

Celkem    387155,- Kč 458932,- Kč 397620,- Kč 

 

Tabulka č. 1. - Celkové příjmy v posledních 3 letech 

 

 

 

  Graf č. 2. -  Graf celkových příjmů za poslední 3 roky 
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 Z grafu č. 2 je zřejmé, že největší část příjmů střediska tvoří platby účastníků akcí 

(tábory, víkendové akce, mezinárodní akce), které ale středisku nezůstávají a na akcích 

jsou opět vydány. Další významnou část příjmů tvoří dotace státní a od územních 

samospráv (graf č. 3) a členské příspěvky (část z nich je odvedena vyšším organizačním 

jednotkám – graf č. 5). 

Příspěvky na činnost od územních samospráv 

 Příspěvky z rozpočtů územních samospráv jsou velmi významným zdrojem financí 

pro junácká střediska i vyšší OJ. Jejich výhodou je jejich místní charakter, mohou být lépe 

zaměřeny na regionální priority, nevýhodou je pak jejich velmi rozdílná úroveň v 

jednotlivých oblastech. Charakteristické pro tyto zdroje je, že se od sebe místně velmi liší 

jak ve výši, účelu i způsobu poskytnutí a vyúčtování. 

 

 

 

 

 

Dotace ze státního rozpočtu  

 Junák získává prostředky ze státního rozpočtu na hlavní činnost organizace od 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Příjemcem je zde ústředí 

Junáka, které pak následně prostředky rozesílá svým organizačním jednotkám podle 
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Graf č. 3.  - Graf příspěvků na činnost od místní  samosprávy
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stanovených pravidel. Ačkoliv jde o státní dotace, k organizačním jednotkám se dostanou 

zprostředkovaně. Pomocí těchto dotací financujeme jako nižší organizační jednotka část 

nákladů na provoz střediska a hlavní činnost a také část nákladů na akce střediska. 

 

 

 

 

Členské příspěvky 

 Povinnost platit členský příspěvek každý rok vyplývá členům Junáka ze Stanov. 

Výše členských příspěvků se stanovuje postupně po jednotlivých organizačních stupních. 

Odvod (je zahrnutý ve výdajích) z členských příspěvků pro ústřední úroveň stanovuje 

Náčelnictvo Junáka. Z něj se hradí nutné náklady k fungování ústředních orgánů, jejich 

pracovních orgánů, Kanceláře ústředí Junáka a případně se tvoří účelové fondy. 

Náčelnictvo Junáka také stanoví maximální částky, o které mohou vyšší organizační 

jednotky zvýšit registrační příspěvek. 

 Junácké kraje (krajské rady Junáka) stanoví další část členského poplatku, 

odpovídající svým potřebám tak, aby mohly plnit povinnosti při zabezpečení a rozvoji 

skautingu ve svém regionu. 

 Obdobně postupují i junácké okresy (okresní rady Junáka). Junácká střediska 

(střediskové rady Junáka) stanoví částku potřebnou pro zabezpečení vlastních potřeb. Z 
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popisu uvedeného postupu stanovování členských příspěvků vyplývá, že konečnou výši 

stanovuje středisková rada. To je důležité ze dvou hledisek – každé středisko si stanovuje 

výši poplatků podle vlastních potřeb a podmínek. 

 

 

 

 

4.3  Rozbor výdajů - odvody, činnost, akce, materiál, nájmy… 

 

 Celkové výdaje střediska tvoří několik skupin dílčích výdajů (tabulka č. 2.). 

Největší položkou ve výdajích jsou výdaje na akce, dále pak odvody registrací na ÚRJ, 

náklady na provoz kluboven a provozní režie, kterou tvoří telekomunikační poplatky, 

bankovní poplatky a úhrady za střežení kluboven. 
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 Rok 2005 2006 2007 

odvod registrace na ÚRJ 30030 34770 32200 

výdaje na akce 230210 260637 246328 

činnost střediska 50541 61044 51273 

provoz kluboven 23343 33450 21000 

provozní režie 18219 19312 32355 

drobné vybavení 21663 44004 19008 

  

   
 Celkem 374006,- Kč 453217,- Kč 402164,- Kč 

 

Tabulka č. 2.  -  Celkové výdaje v posledních 3 letech  

 

 

 

 

 

Graf č. 6.  -   Graf celkových výdajů za poslední 3 roky 
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 Největší položku výdajů tvoří výdaje na akce střediska a výdaje na hlavní činnost. 

