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1  Úvod 
 

V zájmu celé společnosti je, aby bylo neziskovým organizacím umožněno 

fungovat v podmínkách, ve kterých mohou efektivně a smysluplně pomáhat. Mnoho lidí 

má pocit, že poskytování prostředků neziskovým organizacím je zbytečné, a nevidí důvod, 

proč zrovna oni by měli organizaci finančně pomáhat. Společnost si však musí uvědomit, 

že organizace založené na neziskovém principu jsou přínosné a potřebné nejen přímo 

pro jejich klienty, ale také nepřímo pro celou širokou veřejnost. Slouží ke zkvalitňování 

životních podmínek, prevenci patologických jevů, poskytují pomoc lidem v nouzi, kteří by 

bez jejich služeb museli řešit svou situaci jiným, často pro společnost nepříznivým 

způsobem.  

Aby mohly neziskové organizace smysluplně existovat, jsou zcela samozřejmě 

zapotřebí finanční prostředky, mnohdy nemalé výše. Předpokladem fungování organizací 

jsou kromě finanční pomoci z veřejných rozpočtů také příspěvky získané od nadací 

a nadačních fondů a neposlední řadě také dary, finanční i nefinanční povahy, od firem 

i jednotlivců. 

Protože jsem si vědoma důležitosti těchto organizací a potřeby financování jejich 

činností, rozhodla jsem se pro téma týkající se možností příjmů občanských sdružení, 

konkrétně jsem se zaměřila na organizaci Centrum pro rodinu a sociální péči o.s., sídlící 

v Ostravě. 

Jedná se o neziskovou organizaci, které vznikla v roce 1993 jako občanské 

sdružení. Organizace se ve své činnosti zaměřuje na podporu upevnění vztahů 

manželských i rodinných, na pomoc handicapovaným při integraci do společnosti 

a běžného života svých vrstevníků. Snaží se také ulehčit příslušníkům rodin starající se 

o postiženého. Usiluje o vytvoření takového prostředí, jenž bude příznivé pro seniory, 

kteří by se neměli cítit vyčleněni ze společnosti. Sdružení též realizuje interaktivní výstavy 

a různé akce pro děti i dospělé. 

Cílem mé bakalářské práce je nalézt nové možnosti získávání prostředků 

pro činnost vybraného občanského sdružení. Svou prací bych chtěla přispět organizaci 

k objevení dalších zdrojů příjmů, které jsou životně důležité pro chod organizace a neustálé 

zkvalitňování služeb určené jejich klientům.  
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Pro svou práci jsem si zvolila tuto hypotézu: vytváří vedení organizace Centrum 

pro rodinu a sociální péči o.s. dostatečné podmínky pro činnost public relations a pro jeho 

následné využití ve financování organizace? 

Mezi metody, které jsem v práci použila, patří analýza dokumentů organizace 

a porovnání hospodaření v jednotlivých obdobích pomocí grafů, vytvořených na základě 

informací poskytnutých ve výročních zprávách organizace. Vzhledem k tématu mé práce 

jsou tyto grafy zaměřeny na strukturu výnosů organizace. Dále jsem také provedla 

dotazníkové šetření. Prostřednictvím této kvantitativní metody výzkumu jsem se snažila 

o ověření mé domněnky týkající se nedostatečné informovanosti o existenci a činnosti 

organizace Centra pro rodinu a sociální péči o.s., kterou považuji u organizace za zásadní 

překážku k získávání dalších prostředků.  

V době, kdy různé druhy médií ovlivňují naše rozhodování v tak velkém měřítku, 

považuji za velmi důležitou činnost public relations, aby bylo organizaci umožněno 

v konkurenčním prostředí ostatních neziskových organizací vyniknout a upozornit na svou 

činnost. Na druhou stranu jsem si však vědoma faktu, že občanská sdružení, obecně 

prospěšné společnosti nebo charity se primárně snaží věnovat svůj čas i úsilí činnostem, 

kvůli nimž byly založeny, a tak není možné tyto drahocenné a omezené faktory obětovat 

ve větší míře na získávání prostředků na úkor základního poslání těchto neziskových 

organizací. 

Právními předpisy, na které v textu odkazuji, jsou rozuměny právní předpisy 

v jejich aktuálním platném znění. 
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2  Neziskové organizace 
 

Neziskové organizace jsou právnickými osobami, subjekty soukromého práva. 

Hlavním cílem jejich činnosti není tvorba zisku. Pokud zisk tvoří, nerozdělují ho 

mezi zakladatele a členy orgánů, ale opětovně jej vkládají do činnosti směřující 

k naplňování stanovených cílů. Neziskové organizace jsou založeny na principu 

dobrovolnosti a jejich primárním cílem je dosažení přímého užitku. 

Z právního hlediska neexistuje přímá definice neziskové organizace, v některých 

zákonech se objevuje pouze nepřímé vymezení definice konkrétních typů neziskových 

organizací. 

 

2.1  Neziskový sektor 
 

Mezi nejvýznamnější kritéria členění národního hospodářství patří kritérium 

financování sektoru, které člení národní hospodářství na sektor ziskový (tržní) a neziskový 

(netržní).  

Ziskový sektor je financován z tržeb za prodané statky. Jeho cílovou funkcí je, 

na rozdíl od sektoru neziskového, dosahování zisku. Platí zde zákonitosti trhu a princip 

nabídky a poptávky. 

Naopak neziskový sektor, produkující smíšené statky, není založen za účelem 

zisku, cílem jeho existence je realizace poslání. Prostředky na jeho činnost jsou získávány 

převážně přerozdělovacími procesy. Tento sektor tvoří veřejný neziskový sektor, 

soukromý neziskový sektor a sektor domácností. 

Neziskový veřejný sektor je financován z finančních prostředků rozpočtové 

soustavy, zejména ze soustavy veřejných rozpočtů. Jedná se o tzv.vládní sektor, který řídí 

a spravuje veřejná správa, rozhodnutí o rozsahu produkce smíšených statků a služeb jsou 

vykonávána na základě veřejné volby a podléhá ze strany občanů veřejné kontrole. Jeho 

účelem je poskytování veřejné služby a zabezpečení veřejných statků obyvatelstvu 

na neziskovém principu. 

Neziskový soukromý sektor je financován ze soukromých finančních prostředků, 

zahrnující finance soukromých fyzických a právnických osob, které vložily tyto prostředky 

„do konkrétní, předem vymezené produkce nebo distribuce statků a služeb, aniž jim tento 
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vklad přinese finančně vyjádřený zisk“1. Je možné také spolufinancování organizacemi 

veřejné správy, kdy např. stát, kraj nebo obec mohou poskytnout grant nebo dotaci. Tento 

sektor se také označuje jako tzv. nevládní sektor. 

Posledním sektorem národního hospodářství je sektor domácností, který tvoří 

rodiny nebo komunity. Významným prvkem národního hospodářství se stává z důvodu 

začlenění do koloběhu finančních toků a proto, že jako aktér vstupuje na trh produktů, 

faktorů a kapitálu. 

Národní hospodářství může být také členěno podle dalších kritérií. Mezi důležitá 

kritéria patří např. kritérium odvětví (rozdělující národní hospodářství na odvětví výroby 

a služeb podle charakteru uspokojovaných potřeb), kritérium sektoru (členící hospodářství 

na sektor primární, sekundární, terciární, kvartární a kvintární) nebo kritérium vlastnictví 

(rozlišující sektor soukromý, municipální a státní). 

Ačkoli národní hospodářství můžeme rozdělit na zmíněné sektory, tyto neexistují 

odděleně, ale dochází k vzájemnému prolínání a doplňování. 

Nejzásadnějším modelem zobrazujícím členění národního hospodářství je tzv. 

Pestoffův trojúhelník, který vymezuje sektory podle tří kritérií - kritérium financování, 

vlastnictví a míry právní formalizace, a to konkrétně na sektor ziskový a neziskový, 

soukromý a veřejný, formální a neformální (obrázek 2.1). 

 

Obr. 2.1 Členění národního hospodářství v Pestoffově modelu 

 

Zdroj: upraveno podle Rektořík, J. a kol.: Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru 
                                                   
1 Halásek, D.: Veřejná ekonomika. 2. vyd. 2007, str.100. 
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Jak je patrné z obrázku 2.1, daná kritéria rozdělují národní hospodářství na čtyři 

sektory, přičemž jsou brány v potaz i smíšené a hraniční organizace, které nelze 

jednoznačně přiřadit k žádnému z těchto hlavních čtyř sektorů.  

Kritérium financování rozděluje národní hospodářství na sektor ziskový 

a neziskový, přičemž cílovou funkcí subjektů v sektoru ziskovém je zisk jako výnos 

z vloženého kapitálu a základním zdrojem financování je výnos z podnikání. Naproti tomu 

sektor neziskový si klade za cíl dosažení užitku a pokud subjekt v neziskovém sektoru 

dosahuje účetního zisku, nedistribuuje se. Financování má smíšený charakter. 

Co se týče charakteristiky rozhraní ploch Pestoffova modelu podle kritéria 

vlastnictví na soukromý a veřejný sektor, jsou základními znaky soukromých subjektů 

jejich samosprávnost a častá autonomnost vůči státu, znakem veřejných subjektů pak řízení 

vládní administrativou na příslušné úrovni. 

Na základě míry právní formalizace se organizace dělí podle rozsahu 

institucionalizace a organizace. Subjekty formálního sektoru ustanovuje zákon, je zde 

aplikováno organizační schéma a stanovená pravidla. Organizace neformálního sektoru 

řídí neformální autority, tradice a spadají sem neformální spolky a iniciativy domácností. 

Za smíšené považujeme ty organizace, jež sice zasahují posláním do veřejného 

sektoru, avšak mají soukromý charakter a jsou částečně financovány z veřejných financí. 

Do této skupiny organizací můžeme zařadit např. státní podniky, soukromé střední školy, 

občanské iniciativy, organizace účastnící se přeshraniční spolupráce, tzv. šedou a černou 

ekonomiku. V obrázku 2.1 jsou tyto skupiny označeny římskými číslicemi I., II. a III.. 

Hraničními organizacemi chápeme subjekty, které nelze jednoznačně zařadit 

do neziskového soukromého sektoru, protože nesplňují všechny potřebné podmínky. 

V obrázku 2.1 jsou hraniční organizace popsány písmeny A, B a C. Z oblasti A bychom 

mohli jmenovat např. rozhlas a veřejnoprávní televizi, veřejné vysoké školy 

nebo Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky. Na rozhraní ziskového 

a neziskového sektoru se nachází organizace označené písmenem B a jsou to 

např. družstva, vzdělávací agentury, soukromé vysoké školy, soukromé zdravotní 

pojišťovny. Hraničními subjekty v oblasti C jsou neregistrované organizace, 

např. občanská sdružení zaměřená na komunity, sousedské výpomoci nebo poradenská 

organizace pro občany s problémy sociálního charakteru. 

Co se týče problematiky měření velikosti sektorů v ekonomice, používají se 

různá kritéria. Nejčastěji se jedná o kritérium počtu registrovaných ekonomických 

subjektů, počtu zaměstnanců nebo objemu finančních prostředků v jednotlivých sektorech. 
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2.2  Teorie neziskových organizací 
 

První a základní ekonomickou teorií je teorie vládních a tržních selhání, která 

vysvětluje existenci neziskových organizací z důvodu uspokojení potřeb veřejných statků 

skupin, které nespadají do skupiny většinového voliče, tzv. mediána. Stát zasahuje 

v oblasti veřejných statků ve prospěch mediána, což vede k selhání trhu, a tuto situaci by 

činnost neziskových organizací měla řešit. 

Teorie strany nabídky vylučuje altruistické motivy subjektů, které řídí neziskové 

organizace. Tvrdí, že činnost organizace a rozsah neziskového sektoru závisí na osobním 

prospěchu řídících subjektů. 

Základní hypotézou pro teorii strany poptávky (neboli tzv. teorie heterogenity) 

je existence většího počtu nestátních neziskových organizací poskytující více veřejných 

statků ve společnosti, kde je větší rozptyl občanů od mediána. 