Část přijatých členských příspěvků je odváděna vyšším organizačním jednotkám – tedy 

Okresní radě a Krajské radě Junáka.  

 

 

  

 V nákladech na hlavní činnost střediska jsou zahrnuty výdaje na provoz oddílů i 

střediska, drobný materiál potřebný pro činnosti a aktivity oddílů a jejich členů, náklady na 

kopírování, tisk, drobné opravy a vybavení. 

 

 

26000

28000

30000

32000

34000

36000

Graf č. 7.  - Graf odvodu registrace na ÚRJ

rok 2005 rok 2006 rok 2007

210000

220000

230000

240000

250000

260000

270000

Graf č. 8.  - Graf hlavní činnosti

rok 2005 rok 2006 rok 2007



Martin MYŠKA : HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

2009  23 

 

 Provozní náklady na klubovny představují úhrady za pronájem kluboven a platby 

za teplo a služby v klubovnách našeho střediska. 

 

 

  

 Náklady na provozní režii tvoří poplatky za vedení běžného účtu, za 

telekomunikační poplatky a úhrady za střežení klubovny bezpečnostní agenturou.  

Graf č. 10. 
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5. Možnosti získávání dalších finančních prostředků 

 Téměř jakákoliv činnost vyžaduje peněžní prostředky. Nejinak je tomu u aktivit 

skautských oddílů a středisek. Finanční zdroje ke své činnosti potřebují všechny, liší se 

jejich výší, která závisí na rozdílech v místních podmínkách. Nedostatek finančních zdrojů 

označuje více než třetina organizačních jednotek za problém, který nejvíce omezuje jejich 

činnost a rozvoj. Zůstává otázkou, zda děláme dostatek proto, abychom tuto překážku v 

rozvoji skautingu odstranili.  

    5.1. Zdroje finančních prostředků 

 Z výše uvedeného rozboru hospodaření je zřejmé, že příjmy našeho střediska tvoří 

několik zdrojů: 

 vlastní zdroje – prostředky, které jsou v „pravomoci“ organizační jednotky, 

zpravidla je poskytují vlastní členové nebo je organizace dokáže opatřit vlastní 

činností  

 cizí zdroje – organizační jednotka je může získat na určitou dobu a po sjednané 

době je musí vrátit (např. půjčky) 

 potenciální zdroje – tak nazýváme prostředky, které mohou OJ Junáka získávat ze 

svého okolí na podporu své činnosti. Může se jednat o peníze z veřejných rozpočtů 

pro organizace dětí a mládeže, ale i dary soukromých osob. 

Typickými vlastními zdroji jsou: 

 členské příspěvky 

 účastnické poplatky 

 výnosy z vlastní činnosti 

 Vlastní zdroje jsou pro své vlastnosti velmi důležité. Organizační jednotka je může 

přímým způsobem ovlivňovat, protože o nich rozhoduje (stanovuje výši členských 

příspěvků, může rozhodnout o pronájmu svého majetku) a ze všech dostupných zdrojů má 

o vlastních zdrojích nejlepší přehled a jistotu, jaké budou v dalším období. 
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Další vlastní zdroje 

 Střediska často vlastní nejrůznější majetek, který kromě plnění jeho hlavního účelu 

pro skautskou činnost, může být využíván pro získání dodatečných prostředků. Typické 

jsou pronájmy tábořišť, speciálního vybavení či využívání např. skautských domů jinými 

organizacemi. My tyto zdroje získáváme příležitostným pronájmem našich kluboven jiným 

oddílům z jiných měst nebo pronájmem kluboven na okresní a krajské akce.  

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

poskytovaných služeb. Mezi ty známější patří poskytování reklamy podnikatelům, 

spolupráce se správci lesa na jeho úklidu či zakládání porostů nebo spolupráce s obcemi při 

pořádání společenských akcí. Naše středisko takto získává částky za reklamu při našich 

akcích od firmy v našem městě. 

 Významným finančním zdrojem může být ziskové hospodaření pořádaných akcí. 

Za podmínky, že na tyto akce nečerpáme dotace či příspěvky obcí, mohou být výnosy 

vyšší než náklady. Je výhodné, že lze takto „našetřit“ další prostředky v relativně krátké 

době. Pro naše středisko by připadalo v úvahu pořádání ziskových táborů, problém je 

bohužel v tom, že pro rodiče členů je již takto částka za pobyt dítěte na táboře dost vysoká. 

Protože na ostatní akce – víkendové a mezinárodní čerpáme dotace, nemohou být výnosy 

vyšší než náklady. 

Všechny výše popsané způsoby získávání vlastních zdrojů mají dopady na daň z příjmů 

právnických osob.  

Cizí zdroje 

 Za cizí zdroje jsou považovány ty, které může OJ Junáka získat na určitou dobu a 

po sjednané době je musí vrátit. Poskytovateli těchto prostředků mohou být například 

banky. Nevýhodou při tomto financování je nezanedbatelný úrok, který musí vypůjčitel 

hradit. 

 Pomoci si navzájem mohou i organizační jednotky, například junácký kraj či okres 

může půjčit peníze svým střediskům. Může jít o řešení nějaké naléhavé situace nebo o 

účelovou pomoc. Obdobně poskytuje návratné příspěvky Fond obnovy nemovitostí při 
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ústředí Junáka na pořízení nebo opravy nemovitého majetku. Využívání cizích zdrojů by 

mělo být velmi dobře zváženo a posouzeno z hlediska výhodnosti.  

 Důležité je si uvědomit, že organizační jednotky jsou při získávání cizích zdrojů 

omezeny dle hospodářského řádu Junáka.  

Potenciální zdroje 

 Za potenciální zdroje považujeme všechny zdroje, ze kterých mohou OJ Junáka 

čerpat prostředky pro své činnosti. Jde o nenárokové prostředky, které můžeme získat na 

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

jednotlivců. 

Do této skupiny zahrnujeme: 

 dotace ze státního rozpočtu přímé 

 příspěvky ze zdrojů Evropské unie 

 dotace ze státního rozpočtu nepřímé 

 příspěvky územních samospráv (krajů a obcí) 

 příspěvky od nadací a nadačních fondů 

 firemní dárcovství 

 individuální dárcovství 

Každá kategorie má svá specifika a podmínky, za kterých mohou být finanční prostředky 

získány. Ze zkušeností můžu vydefinovat určité zásady, které bývají společné většině 

uvedených finančních zdrojů (většinou vyjma dárcovství). Jde o tyto: 

 na finanční podporu není právní nárok a provází ji písemná smlouva, 

 finanční podpora bývá poskytována na základě projektu či žádosti, 

 finanční prostředky musí být použity na ten účel, na který byly schváleny a 

poskytnuty, 

 mnohdy podpora nemůže tvořit 100% nákladů projektu či akce a je vyžadována 

spoluúčast, 
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 existuje okruh vymezených nákladů, které nesmí být hrazeny ze získaných 

prostředků, 

 poskytovatel většinou chce být informován, jak byly prostředky využity (např. 

vyúčtováním nebo závěrečnou zprávou). 

 Spoluúčast na projektu se pohybuje zpravidla od 10 % do 50 %. To znamená, že z 

celkových nákladů projektu může být z daného zdroje uhrazena pouze část. Zbytek dává 

realizátor buď z vlastních zdrojů, nebo z jiného zdroje. Některé potencionální zdroje lze 

vzájemně kombinovat (např. státní a prostředky od obcí a krajů), u některých to je přímo 

ve smlouvě zakázáno. 

Dotace ze státního rozpočtu přímé 

 Jde o finanční prostředky získané přímo ze státního rozpočtu (tj. mezi příjemcem a 

poskytovatelem nestojí žádná další instituce ani orgán). Příkladem přímých dotací jsou 

dotace na akce z rozpočtu Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva kultury. 

Těchto dotací naše středisko nevyužívá. 

Příspěvky ze zdrojů Evropské unie 

 Kolem nás neustále proudí zprávy o nejrůznějších penězích z Evropské unie. 

Neziskové organizace našeho typu sice nejsou typickou cílovou skupinou pro tyto 

prostředky, ale určité prostředky se získat určitě dají. 

Jedním ze zdrojů, který je určen přímo na naši činnost je program Mládež, který podporuje 

mezinárodní výměny mládeže a iniciativy mládeže ve věku 15 až 25 let.  