Další teorie, teorie informační asymetrie, je založena na předpokladu existence 

informační asymetrie v neprospěch spotřebitele, v jejímž důsledku dochází k selhání 

smluvních vztahů. Příčinami informační asymetrie bývá hlavně záměrné zatajování 

skutečností nebo také nedostatečné vědomosti a dovednosti k dostatečnému pochopení 

skutečnosti spotřebitelem. Vzhledem k předpokladu spravedlivého jednání neziskových 

organizací bez motivace zisku staví tato teorie neziskové organizace do pozice 

důvěryhodného partnera, který by mohl problém informační asymetrie eliminovat. 

Na základě teorie státu blahobytu dochází k upřednostňování veřejných 

neziskových organizací na úkor soukromých. Stát je podle této teorie primárním činitelem 

odpovědným za občany, a je tedy také primárním činitelem pro poskytování služeb 

a uspokojování jejich potřeb. Proto mají nestátní neziskové organizace funkci pouze 

reziduálních (zbytkových) činitelů. 

Snahou teorie vzájemné závislosti je zkoumání závislosti mezi státními 

a nestátními neziskovými organizacemi. Spolupráce mezi těmito organizacemi je 

vysvětlována jako důsledek selhání státních neziskových organizací. Mezi důvody těchto 

selhání pak patří např. nedostatek zdrojů a odborníků nebo nedostatečné pokrytí potřeb 

široké veřejnosti. 

Mezi další teorie řadíme také teorii kolektivní identity, která vysvětluje vznik 

neziskových organizací jako důsledek dobrovolného sdružování a nutnost plnění potřeb 

jak individuálních, tak společenských. 
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2.3  Vývoj neziskového sektoru v Českých zemích 
 

Přestože se může zdát, že k největšímu rozmachu organizací neziskového sektoru 

docházelo v posledních desetiletích, tradice nestátních organizací, dobrovolných 

a dobročinných spolků působících v našich zemích sahá již do starověku. 

Počátky neziskové činnosti datujeme do období středověku, kdy dobročinnost 

zahrnovala oblast obecně humanitní a duchovní. Docházelo k rozvoji nadací, vzdělanosti 

a spolkové činnosti. 

Pro období Rakouska - Uherska je charakteristická snaha státu o státní zásahy 

a usměrňování soukromého neziskového sektoru. Roku 1867 byl přijat zákon 

o spolčovacích právech, upravující náležitosti spolků a zabývající se politickými spolky. 

Mezi spolky působící v této době patří např. Královská Česká společnost nauk, Matice 

Moravská, Matice hudební, Matice technická, Sokol nebo katolický Orel. 

Od roku 1918, po vzniku samostatného státu, spolky, které vznikaly na základě 

spolkového práva, pokračovaly ve své rozsáhlé činnosti v předcházejícím století. Byly 

zřizovány v různých organizačních formách, existovaly např. spolky nestátní, obecní, 

se zaměřením na náboženství, kulturu, péči o mládež a volný čas nebo národnost. Spolky 

tvořily sítě malých organizací a poboček s okresním, zemským nebo národním ústředím. 

Od roku 1948 docházelo k přesunu do masových organizací v důsledku 

znemožnění plnění funkcí občanské společnosti. Nebylo již možné nadále nezávisle 

reprezentovat občanské zájmy a mínění, byl ovlivněn tlak na moc a veřejnou kontrolu. 

Na přelomu 40. a 50. let 20. století proto docházelo k transformaci spolkové 

struktury, kdy se jednotlivé spolky slučovaly do dobrovolných organizací. Jednalo se např. 

o organizaci žen, organizaci mládeže, jednotnou odborovou organizaci, jednotné 

tělovýchovné a sportovní organizace, kulturní, technické a vědecké sdružení.  

Současně se vznikem těchto masových organizací  došlo k rušení ostatních spolků 

se záminkou postoje k lidově demokratickému zřízení. Dosud vybudovaný systém 

spolčování, založen na nadační činnosti a filantropii, se zhroutil. 

V době socialismu byla státem vybudována síť organizací, která monopolně 

poskytovala služby v oblasti školství, zdravotnictví a sociální oblasti. Tyto organizace 

bychom dnes pojmenovali jako veřejný sektor. Společně s nárůstem počtu politických stran 

a nestátních podniků docházelo také k rozvoji v nestátním občanském neziskovém sektoru. 
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Po roce 1989 docházelo k prvním právním úpravám v oblasti nadací a zákona 

o sdružování. Byl založen Nadační investiční fond, jehož prostředky sloužily jako zdroj 

financování především pro nadace. V roce 1992 vznikla Rada vlády pro nadace, stálý 

poradní a koordinační orgán vlády v oblasti nestátních neziskových organizací. Podpora 

neziskového sektoru byla chápána jako součást rozvoje demokracie. 

Přestože v období let 1993 - 1996 se stát stavěl k neziskovému sektoru skepticky, 

podpora zůstávala stabilní. 

V nadcházejících 4 letech se vztah státu k neziskovému sektoru stal intenzivnější, 

vzniká nový zákon o nadacích, probíhá příprava nových zákonů a dochází k rozdělení 

prvních finančních prostředků z Nadačního investičního fondu. 

Vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 se neziskovým 

organizacím otevřely nové možnosti partnerství a využívání fondů Evropské unie. 
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2.4  Základní charakteristiky neziskových organizací 
 

Existují určité znaky, které jsou společné pro všechny neziskové organizace. 

Mezi takové patří zejména skutečnost, že nebyly založeny za účelem zisku a podnikání. 

Převážně jsou financovány z veřejných rozpočtů, ale nemusí tomu tak být vždy. 

S výjimkou forem organizační složky státu a organizační složky územně samosprávného 

celku mají neziskové organizace právní subjektivitu. 

Pro soukromé (nevládní) neziskové organizace pak platí pravidlo dobrovolnosti 

členství, výjimku však tvoří členství v profesních komorách. Nevládní neziskové 

organizace mají neformální strukturu.  

Neziskové organizace se zakládají okamžikem podpisu stanov, které vypracují 

a podepíší členové přípravného výboru. Tento dokument obsahuje náležitosti, jakými jsou 

např. název a sídlo, cíl činnosti, orgány organizace, zásady hospodaření nebo práva 

a povinnosti členů organizace. 

Za okamžik vzniku organizace se považuje den registrace v příslušném oficiálním 

rejstříku. 

K oficiálnímu zániku neziskové organizace je třeba výmaz z tohoto oficiálního 

rejstříku. Okamžikem zániku je pak den, kdy k výmazu došlo. Zániku předchází zrušení 

organizace, k němuž může dojít třemi způsoby, a to uplynutím doby, pro kterou byla 

organizace zřízena, dosažením účelu nebo v případě, kdy aktivity organizace jsou 

v rozporu s lidskými právy. 

Prvním krokem k založení organizace je formulace její vize. Měla by být výstižná,  

krátká a také srozumitelná všem skupinám. Charakterizuje pohled organizace do budoucna. 

Daná vize může být sdílena více organizacemi. Z vize pak dále vychází poslání 

a strategický plán. 

Poslání představuje zaměření organizace ve vztahu k předpokládaným užitkům. 

Vychází ze základní filozofie organizace a mělo by být konkrétní, reálné a srozumitelně 

formulované. Slouží také jako podklad pro stanovení cílů, kterých se organizace snaží 

dosáhnout. 

Efektivnost činnosti neziskových organizací je ovlivňována řadou faktorů, 

jak vnitřními, tak vnějšími. Vnitřní faktory zahrnují kvalifikaci pracovníků, systém řízení 

a iniciativu pracovníků, vědu a techniku nebo využití znalostí z oblasti informačních 
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technologií. Do vnějších faktorů spadá politické uspořádání společnosti, konkurence, 

systém financování, veřejná volba a kontrola. 

Neziskové organizace plní ve společnosti dvě hlavní funkce - participativní 

a servisní. Participativní funkce umožňuje občanům účastnit se rozhodování 

v záležitostech veřejného života i jinak než je tomu u voleb. Veřejnost se tak může 

vyjádřit, formulovat své názory a prosazovat je a podílet se na aktivním řešení potřeb 

společnosti. Skrze servisní funkci organizací dochází k poskytování služeb marginálním 

skupinám občanů při selhání státu a selhání trhu. Tím je vytvářena alternativa k centrálním 

státním organizací, které zabezpečují veřejně prospěšné sociální služby. Neziskové 

organizace také nabízí pracovní příležitosti pro uchazeče se zájmem podílet se na realizaci 

veřejných služeb. 
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2.5  Typologie neziskových organizací 
 

Přímá definice neziskové organizace z právního hlediska neexistuje, pouze jsou 

v některých zákonech nepřímo definovány konkrétní typy neziskových organizací. 

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů se za neziskové organizace 

považují: 

 

• „zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní 

subjektivitu, 

• občanská sdružení včetně odborových organizací,  

• politické strany a politická hnutí,  

• registrované církve a náboženské společnosti,  

• nadace, nadační fondy,  

• obecně prospěšné společnosti,  

• veřejné vysoké školy,  

• veřejné výzkumné instituce,  

• školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu,  

• obce,  

• organizační složky státu, kraje,  

• příspěvkové organizace,  

• státní fondy“.2 

 

Abychom mohli lépe pochopit poslání a cíle neziskových organizací však toto 

členění není dostačující. Proto byla zavedena systematizace jiná, založená na několika 

kritériích. Konkrétně se jedná o kritérium zakladatele, kritérium globálního charakteru 

poslání, kritérium způsobu financování, kritérium právně organizační normy 

a kritérium charakteristiky realizovaných činností. Členění neziskových organizací 

podle těchto kritérií je naznačeno v obrázku 2.2. 

 

                                                   
2 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 18, odst. 8 
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Obr. 2.2 Členění neziskových organizací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: vytvořeno podle členění neziskových organizací dle doc. Ing. Jaroslava Rektoříka, CSc.3 

 

a) Kritérium zakladatele 

 

Toto třídící kritérium dělí subjekty na soukromoprávní organizace, veřejnoprávní 

organizace a veřejnoprávní instituce. Soukromoprávní organizace je založena fyzickou 

nebo právnickou osobou, veřejnoprávní pak veřejnou správou (ministerstvem či ústředním 

úřadem státní správy) nebo samosprávou (obcí, magistrátem či krajem). Veřejnoprávními 

institucemi jsou organizace, jejichž výkon je dán povinně ze zákona.4 

 

 

b) Kritérium globálního charakteru poslání 

 

Podle globálního charakteru poslání organizace se člení organizace na veřejně 

prospěšné a vzájemně prospěšné. Rozlišovacím znakem je zde poslání uspokojování potřeb 

různých skupin veřejnosti, kdy organizace veřejně prospěšné jsou zakládány za účelem 

uspokojení potřeb široké veřejnosti (poskytování veřejných a smíšených statků), zatímco 

organizace vzájemně prospěšné slouží k vzájemné podpoře pouze určitých skupin občanů.   

                                                   
3 Rektořík, J. a kol.: Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2. vyd., 2007. 
4 Například zákon č. 11/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. 
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c) Kritérium právně organizační normy 

 

Dělení neziskových organizací podle tohoto kritéria vychází z legislativních 

dokumentů, podle kterých byly organizace založeny. 5 

  

 

d) Kritérium způsobu financování 

 

Pokud nahlížíme na organizace z pohledu odlišného způsobu financování, 

můžeme je kategorizovat takto:  

• organizace financované zcela z veřejných rozpočtů (např. organizační 

složky státu a územních celků),  

• zčásti z veřejných rozpočtů (např. příspěvkové organizace, některá občanská 

sdružení, církve a náboženské společnosti, politické strany a hnutí),  

• z různých zdrojů (prostřednictvím darů, sbírek, grantů aj.) nebo z výsledků 

realizace poslání organizace. 