 Významná část peněz je věnována na rozvoj spolupráce v příhraničních regionech. 

V České republice se tato forma podpory týká všech krajů, které mají společnou hranici se 

sousedními státy. I zde se s malými projekty spolupráce s obdobným typem organizace v 

sousedních regionech mohou uplatnit skautská střediska. Vzhledem k poloze naší oblasti a 

vzhledem ke skutečnosti, že spolupracujeme při některých akcích se skautským oddílem 

v Drážďanech, by určitě bylo možné projekt z těchto zdrojů zpracovat. 

 Významným finančním zdrojem, který v některých specifických případech budou 

moci využít i organizační jednotky Junáka jsou strukturální fondy Evropské unie. 
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Prostředky směřují na rozvojové projekty většího rozsahu. O těchto finančních zdrojích by 

zřejmě bylo možné uvažovat, v případě úvah o rozsáhlých rekonstrukcích či stavbách 

nových prostor pro trávení volného času dětí. 

Prostředky z těchto zdrojů by jistě byly cestou ke získání příjmů pro středisko, určitým 

problémem je počáteční spolufinancování z vlastních prostředků, které bohužel nemáme. 

Dotace ze státního rozpočtu nepřímé 

 Junák získává prostředky ze státního rozpočtu na hlavní činnost organizace od 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Příjemcem je zde ústředí 

Junáka, které pak následně prostředky rozesílá svým organizačním jednotkám podle 

stanovených pravidel. Ačkoliv jde o státní dotace, k organizačním jednotkám se dostanou 

zprostředkovaně. 

 Dotace MŠMT tvoří významný finanční příspěvek na činnost Junáka, v posledních 

letech se pohybuje kolem 35 miliónů korun ročně. Je z nich hrazena část provozu 

ústředních orgánů a organizační jednotky je získávají na jednotlivé typy své činnosti (např. 

na provozní náklady, na vzdělávací akce, opravy kluboven, mezinárodní aktivity). 

 Tyto prostředky pro naše středisko tvoří významnou část příjmů, pomáhají nám 

hradit významnou část nákladů na provoz kluboven a část nákladů na akce, pořádané 

střediskem. Například na mezinárodní akce je tímto stylem možné získat dotaci na úhradu 

dopravy, která většinou z celkových nákladů na akci tvoří největší část. 

Příspěvky územních samospráv 

 Pro nás tyto příspěvky představují příspěvky na činnost střediska a oddílů, od naší 

samosprávy po odevzdání žádosti dostáváme příspěvek podle počtu dětí, které mají trvalé 

bydliště na území město – střed. Bohužel do našich oddílů chodí i spousta dětí 

z okrajových částí a z vesnic kolem Ústí nad Labem a na ty se tento příspěvek nevztahuje. 

V průběhu let částka na jedno dítě klesá a s tím i celková výše tohoto příspěvku. 

 Z těchto prostředků financujeme pořízení vybavení oddílu i úhrady spadající do 

hlavní činnosti střediska, určitých akcí, které pořádá město nebo má pořádat OJ Junáka 

(různé akce pro neorganizované děti a veřejnost). 
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Příspěvky nadací a nadačních fondů 

 Nadace a nadační fondy jsou sdruženími majetku založené právě za účelem 

podpory předem stanovených aktivit. Každá nadace je zaměřena na určitou oblast, v rámci 

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

apod.). V případě, že existuje nějaký projektový záměr, na který je třeba zajistit finanční 

prostředky, je nutné dobře prozkoumat, zda nadace na daný účel vůbec poskytuje 

prostředky. Nadací přímo zaměřených na volný čas dětí a mládeže není mnoho, ale 

existují. U dalších nadací pak je třeba hledat téma, které naše činnost má společné se 

zaměřením nadace (např. velmi často ekologie). Získání prostředků je náročnější, v případě 

úspěchu však jde zpravidla o vyšší příspěvky než u jiných zdrojů. Jako garanti projektu 

jsme se takto podíleli zatím na jedné ekologické akci pro naše děti i pro veřejnost. 

Firemní dárcovství 

 Možným zdrojem jsou pro naše středisko i podniky a organizace. Situace v nich je 

velmi rozdílná, některé mají velmi dobře propracovanou strategii sponzoringu, některé 

neposkytují peníze neziskovému sektoru vůbec. Větší šanci získat podporu máme u firem 

středně velkých či menších, které mají silnou vazbu na místní společnost. Klíčové pro 

úspěch při žádostech o prostředky ve firmách bývá možnost oslovit rozhodující osoby – ať 

už přímo vzhledem k našim osobním vztahům nebo prostřednictvím nám blízkých osob v 

podniku pracujících.  

 U podniků bývá daleko jednodušší získat hmotný dar, například jejich výrobek, než 

dar finanční. Vstřícnost také firmy mohou projevit poskytnutím výrazné slevy na své zboží 

v případě, že o to požádáme. 

 Podpora ze strany podnikatelů může mít rozličnou formu – výše jsem uvedl 

finanční či hmotný dar, ale vyloučena není ani forma uhrazení nějaké námi poskytnuté 

služby – například reklamy. Této formy využíváme každoročně. 

Individuální dárcovství 

 Ve střediscích se často setkáváme s drobnými finančními dary. Bývají často 

příležitostné, náhodné, nedají se kvalitně plánovat. Je příjemné, že tyto prostředky 

získáme, ale jen málokdy jde o významnější položku příjmů rozpočtů OJ. 



Martin MYŠKA : HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

2009  30 

 

 Individuální dárcovství je založeno na aktivním přístupu neziskové organizace, 

která cíleně oslovuje osoby o přispění na daný prospěšný účel. Junácká střediska uvažují o 

tomto způsobu získávání financí až u větších projektů (např. stavby klubovny) a tehdy mají 

také největší šanci na úspěch. 

Evidence využití prostředků 

 Zejména u finančních prostředků z veřejných rozpočtů je v smluvních ustanoveních 

dána povinnost, že příjemce musí vést oddělenou evidenci o využití prostředků (v rámci 

svého účetnictví). Je to důležité ze dvou důvodů: 

 poskytovatel bude chtít vědět, jak bylo s prostředky naloženo (zda to bylo v 

souladu se smluvním vztahem); 

 případně bude chtít tyto skutečnosti ověřit následnou kontrolou (např. ze zákona o 

rozpočtových pravidlech vyplývá možnost kontroly až 10 let po jejich poskytnutí - 

archivační doba těchto účetních záznamů se tak zvyšuje na 10 let) 

I pro organizační jednotku je důležité vědět, které konkrétní doklady byly uhrazeny z 

jakých zdrojů. 

Nikdy nesmí dojít k situaci, že by jeden náklad byl použit pro vyúčtování více zdrojů! 

 Jako jedna z možností pro vedení evidence použití prostředků se využívá formulář 

„Přehled o úhradách plateb“ (povinně se používá v Junáku pro evidenci dotací), kde je 

uvedena nákladová položka, její cena a částka, která byla hrazena z dotace. Při pečlivém 

zpracování těchto přehledů je pak možné uchovávat pouze doklady uvedené na těchto 

formulářích a to pro případnou pozdější kontrolu. 

Podoba projektu či žádosti o finanční prostředky 

 Při charakteristikách jednotlivých finančních zdrojů bylo uváděno, že o mnohé z 

nich je třeba žádat. Tyto žádosti mohou mít formu předepsaných formulářů, ale v praxi se 

spíše setkáváme s tzv. projekty. 

 Projekt je písemné zdůvodnění potřeby finančních prostředků, která však skýtá 

určitý prostor pro další informace (důležité pro bližší identifikaci žadatele, pozadí projektu, 

historické či sociální souvislosti, podrobnější členění rozpočtu apod.). 
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 Před zpracováním projektu a možná znovu před jeho podáním je třeba si 

zodpovědět některé otázky: 

 Proč projekt dělám? 

 Pro koho ho dělám, kdo z něj bude mít užitek? 

 Komu projekt předkládám, je to pro mne vhodný subjekt, mám zde šanci? 

 Dokáži projekt uskutečnit, když získám peníze ?  Mám k tomu ochotné lidi? 

 Přečetl jsem si veškeré požadavky na podobu projektu? (Formální náležitosti, 

potřebné přílohy, podobu a skladbu rozpočtu, ...) 