 

 

e) Kritérium charakteristiky realizovaných činností 

 

Dané oborové členění rozděluje neziskové organizace podle: 

• Mezinárodní klasifikace neziskových organizací = ICNPO (The 

International Classification of Non-profit Organizations), 

• Klasifikace služeb neziskových institucích sloužící domácnostem podle 

účelu = CZ - COPNI (Classification of the Purposes of Non-profit 

Institutions Serving Households), 

• Odvětvová klasifikace ekonomický činností = OKEČ - ČR. 

 

 

 

                                                   
5 Například z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, z. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,  
z. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, z. č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 
společnostech, z. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, z.č. 218/2000 
Sb., rozpočtová pravidla, z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, z. č. 513/1991 
Sb., obchodní zákoník. 
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2.5.1  Občanské sdružení 
 

Protože se ve své práci orientuji na Centrum pro rodinu a sociální péči, která je 

občanským sdružením, chtěla bych v této části definovat tuto právní formu neziskové 

organizace. 

Občanské sdružení je založeno na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů. Sdružení je právnickou osobou, jeho členy mohou být právnické i fyzické osoby. 

Registrace je vedena u Ministerstva vnitra ČR, návrh na registraci je podáván 

přípravným výborem, který musí mít minimálně 3 členy. Občanskému sdružení 

se přiděluje identifikační číslo od Českého statistického úřadu. Ministerstvo registruje 

stanovy občanského sdružení, jeho sídlo, cíl, orgány, ustanovení o organizačních 

jednotkách a zásady hospodaření.  

Postup likvidace je upraven stanovami a občanským zákoníkem. 
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2.6  Zákony upravující fungování neziskových organizací 
 

Fungování neziskových organizací upravuje samozřejmě velké množství 

legislativních dokumentů. Základní zákony jsou zobrazeny v tabulce 2.1. 

 

 

Tabulka 2.1  Základní zákony upravující fungování neziskových organizací 

Název organizace Základní legislativní norma 

Zájmová sdružení PO z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

Občanská sdružení z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 

Politické strany a politická hnutí z. č. 424/1991 Sb., o sdružování v PS a PH 

Církve a náboženské společnosti z. č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení CNS 

Nadace a nadační fondy z. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech 

Obecně prospěšné společnosti z. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 

Veřejné vysoké školy z. č. 111/1998 Sb., o veřejných vysokých školách 

Veřejné výzkumné instituce z. č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných organizacích 

Obce z. č. 128/2000 Sb., o obcích 

Organizační složky státu a ÚSC 
Příspěvkové organizace 

z. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla 
z. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 
z. č. 250/2000, o rozpočt. pravidlech územních rozpočtů 

Státní fondy 

z. č. 388/1991 Sb., o státním fondu životního prostředí 
z. č. 239/1992 Sb., o státním fondu kultury ČR 
z. č. 241/1992 Sb., o státním fondu na podporu a rozvoj ČK 
z. č. 256/2000 Sb., o státním zemědělském intervenčním fondu 
z. č. 104/2000 Sb., o státním fondu dopravní infrastruktury 
z. č. 211/2000 Sb., o státním fondu rozvoje bydlení 
z. č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu ČR 

 
Zdroj: Vlastní úprava podle přednášek 
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Dále se oblasti neziskových organizací týká také např.: 

 

• zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, 

• zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, 

• zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, 

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 

• zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, 

• zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, 

• zákon č. 586/2002 Sb., o daních z příjmů, 

• zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, 

• zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

• zákon č. 556/2006 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví 

a náboženských společnostech, 

• zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

• zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním 

prvkem v ČSSR. 

 

Od roku 2007 se každoročně aktualizuje anotovaný přehled všech zákonných 

norem, které se týkají fungování neziskových organizací. Jeho tvůrcem je Centrum 

pro výzkum neziskového sektoru - výzkumný institut, jenž zkoumá ekonomiku 

neziskových organizací v České republice. Elektronickou verzi publikace lze nalézt 

na internetových stránkách Centra pro výzkum neziskového sektoru.6 

 

 

 

                                                   
6 www.e-cvno.cz, sekce „Publikace“ - „Analýzy a studie“ 
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2.7  Financování neziskových organizací 
 

Neziskové organizace financují svou činnost a provoz prostřednictvím systému 

veřejných prostředků nebo prostředků z neveřejných zdrojů. Financování má tedy 

vícezdrojový charakter. 

Systém veřejného financování dosahuje svým objemem velkého rozsahu. Dříve 

mělo financování centralizovaný charakter, v současnosti je situace nejednotná a nejasná. 

Existují např. disproporce v podpoře jednotlivých oblastí služeb a nejasnosti pojmu veřejně 

prospěšná služba.   

Co se týče neveřejných financí, jedná se o prostředky z tuzemských 

i zahraničních nadací, z podnikatelské sféry, členské příspěvky, prostředky od dárců, 

příjmy z vlastní činnosti, část příjmů z loterií a her, daňové a poplatkové zvýhodnění.  

Systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních a jiných prostředků, 

se nazývá fundraising. Jedná se o obor zahrnující metody a postupy k podnícení zájmu 

veřejnosti o činnost organizace. Představuje nástroj, jehož prostřednictvím lze přesvědčit 

občany k darování nejen finančních prostředků, ale také svého času, schopností, energie 

a důvěry. 

Mezi aktivity fundraisingu patří sběr, kampaň a budování stálých dárců. 

Nejúčinnější metodou je osobní setkání, které je však časově náročné a mohou jej 

praktikovat pouze dostatečně zkušení fundraiseři. Další metodou je sbírka, která vyžaduje 

mediální kampaň. Může se jednat např. o telefonickou formu kampaně, výhodnou 

u minulých dárců, nebo o kampaň poštovní, při níž je zasílán hromadný dopis nabízející 

možnost oslovení velkého okruhu potenciálních dárců. Jinou možností je pořádání akci, 

což ovšem není příliš účinnou metodou z důvodu nedostatečné možnosti věnovat 

se většímu počtu dárců najednou. Organizace také mohou využít možnosti dárcovských 

SMS. Potenciální dárce je také možné získat prostřednictvím inzerce, avšak jedná se 

o formu nejméně účinnou. 

Dárce mohou vést k přispění v jakékoli formě různé motivy. Často dárci sledují 

marketingové účely nebo širší podnikatelské cíle. Podnikatelé si tak slibují reklamu své 

firmy nebo produktu, zlepšení postoje veřejnosti vůči podniku nebo snížení daňového 

základu. Odlišnou variantu motivace představuje altruismus neboli nesobeckost a snaha 

o prospěch druhých. K dárcovství mohou dárce vést i negativní motivy, kdy se snaží 

z pozice dárce získat osobní prospěch a pocit moci.  
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2.7.1  Fundraising 

 

Fundraising vykonávají specializovaní zaměstnanci mediálně velké organizace, 

zaměstnanci neziskové organizace, externí fundraiseři, kteří jsou odměňování honorářem 

z procentní výše získaných prostředků, nebo dobrovolníci, jenž činnost vykonávají 

bez nároku na odměnu. Jelikož funkce fundraisera vyžaduje schopnost argumentace, 

ovlivňování a reprezentace, měl by jím být člověk komunikačně schopný. 

Potřeba výkonu fundraisingu roste zejména v situaci, kdy se mění struktura zdrojů 

organizace nebo dochází k ohrožení současných zdrojů. 

Mezi úkoly fundraisingu spadají činnosti od plánování, přes administrativu, 

komunikaci až k vytváření strategií.  

Plánování zahrnuje tvorbu finančního plánu obsahující definici poslání a cílů 

organizace, časového plánu aktivit a správu databáze dárců. Fundraiseři v této fázi 

spolupracují s ekonomy.  

Administrativní činnost spočívá ve zpracování závěrečných zpráv, evidenci 

a realizaci projektů, záležitostech žádostí o udělení grantů a dotací. 

Fundraiseři jsou odpovědní i za komunikaci se stávajícími a potenciálními dárci. 

Reprezentují danou organizaci a vytváří propagační materiály. 

Podílí se také na strategickém plánování a vedení organizace, vyhodnocují 

vlastní činnost a finanční plán, tvoří podklady pro správní radu. 

 

 

2.7.2  Public relations 
 

Do oblasti otázky financování patří nepochybně i problematika public relations, 

protože svou podstatou ovlivňuje celou veřejnost i potenciální dárce.   

Pojem public relations můžeme vysvětlit jako soubor metod a nástrojů 

k budování, udržování a ovlivňování vztahů s veřejností prostřednictvím komunikace. 

Tato dlouhodobá a cílevědomá snaha usiluje o interaktivní komunikaci s veřejností, 

kdy veřejnosti poskytuje informace a očekává od ní zpětnou vazbu.  

Výkon public relations může být svěřen členům organizace nebo agenturám,  

kteří se touto problematikou zabývají. 
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Existují dvě roviny této činnosti. Rovina institucionální sleduje činnosti, 

jenž směřují k získání dobrého jména na veřejnosti a postavení organizace. Individuální 

rovina pak se týká konkrétního chování a reprezentace organizace. 

Cílem styku s veřejností může být získání podpory veřejnosti, vytvoření prostředí 

pro fundraisingové aktivity, získávání nových dobrovolníků, propagace programu a služeb 

nabízených organizací, tvorba a zlepšování image organizace a přizpůsobení své politiky 

vzhledem k veřejnému zájmu. 

 

 

2.7.3  Daňová asignace 
 

Jinou formou financování neziskového sektoru by se mohly v budoucnu stát 

daňové asignace. Návrh zákona o daňových asignacích byl v České republice projednáván 

v roce 2001, v roce 2005 pak vláda schválila věcný návrh, který však byl později 

zamítnut. 

Daňovou asignací, nazývanou též „tax rebate“, rozumíme možnost daňového 

poplatníka bez dodatečného navyšování nákladové strany rozhodnout o odvedení určitého 

podílu daňové povinnosti příjemci jinému než státu. Část hrazené daně je tak použita 

na konkrétní, obecně prospěšné účely. Okruh příjemců daňové asignace vymezí stát a tuto 

možnost musí připouštět daňové předpisy. 

Aplikace daňové asignace je v rozporu se základními znaky daní. Nesplňuje 

princip neekvivalentní daně, kdy platba má neúčelový charakter. Dochází k narušení 

horizontální spravedlnosti, která předpokládá stejnou daň při stejné výši příjmu. Její 

uplatnění je také administrativně velmi náročné a nákladné, jak tomu lze přihlížet 

v zemích, kde se zavedená daňová asignace využívá. Navíc existuje předpoklad 

nedostatečné informovanosti daňových poplatníků a tím způsobenou neefektivní alokaci 

finančních prostředků z této formy režimu.  

Argumenty pro zavedení daňové asignace hovoří o podpoře finančních zdrojů 

neziskových organizací, rozvoji občanské společnosti a neziskového sektoru 

a o rozhodovacím právu občanů. 

V některých zemích je již několik let daňová asignace aplikována, její výše se zde 

pohybuje v rozmezí 1 až 2 % uhrazené daně z příjmu fyzických osob. Mezi takové země 

patří Maďarsko, Slovensko, Litva, Rumunsko nebo Polsko.  
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Kromě daňové asignace, která je poměrně novým způsobem podpory neziskového 

sektoru, existují další dva typy zvýhodnění daňového režimu - tzv. „tax credit“ a „tax 

deduction“. „Tax credit“ představuje formu financování, kdy daňový poplatník může, 

stejně jako u daňové asignace, rozhodnout o odvodu části daně ve prospěch neziskového 

sektoru, avšak nemůže přímo určit konkrétního beneficianta (příjemce). „Tax deduction“ 

funguje na principu daňové úlevy v případě, že fyzická osoba poukáže dar. Stát stanovuje 

limit pro maximální zvýhodnění. 

Věcný záměr zákona o daňových asignacích v České republice by stanovil 

daňovou asignaci ve výši 1 % uhrazené daně z příjmu fyzických osob. Minimální částka 

by činila 40 Kč (odvozena od daňové povinnosti poplatníka, který pobírá minimální mzdu 

a daňovém přiznání uplatňuje pouze slevu na poplatníka). 