Projekt by měl obsahovat následující údaje: 

 název projektu 

 představení a popis organizace 

 cíl projektu 

 cílová skupina (ve členění podle věku) 

 popis projektu, způsoby řešení 

 spolupracující organizace 

  rozpočet 

 přílohy 

 Název projektu má být výstižný a poměrně krátký. V ideálním případě by měl už 

samotný název čtenáře zaujmout. Vyvarujte se dlouhých, všeříkajících názvů. 

 Představení a popis organizace má informovat o tom - kdo jsme a co děláme. Může 

obsahovat základní údaje o organizaci (správný název, právní formu – občanské sdružení, 

neopomenout, že jste organizační jednotkou), její účel a poslání např. dle Stanov 

(uvědomme si, že při pohledu zvenčí není naše organizační struktura úplně jednoduchá). 

Zapomenout bychom neměli ani na popis toho, co se konkrétně děje v příslušné 

organizační jednotce, vyzdvihnout úspěchy z posledních let a upozornit na ty aktivity, 

které nějakým způsobem souvisejí s podávanou žádostí. Nedílnou součástí jsou kontaktní 

údaje na řešitele projektu (jméno, příjmení, adresa, telefon a email) i na statutární orgán 

jednotky. 

 Cíl projektu nemůže chybět. Měl by řešit určitý problém, nedostatek či záměr. 

Pokud cíl dokážete vhodně formulovat, máte o polovinu práce méně. Vždy sledujte, zda se 

váš cíl shoduje s cílem poskytovatele prostředků. Pokud je mezi nimi zásadní rozdíl, žádáte 

o peníze asi zbytečně. Cíle by měly být měřitelné a v projektu je vhodné uvést i způsob, 

jakým výsledky budete hodnotit. Nezaměňujte cíle a metody. Cíle jsou výsledky aktivit a 
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metody jsou aktivity, které musíte vykonat, abyste dosáhli daných cílů. Cíl projektu 

stanovujte jako přiměřený. Posuzovatelé projektu jsou zpravidla lidé se zkušenostmi a 

nadhodnocování či nereálnost záměrů často poznají. To může být důvodem pro vyřazení 

projektu z podpory. 

 Vydefinovat cílovou skupinu musí každý pisatel projektu. Jde o určitou skupinu 

osob, která bude mít z realizace projektu užitek nebo na kterou bude mít projekt dopad. 

Může jít například o vymezení regionální (lidé z našeho města, lidé z ulice), sociální 

(znevýhodněné osoby, děti z dětských domovů), podle užitku (účastníci akce) nebo třeba 

podle věku (děti, studenti, dospělí). V případě Junáka jsou často cílovou skupinou děti (do 

18 let) a mládež (18 – 26 let). Opět je velmi důležité sledovat, jakou cílovou skupinu 

sledují poskytovatelé prostředků. 

 Popis projektu má za účel rozepsat způsob, jakým chceme dosáhnout stanoveného 

cíle – uvést jednotlivé činnosti a metody, které budeme používat. Snažte se v popisu být 

dostatečně konkrétní tak, aby si posuzovatel projektu mohl tzv. „udělat obrázek“. Pokud se 

nejedná o opravdu jednoduchou záležitost, hodí se uvést i časový harmonogram. 

 Pro poskytovatele podpory bývá důležité, zda projekt řešíme pouze svépomocí 

nebo spolupracujeme s jinými organizacemi. Důvody, které je k tomu vedou, mohou být 

různé. Někdy je spolupráce zárukou precizního řešení s výrazným kladným dopadem 

(např. účast odborných organizací, obcí), někdy naopak je v tom spatřováno plýtvání 

prostředky do rozpočtu jiných organizací než žadatele apod. Spolupráce může mít i 

finanční podobu, tzn., že se náš partner podílí na části nákladů. V případě, že uvádíme 

výčet spolupracujících organizací, píšeme i poměr jejich spoluúčasti a stručně je 

charakterizujeme (nezapomeňte uvést kontaktní údaje). 

 Rozpočet patří v projektu mezi ty nejdůležitější a nejpečlivěji sledované. 

Uvědomme si, že rozpočet je přenesení námi vymyšleného plánu činnosti do řeči čísel. 

Pokud jsou čísla chybná, neurčitá nebo zavádějí, může to vést k domněnce, že i plán je 

špatný. Rozpočet by měl zahrnovat všechny předpokládané náklady, které budeme 

potřebovat k realizaci projektu, i příjmy, kterými budeme tyto náklady krýt. Odhadování 

nákladů projektu by mělo vycházet z průzkumu dostupných cen, případně z kalkulací. 

Pozor na to, že někteří poskytovatelé považují údaje v rozpočtu za závazné, s kterými již 

nelze v průběhu realizace činnosti pohybovat. Hodnoty uvedené v rozpočtu by měly být 
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maximálně realistické. Obvyklé „nadsazování“ nákladů se nemusí příjemci v některých 

případech vyplatit (vyřazení projektu z hodnocení, problémy při realizaci, atd...). 

 Mnohdy je v praxi vyžadována bližší specifikace využití požadovaných prostředků. 

Myslí se tím rozpis, co chcete za požadovanou částku nakoupit. Součástí tabulky bývá i 

informace o spoluúčasti. 

 V přílohách projektu jsou zpravidla požadovány jasné dokumenty (např. stanovy, 

registrace na Statistickém úřadu, kopie smlouvy o běžném účtu, projektová dokumentace 

stavby apod.). Často si poskytovatel vyžádá informace o průběhu projektu v minulých 

letech. Ovšem řadu příloh bychom měli přikládat ve vlastním zájmu - fotografie (nikoliv 

ilustrační, nýbrž z konkrétní akce vážící se k projektu), novinové články, zajímavé 

materiály o nás, doporučení třetích osob atd. 

 Každý zpracovavatel projektu by si měl uvědomit, že projekt je posuzován také na 

základě vzhledu. Neměly by chybět fotografie, barvy a kvalitní zpracování – o českém 

jazyce ani nemluvě. Mnohdy je několik vynaložených korun nákladů vráceno několika 

tisíci. Projekt je také vizitkou organizace! 
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6. Závěr 

 Ve své práci jsem se zabýval hospodařením 1. střediska Junáka, Ústí nad Labem. 

Uvedl jsem přehled předpisů, směrnic a závazných právních aktů, kterými jsme jako 

organizace povinni se řídit.  V další kapitole jsem se zabýval vlastním vedením účetnictví 

našeho střediska, které je vedeno na základě výše uvedených předpisů a směrnic. 

 Dále jsem provedl rozbor hospodaření v posledních 3 letech, podrobně rozebral 

příjmy a výdaje s nimi související. Z tohoto rozboru vyplývá klesající celkový hospodářský 

výsledek, kdy v posledním sledovaném roce se dostáváme i do záporných čísel. Důvodem 

této klesající tendence je zvyšování provozních nákladů (teplo, energie, služby, 

telekomunikace, atd…). Členská základna je ve sledovaných letech téměř stejná a ani se 

nezvedala výše členského příspěvku.  Další cestou ke zvýšení příjmů by byla možnost 

zvýšit členské příspěvky, kde ale hrozí úbytek členů, nebo snižování různých podružných, 

zejména provozních nákladů. V roce 2008 jsme byli nuceni zrušit telefonní stanici 

v klubovně a střežení klubovny bezpečnostní agenturou. Tyto náklady jsme nahradili 

finančně méně nákladným pojištěním uvedených prostor. 

 Do budoucna je nezbytné, abychom hledali cesty a další možnosti ke zvýšení 

příjmů střediska, které nastiňuji v poslední části mé práce, ať už se jedná o různé dotace, 

dary, nebo čerpání prostředků z grantů vypisovaných různými organizacemi nebo např. 

Evropskou unií. Další cestou ke zvýšení příjmů je vlastní hospodářská činnost střediska, 

kde navrhuji např. nabízet klubovny k pronájmu, prodej vlastních výrobků a rukodělných 

prací, provozovat dětské tábory a akce i pro děti neregistrované v naší organizaci 

s kladným ziskem, který by se použil pro činnost našeho střediska. 

 Díky této práci jsem lépe pochopil princip fungování hospodaření naší organizace, 

zamyslel jsem se nad vývojem hospodaření a pokusil jsem se podat návrhy na zlepšení 

celkového hospodářského výsledku. Všechny tyto návrhy a opatření bych rád 

implementoval do svého současného působení ve vedení střediska a tím přispěl k rozvoji 

organizace, které jsem dlouholetým členem a zajistil tak lepší a kvalitnější trávení volného 

času dětí a mládeže v dnešní nelehké době. 
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