Příjemcem daňové asignace by mohlo být občanské sdružení, obecně prospěšná 

společnost, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby s činností v oblasti 

např. sociální nebo humanitní. Podmínkou pro přijetí je dvouletá existence subjektu, 

bezdlužnost a splnění zveřejňování nakládání s přijatými daňovými asignacemi, aby bylo 

dodrženy podmínky pro možnost veřejné kontroly. 

Poskytovatelem daňové asignace by musel být poplatník daně z příjmu fyzických 

osob7 s výjimkou srážkové daně. Musel by mít v době poukázání asignace splněnou 

daňovou povinnost a nesměl by mít daňové nedoplatky. Poskytovatel by poukázal část 

daňové povinnosti označením identifikačního čísla příjemce v příslušných formulářích. 

V případě, že by příjemce nezveřejnil způsob nakládání s přijatými prostředky, 

zveřejnil nepravdivé informace o použití těchto prostředků nebo prostředky použil na účely 

jiné než stanovené zákonem o daňových asignacích, došlo by k vyloučení subjektu 

na tři roky z možnosti získat daňové asignace, vrácení prostředků a uložení sankce8. 

  

                                                   
7 Zákon č. 586/2002 Sb., o daních z příjmů 
8 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
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3  Charakteristika vybraného občanského sdružení 
 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala občanské sdružení Centrum pro rodinu 

a sociální péči občanské sdružení (dále jen „CPR“), které vzniklo registrací v Rejstříku 

Ministerstva vnitra České republiky v roce 1993 jako dobrovolné sdružení zaměřující se 

na oblast řešení rodinných, manželských a sociálních problémů.  

 

Obr. 3.1  Znak organizace CPR 

 

 

 

 

Zdroj: Znak zaslán na vyžádání od konzultanta e-mailem 

 

3.1  Základní údaje o organizaci 
 

Název: Centrum pro rodinu a sociální péči o. s. 

Statut: Občanské sdružení 

Adresa sídla organizace: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava   

 

IČO: 48804517 

DIČ: CZ48804517 

 

Telefon: 596 116 522, linka 232 

E - mail: cpr@doo.cz 

Internetové stránky: www.prorodiny.cz 

 

3.1.1  Poslání organizace CPR 
 

„Posláním Centra pro rodinu a sociální péči o.s. je podporovat manželství, rodinu 

a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot.“ 9 

                                                   
9 Citace z vnitřních dokumentů organizace. 
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3.1.2  Vize organizace CPR  
 

„Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. (CPR) usiluje být ideově, metodicky, 

personálně a ekonomicky stabilní organizace, která poskytuje podporu rodinám 

i jednotlivcům prostřednictvím příležitostí, programů, aktivit, sociálních služeb, vzdělávání 

a také formou svědectví a vzájemné podpory.“ 10 

Snahou CPR je dostatečná informovanost partnerů a manželů, vzdělávání 

a příprava na rodinný život. Poskytuje poradenskou pomoc při nelehkých situacích, ať už 

v rodině, či v partnerském životě. Také se snaží dopomáhat k poznání Boha. Organizace by 

si chtěla ve spolupráci s ostatními organizacemi zaměřenými na oblast rodiny udržet svou 

pozici mluvčího. 

 

 

                                                   
10 Citace z vnitřních dokumentů organizace. 
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3.2  Činnost organizace 
 

Organizace CPR se zaměřuje na problematiku podpory rodiny, manželství 

a mezilidských vztahů. Vychází z křesťanských hodnot. Usiluje o morální, duchovní 

a kulturní oživení společnosti, kde základním kamenem je manželství a rodina. 

Činnost organizace zajišťují 3 střediska - Klub ÁMOS, Projekt VÝZVA 

a středisko RODINA. 

 

Obr. 3.2  Letáček s výzvou k zaslání dárcovské SMS 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.prorodiny.cz/UserFiles/Image/dms%208%205.jpg 

 

 

3.2.1  Klub ÁMOS 
 

Toto středisko se zaměřuje na organizaci a realizaci vzdělávacích interaktivních 

projektů, akcí s benefičním charakterem, volnočasových aktivit pro děti a mládež a dalších 

netradičních projektů. 

Klub ÁMOS zahájil svou činnost v roce 2005 a navazuje na aktivity dříve 

provozované sdružením TELEPACE. 

Projekty Klubu ÁMOS jsou určeny všem věkovým kategoriím, široké veřejnosti, 

dětem zdravým, postiženým i dětem ze slabého sociálního prostředí. Jejich snahou je 

netradiční formou motivovat děti a mládež k rozšiřování získaného vzdělání a znalostí 

a ke smysluplnému trávení jejich času.  

Hlavními projekty jsou interaktivní výstavy. Ty tvoří textová a interaktivní část, 

která uplatňuje princip „škola hrou“. Některé projekty jsou zaměřené na přiblížení světu 

zdravotně postižených dětí zdravým dětem. Premiéra výstav je konána v Ostravě 

na Výstavišti Černá louka, odkud putují po dalších českých městech. Mezi uskutečněné 
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výstavy patří např. Bible očima světa - svět očima bible, Dny hlavolamů, Svět našimi 

smysly, Rekordy a kuriozity ze světa zvířat, Pojďte si hrát s panem malířem.  

Cílem výstavy Bible očima světa - svět očima bible je přiblížit návštěvníkům 

historii a obsah bible. Mohou si mohou zkusit např. napsat své jméno v řečtině 

a hebrejštině nebo vyzkoušet si mlít obilí na mlýnském kameni tak, jak to dělali lidé 

před tisíci lety. Výstava vznikla v roce 2002 ve spolupráci s Biskupstvím            

ostravsko - opavského, Českým katolickým biblickým dílem a zmiňovaným sdružením 

Telepace. 

Dny hlavolamů seznamují veřejnost s hlavolamy a rébusy interaktivní formou, 

kdy si návštěvníci mohou sami vyzkoušet hlavolamy různých obtížností. 

Výstava Svět našimi smysly patří k projektům, kdy si zdraví lidé mohou zkusit 

alespoň na chvíli, jaké překážky musí překonávat zdravotně postižení lidé. Součástí 

výstavy je např. sluchové pexeso, stolní hry pro nevidomé, film o výcviku vodících psů, 

seznámení s Braillovým písmem nebo s pomůckami pro nevidomé a neslyšící. 

Projekt Rekordy a kuriozity ze světa zvířat se skládá ze 3 dílů - savci, ptáci a ryby, 

obojživelníci, plazi. Interaktivní formou rozšiřuje a zpestřuje výuku, seznamuje 

se zajímavostmi ze světa zvířat a s ochranou fauny v České republice.  

Dalším projektem jsou pak Dny řemesel, které přibližují návštěvníkům stará 

řemesla a tradice a připomínají význam Vánoc a Velikonoc. Jedná se o tradiční Dny 

velikonočních řemesel, Dny vánočních řemesel, Textilní řemesla a Řemesla speciál 

pro postižené děti. 

V roce 2005 se také uskutečnily dvě výstavy, které seznamovaly s důležitými 

křesťanskými osobnostmi - s Janem Pavlem II.11 a Matkou Terezou12. 

 

Obr. 3.3  Znak Klubu ÁMOS 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.prorodiny.cz/stranky/56/nahl_4_ilustrace.jpg 

 

                                                   
11 Jan Pavel II. (vlastním jménem Karol Józef  Wojtyla, * 18. 5. 1920 - 2. 4. 2005) byl polským duchovním, 
který zastával v době od 16. října 1978 do 2. dubna 2005 funkci papeže.  
12 Matka Tereza (rodným jménem Agnese Bojaxhiu, * 26. 8. 1910 - 5. 9. 1997), nositelka Nobelovy ceny za 
mír, katolická řeholnice, misionářka a humanitární pracovnice. V roce 2003 byla prohlášena blahoslavenou. 
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3.2.2  Projekt VÝZVA 
 

Posláním VÝZVY je podpora rodin s postiženými dětmi či mladými dospělými 

s postižením do 35 let. Usiluje o systém péče v přirozeném prostředí rodiny, snaží se 

takovýmto rodinám odlehčit a umožnit seberealizaci. Služby projektu jsou poskytovány 

v terénu na území Moravskoslezského kraje. Odborným garantem je Ing. Milan 

Svojanovský. Projekt vznikl v roce 2002 a je součástí celostátní aktivity ZA LANO. Jedná 

se o aktivity rodičů prosazující potřeby rodin, které se starají o těžce postižené děti. 

VÝZVA je složena ze čtyřech služeb - RODINNÝ PRŮVODCE, OASA13, 

RESPIT a BRÁNA. 

RODINNÝ PRŮVODCE zahrnuje odborné sociální poradenství v sociální, 

vzdělávací, zdravotní a právní oblasti, půjčovnu kompenzačních, rehabilitačních 

a didaktických pomůcek, fyzioterapeutické konzultace a jiné aktivity pro postižené osoby 

do 35 let a jejich rodinu, jakými jsou např. semináře pro rodiče, svépomocné skupiny 

nebo knihovna s odbornou tématikou. Služby jsou poskytovány bezplatně a jsou určeny 

osobám s tělesným postižením. Materiální a technické zázemí služby se nachází 

v prostorách střediska VÝZVA v Ostravě-Zábřehu v areálu bývalé nemocnice.  

Náplní OASA je osobní asistence u dětí a mladých lidí do 30 let s těžkým 

zdravotním postižením. Služby programu OASA si kladou za cíl poskytovat osobní 

asistenci postiženým, pomoci jim se začlenit se do společnosti a žít běžným způsobem 

svých vrstevníků. Snaží se o podporu samostatnosti a soběstačnosti klientů, rozvoje jeho 

schopností a dovedností, rozvoje sebeobslužných činností a rozšiřování možností 

využívání volného času. Klienty jsou osoby do 30 let s těžkým zdravotním postižením 

vyžadující celodenní péči. Je uplatňován individuální přístup k jednotlivým uživatelům. 

Služby jsou placené a jsou určeny osobám s tělesným postižením. 

Program RESPIT je terénní odlehčovací službou pro osoby pečující o dítě 

nebo člověka do 35 let se zdravotním postižením. Umožňuje odlehčení a seberealizaci 

pečujícím osobám a usiluje o podporu systému přirozené péče. Důležitý je rozvoj 

komunikace, sebeobslužných činností a volnočasové aktivity. Asistent této občasné 

úlevové terénní služby doprovází uživatele do zájmových kroužků, na kulturní a sportovní 

akce, pomáhá zajišťovat stravu a hygienu. Služby jsou placené a jsou určeny osobám 

s tělesným postižením. 

                                                   
13 Osobní asistence u dětí a mladých lidí do 30 let s těžkým zdravotním postižením. 
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Integrační klub BRÁNA je poskytovatelem volnočasových aktivit dětem 

a mladým lidem od 7 do 35 let se zdravotním postižením. Organizuje klubová setkání, 

návštěvy hudebních a divadelních představení, výlety a víkendové akce, kroužek keramiky 

a sportovní kroužek „boccia“. „Boccia“ je paralympijským sportem pro tělesně postižené 

odkázané na invalidní vozík, kdy cílem hry je hod míčku co nejblíže k cílovému míčku.14 

Posláním klubu je začlenění postižených mezi vrstevníky a vytváření podmínek 

pro navazování společenských vztahů mezi jejich vrstevníky. 

 

Obr. 3.4  Znak Projektu VÝZVA 

 

 

 

 

Zdroj: 

http://www.prorodiny.cz/zvetsi_nav.php?nazev=3_ilustrace.jpg&cesta=stranky/56/3_ilustr

ace.jpg&alt=3_ilustrace.jpg&jazyk=cz 

 

 

3.2.3  Středisko RODINA 

 

Středisko RODINA se zaměřuje na podporu rodin a manželství. Zahrnuje 

programy jako jsou Manželská setkání, Manželská abeceda, Škola partnerství, Škola 

osobního života, Senioři a střední věk, ANIMA CZ, poradenství, přednášky 

nebo víkendové akce pro muže a pro ženy, tvořivé víkendy pro matky s dcerami nebo 

víkendy pro otce s dětmi. 

Program Manželská setkání se věnuje např. problematice žebříčku životních 

hodnot, odlišností mezi pohlavími, partnerskou komunikaci nebo prožívání sexuality. 

Jedná se o letní týdenní kurzy a víkendové obnovy, kdy manželé se účastní přednášek 

a práce ve skupinkách. 

Manželská abeceda usiluje o pomoc novomanželům. Nabízí jim pomoc 

v začátcích manželství, kdy se partneři sžívají s touto svou rolí. Obvykle se jedná 

                                                   
14 http://cs.wikipedia.org/wiki/Boccia 
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o jednodenní schůzky, které se zaměřují na okruh vzájemné komunikace, manželských 

a rodinných společenství, odlišných očekávání, práce a rodiny, sexuality v manželství. 

Škola partnerství je určena svobodným mladým lidem od 16 let. Věnuje se např. 

tématům vzájemné komunikace, řešení konfliktům, předmanželské sexuality, rozdílem 

mezi pohlavími, duchovního života v manželství, výchovy dětí či přínosu původní rodiny. 

Program Škola osobního života je poskytován pro žáky základních a středních 

škol a je koncipován jako prevence sociálně patologických jevů. Program má doplňovat 

a upevňovat látku předmětu rodinná výchova. Jsou zde probírány témata jako jsou vztahy, 

zamilovanost, láska, cena sexuality a zodpovědné nakládání s plodností. 

Aktivity programu Senioři a střední věk jsou založeny na duchovních hodnotách. 

Posláním je upevňování vědomí seniorů, že patří do společnosti i církve. Program KLAS 

(Klub aktivních seniorů) se zabývá zkvalitněním seniorského věku. V rámci programu 

Senioři a střední věk je uživatelům poskytována možnost přednášek, besed, vycházek, 

diecézních setkání seniorů, dnů s Biblí nebo vzdělávání - „Akademie pro třetí věk“. 

Projekt ANIMA CZ - region 3 je určen k podpoře slučitelnosti rodiny 

a zaměstnání. Je financován ze státního rozpočtu České republiky a z prostředků 

Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost. Projekt je určen pro lidi na mateřské nebo rodičovské dovolené, pro osoby 

pečující o závislého člena rodiny, osoby vracející se na trh práce, ženy v předdůchodovém 

věku, rodiče s malými dětmi nebo pro osoby před nástupem do zaměstnání. Projekt je 

zaměřen na podporu zaměstnanosti a zaměstnatelnosti prostřednictvím vzdělávacích kurzů. 

Snaží se předcházet diskriminaci na trhu práce a zaměřuje se na osobnostní rozvoj 

účastníků. Služby projektů jsou bezplatné. 
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3.3  Strategický plán organizace na období 2010 - 2015 
 

Organizace CPR si uvědomuje důležitost správného určení strategických 

(dlouhodobých) cílů, proto při jejich definování respektuje podmínky tzv. zásady 

SMART, jež by měly cíle naplňovat. Zásada SMART je souhrnem pravidel sloužící 

managementu, které pomáhají efektivně definovat cíle a řešení. Tato zásada definuje 

vlastnosti strategických cílů, které by měly být: 

 

• Specifické („Specific“), 

• Měřitelné („Measurable“), 

• Akceptovatelné („Acceptable“), 

• Realistické („Realistic“), 

• Termínované („Timed“). 

 

Specifičnost vyjadřuje konkretizaci strategických cílů, určuje předmět a daný 

problém. Měřitelnost cílů hraje důležitou roli zejména při konečném zjišťování výsledků 

a k zhodnocení úspěšnosti dosažení vytyčených cílů. Podmínkou akceptovatelných cílů je 

myšlena přijatelnost pro všechny strany. Cíle označujeme za realistické, pokud je 

organizace schopná v daných podmínkách a prostředí naplnit je. Termínované cíle jsou 

určeny časovými hranicemi, které je potřeba v daném horizontu splnit. 

Co se týče oblasti financí, organizace si vymezila cíl funkčního fundraisingu 

a marketingu, což zahrnuje tvorbu systému financování. Ten by měl mít stabilní, 

vícezdrojový a průběžný charakter. Zajištěn má být např. prostřednictvím dárců, Evropské 

unie, přeshraniční spolupráce nebo nových produktů organizace. 

Snahou CPR se také stává tvorba, aktualizace, naplňování a kontrola vnitřních 

směrnic, tvorba uceleného systému public relations, zajištění stabilních prostor pro činnost 

organizace a obnova technického zázemí CPR. 

 Cílem organizace je také zkvalitnění lidských zdrojů - podpora vzdělávání 

zaměstnanců a kvalitnější péče o zaměstnance a dobrovolníky (poskytování benefitů, 

pojištění, pořádání akcí). 

Mezi další strategické cíle patří samozřejmě také oblast aktivit, poskytovaných 

služeb a klientů využívajících tyto produkty. CPR má za cíl aktualizovat svou činnost 

na základě zpětných vazeb od uživatelů, vytvořit vnitřně ucelený a provázaný systém 
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aktivit a služeb a systém její následné propagace. Důležitá je pro CPR také akreditace 

Ministerstva práce a sociálních věcí, která ji uznává jako organizaci pro činnost v oblasti 

prorodinných aktivit. CPR bude usilovat o rozvoj spolupráce s obcemi, ostatními 

organizacemi, církvemi a farnostmi. Součástí strategických cílů je taktéž profesionalizace 

interaktivních projektů a rozšíření Muzea na kolečkách. V oblasti public relations se jedná 

o rozvoj spolupráce s TV NOE či dalšími médii. 
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Člen výkonného výboru 
Ing. Stanislav Dostál 

Vedoucí PR  
a fundraisingu 
Jana Praisová 

Vedoucí personalistiky  
a ekonomiky 

Mgr. Bc. Ludmila Kaňoková 

Vedoucí správních 
činností 

Jan Zuchnický, DiS 

Místopředseda /  
vedoucí středisek 

Ing. Bc. Milan Svojanovský 

Vedoucí Klubu ÁMOS 
Radka Owsianková 

Vedoucí střediska RODINA 
MUDr. Maria Fridrichová 

Vedoucí Projektu VÝZVA 
Rostislav Macošek 

Předseda 
Jan Zajíček 

3.4  Organizační struktura managementu 
 

Vedení CPR tvoří 9 členů, těmi jsou předseda, místopředseda, vedoucí (6 členů) 

a člen z nižší vedoucí pozice. Organizaci řídí předseda společně s užším vedením skládající 

se z místopředsedy, vedoucího PR a fundraisingu, vedoucího personalistiky a ekonomiky a 

vedoucího správních činností. Širší vedení zahrnuje tři vedoucí hlavních oblastí činností 

organizace - vedoucí středisek Klub ÁMOS, Projekt VÝZVA a RODINA. Posledním 

členem vedení je zvolený člen sdružení, jehož členství je vázáno ke konkrétní odborné 

funkci a pracovní roli podle interního předpisu. 

Předseda vrcholově řídí prostřednictvím čtyřech podřízených vedoucích všechny 

oblasti organizace. Je také jejím statutárním zástupcem a reprezentantem.  

Jeho zástupcem je místopředseda, zodpovědný za řízení a koordinaci středisek 

sdružení. Zastává také funkci tvůrce strategických a provozních dokumentů organizace. 

Vedoucí PR a fundraisingu řídí, jak už vyplývá ze samotného názvu pozice, 

činnosti v oblasti styku s veřejností a získávání prostředků pro činnost organizace. 

Oblast administrativních činností spadá pod vedoucí personalistiky 

a ekonomiky, který zajišťuje personální a ekonomickou agendu. 

Za řízení a správu technického a informačního zázemí, včetně zajištění 

bezpečnosti práce, má zodpovědnost vedoucí správních činností. 

 

Obr. 3.5  Organizační schéma vedení CPR v závěru roku 2009 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Upraveno podle vnitřních dokumentů organizace 
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3.5  Public relations 
 

Public relations chápeme jako soubor metod a nástrojů k budování, udržování 

a ovlivňování vztahů s veřejností prostřednictvím komunikace.  

Cílem styku s veřejností je interaktivní komunikace s veřejností, získání podpory 

veřejnosti, vytvoření prostředí pro fundraisingové aktivity, získávání nových dobrovolníků, 

propagace programu a služeb nabízených organizací, tvorba a zlepšování image organizace 

a přizpůsobení své politiky vzhledem k veřejnému zájmu. 

Za oblast public relations, společně s oblastí fundraisingu, je v organizaci CPR 

zodpovědný vedoucí public relations a fundraisingu, v současnosti15 je jím Jana 

Praisová.  

 

 

3.5.1  Akce pořádané organizací 
 

Organizace CPR pořádá pro své uživatele i širokou veřejnost spoustu akcí, kde se 

lidé mohou seznámit se světem handicapovaných, upevnit své rodinné i společenské 

vztahy, smysluplně využít volný čas nebo se dozvědět o aktivitách a službách organizace. 

Mezi akce organizované CPR patří např. interaktivní výstavy klubu ÁMOS, 

Tvořivá odpoledne, Pohádková zpívání, Odpoledne s písničkou, Odpoledne her 

v přírodě, tradiční plesy nebo maškarní plesy pro děti. Uskutečňuje se také Den 

pro rodinu, celodenní setkání zahájené mší a zahrnující program pro děti i celé rodiny 

s dobrodružným hledáním pokladu, výtvarným tvořením, hrami nebo opékáním.   

V březnu letošního roku 2010 proběhla soutěž Naše rodinná oslava, kdy děti 

ve věkovém rozmezí 5 -16 let ztvárňovali literárně nebo výtvarně, jak tráví čas se svými 

rodinami při příležitostech oslav. Cílem tohoto projektu bylo děti motivovat k přemýšlení 

o důležitosti zázemí rodiny a zapojení do společné diskuze. Do soutěže se přihlásilo 

66 školských zařízení s celkovými 680 výtvarnými a literárními pracemi.  

Centrum pořádá dny otevřených dveřích, které potenciálním klientům 

i veřejnosti přibližuje nejen prostředí, kde organizace poskytuje své služby, ale i samotnou 

činnost. 

                                                   
15 Údaj k začátku roku 2009. 



 32 

Organizace se účastnila Hornických slavností OKD v Karviné, kde se 

prezentovaly neziskové organizace podporované Nadací OKD. Na svém stánku zástupci 

CPR nabízeli letáčky a zpravodaje, odpovídali na dotazy návštěvníků, ti si zde rovněž 

mohli vyzkoušet některé hlavolamy Klubu ÁMOS. 

Každoroční pořádanou prodejní akcí projektu VÝZVA, jejíž myšlenka se mi 

osobně velmi líbí, je Světlo dětem s handicapem. Od roku 2007 již proběhla třikrát. Jedná 

se o benefiční akci, kdy CPR prodává v prostorách ostravského Obchodního centra Galerie 

Tesco v Ostravě-Třebovicích úsporné žárovky (věnované firmou Philips Consumer 

Luminaires Czech Republic, s.r.o.). Součástí této prodejní akce je i doprovodný program 

v podobě vystoupení klaunů, možnost zkusit si zahrát paralympijský sport „bocciu“ a také 

prezentace služeb a aktivit organizace. Výnos16 získaný prodejem žárovek putuje 

na aktivity organizace - v roce 2008 byly prostředky použity na specifickou úpravu auta 

sloužící k přepravě uživatelů služeb, v roce 2009 pak na sportovní vybavení a vybavení 

herny a keramického kroužku klubu BRÁNA.  

CPR se v roce 20009 účastnilo každoročního programu „Prazdroj lidem“ 

se svou interaktivní výstavou „Oči nevidomých - uši neslyšících“. Ve veřejném hlasování 

se zde snažilo získat prostředky na putování této výstavy. Hlasovat mohla veřejnost 

prostřednictvím internetových stránek www.prazdrojlidem.cz, prostřednictvím tištěného 

hlasovacího lístku (přiloženého v Moravskoslezském, Frýdecko-Místeckém a Třineckém 

deníku) nebo zasláním dárcovské SMS. Organizace se bohužel neumístila na prvních 

11 pozicích organizací z Ostravska, Frýdecko-Místecka, Třinecka a Jablunkovska, které se 

podělily o vítězné prostředky na své projekty. Jelikož se CPR umístila na 16. místě, získala 

pouze výtěžek získaný zasíláním dárcovských SMS, a to částku ve výši 1512,- Kč. 

Centrum též spolupracuje s TV Noe, nekomerční neziskovou televizí působící  

od roku 2006. Pořady této televize jsou vytvářeny na základě tradičních křesťanských 

hodnot a je zde cíleně omezeno zobrazování násilí a nemravností. Na kanálu televize Noe 

bylo odvysíláno již několik pořadů týkající se organizace CPR. Jedná se 

např. o dokumentární pořad „Rodina je …“, která představovala veřejnosti činnost 

organizace. Televize uvedla cyklus pořadů popisující konané výstavy Velikonočních 

řemesel, každý týden zaměřené na jinou oblast řemesla. „Zpravodajské noeviny“ také 

informovaly o konání vánočních řemesel a zprostředkovaly reportáž o této akci. 

 

                                                   
16 Cena žárovky je 50,- Kč.  
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3.5.2  Zákony upravující sponzoring a darování 
 

V úvodu této podkapitoly bych chtěla vysvětlit rozdíl mezi pojmy sponzoring 

a darování, protože často dochází k jejich vzájemnému zaměňování. 

Sponzoring je chápán jako nástroj marketingové a komunikační politiky, která je, 

na rozdíl od darování, založena na principu služby a protihodnoty. Jedná se o oboustranný 

obchod, kdy sponzor poskytuje organizaci sponzorský příspěvek, za který očekává 

protiplnění ve formě reklamy své firmy, sloužící ke zviditelnění či k zlepšení svého image 

a k zjednodušení dosažení marketingových cílů. 

Naproti tomu darováním rozumíme bezúplatné převedení stvrzené darovací 

smlouvou. Obdarovaná organizace by neměla v případném poděkování dárci uvádět 

informace propagující služby nebo produkty dárce. 

Dalším rozdílem, pro neziskové organizace značně důležitým, je rozdílné 

zdanění u sponzorských příspěvků a darů. Zatímco v případě daru, ať již ve formě 

peněžního, naturálního nebo ve formě bezplatně provedené služby, je obdarovaná 

nezisková organizace od daně darovací osvobozena, v případě sponzoringu je organizace 

povinna odvést daň z příjmu.17 

V daňové oblasti zde existují rozdíly i pro stranu dárce či sponzora. V případě 

darování, si dárce může od základu daně odečíst hodnotu poskytnutých darů, pokud úhrnná 

hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč 

(v případě fyzické osoby), nebo pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč (v případě 

právnické osoby). Fyzická osoba si může odečíst v úhrnu nejvýše 10 % ze základu daně, 

právnická osoba pak 5 % ze základu daně.18 

Co se týče sponzoringu, sponzor si může tyto sponzorské příspěvky zahrnout jako 

náklady na prezentaci a reklamu do daňově uznatelných nákladů v jejich plné výši. 

Uvedené marketingové a daňové aspekty pak motivují firmy spíše k preferování 

podpory formou sponzoringu než darováním. 

  

 

 

 

 
                                                   
17 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
18 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů§ 15, odst. 1, Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů § 20, 
odst. 8. 



 34 

Mezi zákony, které se dotýkají problematiky sponzoringu a dárování, patří: 

 

• zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

• zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, 

• zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  

• zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, 

• zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

• zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

(definice reklamy a sponzorství), 

• zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, 

• zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (provádění kontroly a dozoru 

nad konáním sbírek). 
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4  Analýza hospodaření a možnosti zvýšení příjmů organizace 
 

Tato kapitola je věnována problematice hospodaření organizace s důrazem 

kladeným na základě zaměření mé bakalářské práce především na výši a složení získaných 

příjmů a také na snahu nalézt další potenciální možnosti příjmů, které prozatím organizace 

CPR nevyužívá. 

Jako informační zdroj mi sloužily především výroční zprávy organizace, které lze 

stáhnout i v elektronické podobě z internetových stránek organizace CPR.19 

 

 

4.1  Hospodaření od roku 2005 do roku 2009 
 

Pro účely mé bakalářské práce jsem posuzovala hospodaření organizace v období 

v let 2005 - 2009. Ve všech sledovaných letech organizace dosahovala záporných hodnot 

výsledku hospodaření20. Jak vysoké byly tyto hospodářské ztráty, zobrazuje graf 4.1.  

 

Graf 4.1  Srovnání jednotlivých výsledků hospodaření organizace CPR  

v letech 2005 - 2009 
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Zdroj: Vlastní zpracování podle výročních zpráv organizace za rok 2005 - 2009 

                                                   
19 Internetové stránky CPR: www.prorodiny.cz 
20 Výsledek hospodaření je rozdíl mezi výnosy a náklady. Představuje zisk či ztrátu za určité období. 
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4.1.1  Hospodaření v roce 2005 
 

V roce 2005 organizace dosáhla výnosu ve výši 8 417 106 Kč a vynaložila 

náklady v částce 8 580 212 Kč, ztráta tudíž činila 163 106 Kč. 

Z výnosových položek tvořily největší část provozní dotace. Nejvyšší podíl 

dotací připadl na projekty střediska VÝZVA a dále střediska RODINA. Provozní dotace 

byly poskytnuty zejména statutárním městem Ostrava, Moravskoslezským krajem 

a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Granty získala organizace např. od Nadace 

rozvoje občanské společnosti ze sbírky „Pomozte dětem!“ a Nadace Eurotel. 

Příjmy z vlastní činnosti plynuly organizaci ze sociálních služeb osobní 

asistence, realizace interaktivních výstav a podpory fungující rodiny. 

Další značnou položkou jsou dary, zejména se jedná o drobné dary fyzických 

osob, které v úhrnu tvoří v tomto roce zhruba 2/3 částky získané darem. Dar organizace 

získala také od Biskupství  ostravsko-opavského, římskokatolických farností, kláštera 

a firem. 

Procentuální zastoupení jednotlivých typů výnosů na celkových výnosech v tomto 

roce je znázorněno v grafu 4.2. 

 

 

Graf 4.2  Zobrazení výnosů organizace CPR v roce 2005 výsečovým grafem podle podílů 

jednotlivých typů na celkovém objemu výnosů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle výroční zprávy organizace za rok 200521 

                                                   
21 Výroční zpráva: http://www.prorodiny.cz/UserFiles/File/Vyrocni%20zprava% 20rok%202005.doc 
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4.1.2  Hospodaření v roce 2006 
 

V roce 2006 organizace dosáhla výnosu ve výši 12 549 380 Kč a vynaložila 

náklady v částce 12 553 236 Kč, ztráta tudíž činila 3 856 Kč. 

Z výnosových položek tvořily největší část opět provozní dotace. Poskytovateli 

dotací bylo statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Ministerstvo práce 

a sociálních věcí a úřady práce. Mezi projekty nejvíce podpořené poskytovateli patřily opět 

projekty střediska VÝZVA a RODINA. Granty byly poskytnuty organizaci Nadací rozvoje 

občanské společnosti a Nadačním fondem Českého rozhlasu. 

V tomto roce byly tvořeny příjmy z vlastní činnosti výnosy ze sociálních služeb 

osobní asistence, realizace interaktivních výstav, podpory fungující rodiny a také 

z reklamy (formou sponzoringu). 

Dary organizaci poskytli drobní dárci, Biskupství ostravsko-opavské, 

římskokatolická farnost a jednotlivé firmy. Organizace také přijala část darů formou 

dárcovských SMS zpráv. 

Procentuální zastoupení jednotlivých typů výnosů na celkových výnosech v tomto 

roce je znázorněno v grafu 4.3. 

 

Graf 4.3  Zobrazení výnosů organizace CPR v roce 2006 výsečovým grafem podle podílů 

jednotlivých typů na celkovém objemu výnosů 
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Zdroj: Vlastní zpracování podle výroční zprávy organizace za rok 200622 

 

                                                   
22 Zpráva dostupná na 
http://www.prorodiny.cz/UserFiles/File/Vyrocni%20zprava%20za%20rok%202006%20-%20text.pdf 
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4.1.3  Hospodaření v roce 2007 
 

V roce 2007 organizace dosáhla výnosu ve výši 16 266 138 Kč a vynaložila 

náklady v částce 16 485 271 Kč, ztráta tudíž činila 219 133 Kč. 

Z výnosových položek tvořily největší část stejně jako v posledních letech 

provozní dotace. Největší objem dotací podpořil činnost projektu VÝZVA a střediska 

RODINA. Dotace poskytlo zejména statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj 

a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Granty obdrželo CPR převážně od Nadace rozvoje 

občanské společnosti a Nadačního fondu Českého rozhlasu. 

Příjmy z vlastní činnosti tvořily prostředky získané sociální službou osobní 

asistence, realizací interaktivních výstav,  přednáškovou a poradenskou činností. 

Významnými dárci byli kromě drobných dárců, také Biskupství ostravsko-

opavské, městský obvod Moravská Ostrava a firmy. 

Procentuální zastoupení jednotlivých typů výnosů na celkových výnosech v tomto 

roce je znázorněno v grafu 4.4. 

 

 

Graf 4.4  Zobrazení výnosů organizace CPR v roce 2007 výsečovým grafem podle podílů 

jednotlivých typů na celkovém objemu výnosů 

Výnosy organizace v roce 2007
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Dary Členské příspěvky Provozní dotace

Zúčtování fondů Příjmy z hlavní činnosti Úroky z BÚ

Ostatní výnosy

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle výroční zprávy organizace za rok 200723 

 

 

                                                   
23 Zpráva dostupná na http://www.prorodiny.cz/UserFiles/File/VYROCNI_ZPRAVA_CPR.pdf 
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4.1.4  Hospodaření v roce 2008 
 

V roce 2008 organizace dosáhla výnosu ve výši 15 607 172 Kč a vynaložila 

náklady v částce 15 615 967 Kč, ztráta tudíž činila 8 795 Kč. 

Provozní dotace tvořily opět největší objem výnosů. Organizaci byly poskytnuty 

z prostředků statutárního města Ostrava, Ministerstva práce a sociálních věcí a úřadů práce. 

Těmito dotacemi byly opět nejvíce podpořeny projekty střediska VÝZVA a RODINA. 

Organizace přijala také granty např. od Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace 

OKD nebo od  Nadačního fondu Českého rozhlasu. 

I v tomto roce představovaly příjmy z vlastní činnosti výraznou výnosovou 

položku. Příjmy byly získány ze sociálních služeb osobní asistence, realizace 

interaktivních výstav, přednáškové a poradenské činnosti a z reklamy. 

Zhruba třetinu darů tvořily drobné dary fyzických osob, zbylá část darů 

pocházela od Biskupství ostravsko-opavského, Arcibiskupství olomouckého, Diecézní 

charity ostravsko-opavské a část darů byla poskytnuta firmami. V tomto roce získalo CPR 

výnosy také z konané veřejné sbírky. 

Procentuální zastoupení jednotlivých typů výnosů na celkových výnosech v tomto 

roce je znázorněno v grafu 4.5. 

 

Graf 4.5  Zobrazení výnosů organizace CPR v roce 2008 výsečovým grafem podle podílů 

jednotlivých typů na celkovém objemu výnosů 

Výnosy organizace v roce 2008
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Zdroj: Vlastní zpracování podle výroční zprávy organizace za rok 200824 

                                                   
24 Zpráva dostupná na http://www.prorodiny.cz/UserFiles/File/vyrocni_CPR_elektronicka.pdf 
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4.1.5  Hospodaření v roce 2009 
 

V roce 2009 organizace dosáhla výnosu ve výši 16 862 937 Kč a vynaložila 

náklady v částce 17 498 001 Kč, ztráta tudíž činila 635 064 Kč. 

Provozní dotace opětovně představovaly nejobjemnější část ročních výnosů 

organizace. Jednalo se o dotace od statutárního města Ostrava, Moravskoslezského kraje, 

Ministerstva práce a sociálních věcí (mimo jiné také z Evropského sociálního fondu). 

Organizace získala také prostředky z regionálního operačního programu na vybavení 

střediska CPR. Grantové prostředky byly získány od Nadace rozvoje občanské společnosti, 

Nadace OKD, Nadačního fondu Českého rozhlasu a od Nadace Divoké husy.  

Mezi příjmy z vlastní činnosti patří příjmy získané ze poskytování sociálních 

služeb osobní asistence, realizace interaktivních výstav, přednáškové a poradenské 

činnosti, pobytových akcí pořádaných organizací a z reklamy. 

Dary byly přijaty od jednotlivých fyzických osob, Biskupství ostravsko-

opavského, firem a z veřejných sbírek. 

Procentuální zastoupení jednotlivých typů výnosů na celkových výnosech v tomto 

roce je znázorněno v grafu 4.6. 

 

Graf 4.6  Zobrazení výnosů organizace CPR v roce 2009 výsečovým grafem podle podílů 

jednotlivých typů na celkovém objemu výnosů 
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Zdroj: Vlastní zpracování podle výkazu zisku a ztrát organizace za rok 200925 

                                                   
25 Výkaz zisku a ztrát poslán od konzultanta e-mailem na vyžádání. 
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4.2  Příjmy organizace 

 

Ze srovnání sledovaných let vyplývá, že výše rozpočtu organizace postupně 

vzrůstala, v roce 2009 byla oproti roku 2005 již téměř dvojnásobná. S rostoucími náklady 

se však organizaci dařilo získat také vyšší finanční prostředky na pokrytí těchto nákladů. 

Co se týče zdrojů příjmů, osobně mě velmi zaujal grantový program Benefice 

s Divokými husami. Nadace Divoké husy tímto svým programem zdvojuje výnosy 

benefičních akcí neziskových organizací i jednotlivců až do výše 60 000,- Kč a motivuje 

tak organizaci k vlastní aktivitě. Tento nadační příspěvek musí být použit ve prospěch 

konkrétního účelu. 

 

4.2.1.  Přijaté dotace 

 

Příjmy organizace jsou tvořeny z největší části provozními dotacemi. Tato složka 

pokrývá zhruba 2/3 až 3/4 celkových příjmů organizace. Nejvíce těchto dotačních 

prostředků směřuje každoročně do projektu VÝZVA (zhruba polovina celkové výše 

přijatých provozních dotací). Dotace organizaci jsou poskytovány z rozpočtu města 

Ostrava, z rozpočtu kraje i z Evropského sociálního fondu Evropské unie. 

Co se týče legislativy problematiky dotací, důležité je zejména usnesení vlády 

č. 1333/2008 Sb., o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České 

republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a usnesení 

vlády č. 692/2008 Sb., o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním 

neziskovým organizacím pro rok 2009. 

 

4.2.2  Příjmy z vlastní činnosti 

 

Značnou složkou příjmů jsou příjmy z vlastní činnosti, které se ve sledovaném 

období pohybovaly ve výši 12 až 20 %. Největší podíl na těchto příjmech mají příjmy 

z provozování sociálních služeb osobní asistence, dále pak příjmy z realizace 

interaktivních výstav, přednáškové a poradenské činnosti, projektu podpory fungující 

rodiny a z reklamy. 
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4.2.3  Přijaté finanční dary 
 

Dalším významným příjmem organizace jsou dary. Tento druh příjmů se 

ve sledovaném období pohybuje v průměru kolem 10 % příjmů. Převažují zejména dary 

od firem a organizací (dary přijaté od farností a biskupství). Drobné dary fyzických osob 

nepřesahují, kromě roku 2005, úrovně padesáti procent přijatých darů. V roce 2006 

organizace získala prostředky také prostřednictvím dárcovských SMS, v roce 2007 a 2008 

pak prostřednictvím veřejných sbírek. 

Se zákonů upravující darování bych zmínila především zákon č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitosti a zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. 

 

 

4.2.4  Ostatní příjmy 
 

Kromě uvedených typů příjmů, které mají ve struktuře příjmů největší zastoupení, 

ještě doplňují příjmy organizace další složky: 

 

- zúčtování fondů, 

- členské příspěvky (ve výši 200 Kč), 

- úroky z běžného účtu, 

- ostatní výnosy. 

 

V souhrnu tyto položky každoročně tvoří podíl maximálně do 5 % všech příjmů a 

představují tak pouze zanedbatelnou část finančních prostředků přijatých organizací CPR. 

Největší poměr z těchto ostatních příjmů organizace zaujímá prostředky ze zúčtování 

fondů, poté členské příspěvky, v roce 2009 pak byly větší příjmovou položkou těchto 

ostatních zdrojů prostředky z prodeje dlouhodobého majetku organizace. 
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4.3  Potenciální možnosti zvýšení příjmů  
 

Organizace získává prostředky pro svou činnost ze širokého okruhu zdrojů 

a snaží se čerpat veškeré dotace a granty, které jsou pro ni dostupné. Využívá různých 

forem získávání financí, počínaje získání těchto dotací, grantů, přes pořádání veřejných 

sbírek, přijímání finančních prostředků prostřednictvím dárcovských SMS, až po vytváření 

příjmů vlastní činností organizace, zahrnující prostředky ze vstupného na interaktivní 

výstavy, poskytování asistenčních služeb nebo příjmy z přednášek a poradenství. 

Jelikož získávání finančních prostředků má takto široké a pestré spektrum, 

je obtížné nalézt nový zdroj příjmů, který by organizace ještě nevyužívala. Vzrůstající 

nároky na finanční stránku její činnosti však vyžadují kromě snahy udržet si nynější zdroje 

i vytváření příležitostí k získání ještě širšího zájmu veřejnosti. Ten s sebou zákonitě přináší 

i nové finanční prostředky pro financování rozvoje a zkvalitňování služeb organizace. 

Protože jako důležitou oblast, kde má organizace nevyužitý potenciál, považuji 

nedostatek všeobecného povědomí o CPR a její činnosti u široké veřejnosti, snažila jsem 

se přispět organizaci vlastní iniciativou právě v této problematice. Přestože se organizace 

CPR snaží mnoha způsoby oslovit a zaujmout co nejvíce lidí, konkurence v této oblasti je 

vysoká a tím jsou relativně malé nebo nově vzniklé organizace oproti známým 

a zavedeným organizacím znevýhodněny.  

Na základě provedeného dotazníkového šetření26, vyplněného vzorkem 101 lidí, 

jsem zjistila, že má domněnka o nedostatečné informovanosti o této neziskové organizaci 

je zcela oprávněná. Ze vzorku 101 dotazovaných o organizaci již něco slyšelo jen necelých 

28 %, nikdo z dotazovaných však nevěděl nic o činnosti organizaci. Dotazovaní byli 

zastoupeni jak mužským, tak ženským pohlavím, ve věku od 15 do 58 let (průměrný věk 

dotazovaných byl zhruba 25 let). Protože se jedná o organizaci působící hlavně v našem 

regionu, šlo převážně o respondenty z Moravskoslezského kraje27. V mém dotazníku jsem 

použila uzavřené i otevřené otázky s použitím filtru, kdy počet otázek závisel 

na odpovědích respondenta. 

                                                   
26 Hanáková, M. - Informovanost o organizaci Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava (výsledky 
průzkumu), 2010. Dostupné online na http://informovanost-o-organizaci-centrum-pro-rodinu-a-socialni-
pec.vyplnto.cz.  Dotazník byl vytvořen pomocí dotazníkové služby na internetových stránkách 
www.vyplnto.cz. 
27 Procentuální podíl respondentů, kteří v Moravskoslezském kraji nežijí, nepracují ani nestudují, tvořil 
necelých 7 %. 
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Cíl své bakalářské práce, tj. nalezení možností dalších příjmů organizace, jsem 

pojala především z praktického hlediska, kdy jsem se snažila vymyslet konkrétní aktivity, 

které by organizaci mohly pomoct. Proto jsem usilovala o iniciativy proveditelné, 

nenáročné na finanční prostředky, podle mého úsudku účinné a které by mohly u lidí, 

jež zatím organizaci neznají, podnítit zájem.  

Přestože existují další, většinou přínosnější (ve smyslu objemu potencionálně 

přijatých prostředků) zdroje příjmů, z kterých by organizace mohla čerpat28, nezabývala 

jsem se jimi v tomto textu, protože z aktivit a hospodaření organizace je zřejmé, že je 

schopná využívat všech dostupných zdrojů a v  problematice čerpání grantů a dotací je 

znalá. Z tohoto důvodu jsem preferovala vytýčení zejména akcí, které spadají do jiné 

oblasti. 

 

 

4.3.1  Vytvoření skupiny na sociální síti 
 

Jelikož lidé v dnešní „technické době“ tíhnou k různým sociálním 

a komunikačním internetovým sítím na internetu, jako jsou např. stránky Facebook, 

MySpace, Spolužáci.cz29, zaměřila jsem svou snahu směrem k těmto komunitám, kde se 

virtuálně shromažďuje mnoho lidí. Asi nejrozšířenější sociální internetovou sítí je 

Facebook, rozsáhlý celosvětový fenomén, webový systém se stovkami miliónů uživatelů. 

Z důvodů možnosti rozšiřování informovanosti o organizaci CPR u širokého spektra 

českých uživatelů Facebooku jsem založila na této stránce skupinu „Centrum pro rodinu 

a sociální péči o.s. Ostrava“30, která k dnešnímu dni 30.4. 2010, tj. 19 dní od založení této 

skupiny, čítá již 35 přihlášených členů. Na stránce této skupiny se lidé mohou dozvědět 

základní informace o organizaci, shlédnout fotografie z některých pořádaných akcí 

organizace a také letáček s informacemi o dárcovských SMS. Jsou zde také vypsány 

některé připravované akce a odkazy na stránky organizace, kde se mohou zájemci 

dozvědět více. Na základě provázanosti profilů na Facebooku předpokládám, že počet 

členů této skupiny, a s ním samozřejmě také zájem o CPR, bude stále vzrůstat. Založení 

                                                   
28 Mezi takové zdroje příjmů patří např. program Cesty k integraci (Výbor dobré vůle - Nadace Olgy 
Havlové), Grantové příspěvky nadace VINCI, Grantové řízení z NIF - oblast humanitární a sociální, projekt 
Konta BARIÉRY, prostředky z Nadačního fondu J&T nebo z Nadačního fondu Romana Šebrleho. 
29 www.facebook.com, www.myspace.com, www.spoluzaci.cz 
30 Adresa skupiny je http://www.facebook.com/group.php?gid=117150068296887 (stránku lze zobrazit jen 
členům stránky Facebook) 
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této skupiny v takto hojně využívané sociální síti umožní, podle mého mínění, rozšíření 

povědomí o organizaci a její činnosti, zvýší možnost získání dalších potenciálních dárců, 

dobrovolníků, uživatelů služeb, návštěvníků výstav a ostatních akcí. Již po jediném dni 

založení skupiny mě na základě informací z této skupiny kontaktovala jedna z členek 

skupiny se zájmem o možnosti pomoci organizaci formou dobrovolnictví. Tato členka 

bude v organizaci působit pravděpodobně jako dobrovolnice v integračním klubu BRÁNA. 

 

 

4.3.2  Akce Korálkem k úsměvu 
 

Další má iniciativa pramenila z inspirace akcí nazvanou Korálek ke korálku 

na podporu Dobročinných obchodů Sue Ryder, která se pravidelně koná v Praze31. Tato 

myšlenka mě velmi oslovila a, protože i já sama vyrábím bižuterii, rozhodla jsem se 

takovou akci uskutečnit i zde v Ostravě právě ve prospěch organizace CPR. Předběžně 

mám přislíbenou spolupráci 11 amatérských umělců32 z Ostravy a okolí, kteří jsou ochotni 

zúčastnit se tohoto dobročinného srazu, kterému jsem dala název Korálkem k úsměvu. 

Účastníci srazu se sejdou v prostorách CPR k několikahodinovému setkání, 

během kterého budou vyrábět bižuterii i jiné výrobky a ty pak budou věnovány organizaci, 

která je může nabídnout k prodeji prostřednictvím svých internetových stránek 

(či prodejních internetových stránek - např. prostřednictvím Fleru33), na svých 

interaktivních výstavách nebo jiných akcích nebo je může také prezentovat 

např. na nástěnkách svých středisek. 

Materiál k tvoření těmto šperkům si účastníci buď přinesou z vlastních zásob, 

popřípadě by mohl být poskytnut korálkovými obchody, pokud by byly ochotny angažovat 

se v této záležitosti a přispět tím i svým dílem. 

Tuto akci mám v plánu uskutečnit v druhé polovině června, po mých státních 

závěrečných zkouškách, abych na organizaci tohoto setkání měla dostatek času. Doufám, 

že pokud budou všichni - organizace i účastníci akce - s akcí spokojeni, budou se tyto 

srazy opakovat a stane se z nich milá tradice, která bude organizaci pomáhat pravidelně. 

                                                   
31 Jedná se o sraz amatérských umělců, kteří vytváří bižuterii. Ta se pak prodává v Dobročinných obchodech 
Sue Ryder a výtěžek je věnován Domovu Sue Ryder, zajišťující v těchto domovech důstojnou péči  
pro seniory. 
32 Údaj je platný ke dni 30.4.. Jelikož získávám přislíbení spolupráce postupně od více a více umělců, 
předpokládám, že v době státních závěrečných zkoušek bude tento počet ještě vyšší. 
33 Adresa stránky: www.fler.cz 



 46 

4.3.3  Aukce předmětů s tématikou organizace CPR 
 

Další možností získání prostředků by také mohly být aukce předmětů svázaných 

nějakým způsobem s organizací CPR. Napadlo mě, že by organizace mohla poprosit své 

pracovníky, dobrovolníky, klienty, jejich rodiče, příbuzné nebo kamarády, zda by mohli 

napsat, nakreslit, natočit, nafotit či jinak ztvárnit, jak jim organizace změnila pohled 

na svět, jak se změnil jejich život a co pro ně organizace znamená. Tyto fotky, texty, 

obrázky nebo videa by se v různých úpravách mohly dražit např. na internetových aukcích 

(např. na nejznámějším Aukru34) nebo na akcích organizace. Každý výherce aukce by pak 

vlastnil jedinečnou výpověď lidí, kterým organizace změnila život, když jim poskytla 

možnost žít o něco kvalitnější a radostnější život. 

 

                                                   
34 Adresa stránky: www.aukro.cz 
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5  Závěr 
 

V této práci jsem rozebrala aktivity a hospodaření organizace Centrum pro rodinu 

a sociální péči o.s.. Popsala jsem  metody a prostředky, kterými získává příjmy k pokrytí 

svých potřeb, a nastínila strukturu výnosů, získávaných ze širokého okruhu zdrojů. 

Sdružení CPR se soustřeďuje na neustálé zkvalitňování svých služeb a aktivit klientům 

a efektivně využívá finančního i lidského kapitálu k naplňování svého poslání. K tomu jsou 

samozřejmě zapotřebí stále rostoucí finanční prostředky, které vytváří podmínky pro další 

rozvoj. 

Spolupráce s mým konzultantem a předsedou organizace panem Ing. Milanem 

Svojanovským byla přínosná, poskytla mi spoustu nových informací a podnětů. Pan 

Svojanovský se mi ochotně snažil vycházet vstříc a věnovat mi svůj čas, přestože kvůli 

jeho časové zaneprázdněnosti někdy nebylo lehké skloubit jeho pracovní roli s rolí 

konzultanta.  

Ve své práci jsem se snažila přehledně shrnout činnost a hospodaření organizace 

za posledních 5 let. Toto shrnutí může sloužit k účelům managementu a poskytuje základní 

informace o hospodaření sdružení.  

Pro účely své práce jsem analyzovala hospodaření organizace CPR za posledních 

5 let, tj. od roku 2005 do roku 2009. Ze srovnání údajů těchto období vyplývá, že výše 

rozpočtu organizace, která se pohybuje v řádech milionů, neustále stoupá, v minulém roce 

byla částka oproti roku 2005 téměř dvojnásobná. Organizace ve sledovaném období 

dosahovala záporných hodnot výsledků hospodaření, tyto ztráty se pohybovaly v řádech 

tisíců až desetitisíců. K vyhodnocování hospodaření jsem využívala informace získané 

z výročních zpráv, jež jsou k dispozici mimo jiné také na internetových stránkách sdružení 

(kromě výroční zprávy za rok 2009, která v současné době ještě není připravena 

ke zveřejnění). 

Práce potvrdila, že management organizace poskytuje vhodné podmínky 

pro činnost public relations celkem dostatečně, ale stále v této oblasti existují nevyužité 

možnosti. Má hypotéza se tedy z důvodu tohoto neúplného využití potenciálu organizace 

částečně naplnila.  

Zaměřila jsem se na cíl své práce z praktické stránky a snažila jsem se nalézt 

konkrétní aktivity organizace, ze kterých by bylo možné získat další finanční prostředky 

a ve kterých bych se současně mohla osobně angažovat, a pomohla tak organizaci aktivně 
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a přímo. Svou iniciativou jsem usilovala o zviditelnění sdružení a rozšíření povědomí 

o činnostech i organizaci samotné. Protože se organizace, dle mého názoru, orientuje 

v problematice získávání dotací na výborné úrovni, snažila jsem se objevit nevyužité 

možnosti v jiných oblastech. Mě osobně činnost organizace i zapálení zaměstnanců 

a dobrovolníků velmi oslovila a těším se na okamžik, kdy i já budu moct být skrz 

organizaci nápomocna lidem, které postihnul nelehký osud a kteří jsou ne vlastní vinou 

odkázáni na podporu a pomoc druhých. 

Protože v organizaci dřímá i přes neutuchající úsilí pracovníků a dobrovolníků 

neúplně využitý potenciál, věřím, že i nadále bude organizace dosahovat čím dál většího 

zkvalitňování úrovně poskytovaných služeb a bude tak ještě efektivněji naplňovat potřeby 

svých klientů, jež mohou díky organizaci žít radostnější, společenštější, plnohodnotný 

život, jaký je dopřán lidem bez handicapu. 
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Příloha 1  Přehled výnosů organizace CPR v letech 2005 - 2009 (v Kč) 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Dary 641 532 752 962 765 731 1 861 609 2 336 727 

Členské příspěvky 2 200 2 200 8 000 8 000 8 000 

Provozní dotace 6 627 420 9 002 707 12 818 547 10 027 381 10 855 948 

Zúčtování fondů 137 955 683 200 298 000 510 000 0 

Příjmy z hlavní činnosti 1 007 767 2 107 736 2 310 079 3 164 897 3 162 867 

Úroky z BÚ 232 575 810 6 785 1 781 

Ostatní výnosy 0 0 64 971 28 500 317 614 

Tržby z prodeje DM 0 0 0 0 180 000 

Výnosy celkem 8 417 106 12 549 380 16 266 138 15 607 172 16 862 937 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle výročních zpráv za jednotlivé roky 2005 - 2009 



 

Příloha 2  Přehled nákladů organizace CPR v letech 2005 - 2009 (v Kč) 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Materiál 1 099 670 1 312 264 2 299 762 1 161 006 1 784 398 

Energie 0 0 297 996 399 311 415 529 

Opravy a udržování 145 608 180 897 226 654 138 576 601 012 

Cestovné 155 797 145 547 74 410 84 284 127 580 

Služby 1 252 647 1 715 554 2 887 502 2 783 372 2 606 955 

Mzdové náklady 5 892 334 8 979 178 10 161 952 10 681 808 11 025 202 

Ostatní daně a poplatky 0 0 0 22 217 180 110 

Ostatní pokuty a penále 0 0 1 371 3 984 490 

Úroky z úvěru 0 18 122 88 133 115 653 0 

Poskytnuté příspěvky 0 20 000 0 0 0 

Zůstatková cena prod. DM 0 0 0 0 264 000 

Ostatní náklady 34 156 133 244 394 526 138 193 196 836 

Odpisy 0 48 430 52 965 87 563 295 889 

Náklady celkem 8 580 212 12 553 236 16 485 271 15 615 967 17 498 001 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle výročních zpráv za jednotlivé roky 2005 - 2009 
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Příloha 3  Znění otázek a odpovědí dotazníku 

 

1. Slyšel/a jste už někdy o organizaci Centrum pro rodinu a sociální péči o.s., sídlící v 

Ostravě? 

• Ano 

• Ne (Pokračování otázkou č. 6) 

 

2. Byl/a byste schopný/á vzpomenout si na některou její činnost? 

• O organizaci jsem už něco zaslechla, ale jejich aktivity neznám.  

• Činnosti organizace znám. 

 

3. Dovedl/a byste vyjmenovat nějaké aktivity organizace nebo alespoň oblast, ve které se 

organizace angažuje? 

 

4. Přispěli jste již někdy na některou její činnost? 

• Ano, přispěl/a jsem prostřednictvím DMS.  

• Ano, přispěl/a jsem ve veřejné sbírce. 

• Ano, přispěl/a jsem formou finančního daru. 

• Ano, přispěl/a jsem, ale jiným než uvedeným způsobem (Pokračování otázkou č. 5) 

• Organizaci jsem nepřispěl/a přímo finančně, ale podílela jsem se na jejich 

aktivitách jako dobrovolník.  

• Ne, aktivity organizace mě nepřesvědčily natolik, abych přispěl/a. 

 

5. Jakým způsobem jste organizaci přispěl/a? 

 

6. Přispíval/a jste někdy jiným organizacím na dobročinné účely (veřejné sbírky, DMS)? 

• Ano, přispívám několikrát ročně. 

• Ano, přispívám každý rok při stejné příležitosti (např. Den, kdy svítí světlušky). 

• Přispívám spíše ojediněle, převážně tehdy, když jsem k tomu přemluven/a 

dobrovolníky organizací při osobním kontaktu. 

• Přispívám jen ojediněle pouze na projekty, které mě osobně zaujmou. 

• Nepřispívám vůbec. 
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7. Bydlíte v Moravskoslezském kraji? 

• Ano. 

• Ne. 

• Nebydlím, ale pracuji / studuji zde. 

 

8. Uveďte, prosím, Váš věk: 

 

9. Vaše pohlaví: 

• Žena 

• Muž 

 

 

Zdroj: Hanáková, M. - Informovanost o organizaci Centrum pro rodinu a sociální péči 

Ostrava (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na http://informovanost-o-

organizaci-centrum-pro-rodinu-a-socialni-pec.vyplnto.cz. 



 

Příloha 4  Grafické zobrazení odpovědí na dotazníkovou otázku č. 1 

 

Slyšel/a jste už někdy o organizaci 

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s., 

sídlící v Ostravě?

72%
Ne

28%
Ano

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle odpovědí respondentů  



 

Příloha 5  Grafické zobrazení odpovědí na dotazníkovou otázku č. 4 
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Zdroj: Vlastní zpracování podle odpovědí respondentů  

 

 



 

Příloha 6  Grafické zobrazení odpovědí na dotazníkovou otázku č. 6 
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Zdroj: Vlastní zpracování podle odpovědí respondentů 



 

Příloha 7  Grafické zobrazení odpovědí na dotazníkovou otázku č. 7 
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Zdroj: Vlastní zpracování podle odpovědí respondentů 



 

Příloha 8  Grafické zobrazení odpovědí na dotazníkovou otázku č. 8 
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Zdroj: Vlastní zpracování podle odpovědí respondentů 



 

Příloha 9  Grafické zobrazení odpovědí na dotazníkovou otázku č. 9 
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Zdroj: Vlastní zpracování podle odpovědí respondentů 

 


