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1 ÚVOD 

Naše společnost pokládá v součastné době existenci neziskového sektoru za svou 

přirozenou součást. Neziskové organizace jsou významnou složkou v demokratickém 

systému. Za posledních let vzrůstá zájem o nestátní ekonomické subjekty, jejichž cílem není 

dosahování zisku, ale uspokojování určitých potřeb, poskytování obecně prospěšných služeb.  

Oblast působení neziskových organizací je v dnešní době velmi různorodá. Mezi tyto 

oblasti můžeme zahrnout oblast sociální, ekologická, ochrana lidských práv, oblast kultury, 

školství a sportu. Většinou se zaměřují na specifické potřeby lidí, které nemůžeme stát   

ani zisková sféra dostatečně uspokojit. 

Termínem neziskové organizace označujeme institucionalizované právnické osoby, 

které vznikly podle platných zákonů a podle nich také jednají. Jedná se o organizace, které 

vznikly dobrovolně, to znamená, že nevznikají z iniciativy státu a jsou na něm nezávislé. 

Z názvu již vyplývá další znak a to, že cílem těchto organizací není vytvářet zisk. Neznamená, 

že by neziskové organizace zisk vytvářet nesměly. Pokud však nějaký zisk svou činností 

vytvoří, musí jej věnovat na podporu aktivit, ke kterým byly zřízeny.  

Označení těchto organizací není jednotné. Nejpřesnějším označením je „nestátní 

neziskové organizace“, obvykle se však používá název „neziskové organizace“   

nebo na základě dřívějšího znění zákona „nevýdělečné organizace“.  

Bakalářská práce je věnována tématu Hospodaření občanského sdružení v oblasti sportu.  

Cílem této bakalářské práce je obecné představení neziskových organizací, přiblížení 

činnosti neziskové organizace, SNAILS ORLOVÁ. U této organizace zmapovat a provést 

analýzu jejího hospodaření v období 2005 - 2009 za účelem zjištění výsledku hospodaření, 

výše nákladů, výnosů a finanční situace.  

Z výše uvedeným cílem je stanovena následující hypotéza „Podíl veřejných   

zdrojů na celkových výnosech občanského sdružení SNAILS ORLOVÁ je vyšší než 60 %“. 

Metodami použitými v této práce jsou sběr dat, studium odborné literatury a platných 

zákonů, analýza získaných dat, komparace teoretických východisek s praktickými poznatky   

a syntéza a zhodnocení poznatků.  

Při zmapování hospodaření neziskové organizace je použita metoda deskripce. 

Analýza hospodaření je prováděna na základě metody deskripce analýzy. Rozložíme celek   

na elementární části a identifikujeme jejich podstatné a nutné vlastnosti.  
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Bakalářská práce se člení do 5 kapitol včetně úvodu a závěru. V druhé kapitole 

nazvané Úloha a postavení neziskových organizací v oblasti sportu se budeme věnovat 

obecnému vymezení neziskového sektoru a vývojem neziskových organizací v České 

republice. Objasníme si zde definici neziskového sektoru podle Salamona, Broukala   

a Pestoffa. Uvedeme si schéma národního hospodářství, dále stručně je zde nastíněna historie 

a právní úprava neziskového sektoru. Další část kapitoly uvádí základní informace týkající   

se vzniku, zániku, orgánů, registrace nejčastější se vyskytující neziskové organizace, 

občanské sdružení. V závěru této kapitoly je uvedeno pět kriterií podle J. Rektoříka   

a to: kriterium zakladatele, globálního poslání, právně organizační normy, financování   

a charakteristiky realizovaných činností, tyto kriteria jsou důležitá pro klasifikaci neziskových 

organizací. Dále se seznámíme se základními pojmy v oblasti sportu. Dozvíme se, že tělesná 

kultura se dělí na subsystémy, jako jsou sport, tělesná výchova, sportovní činnost, turistika   

a rekreace. Uvedeme si také základní legislativní normy pro neziskové organizace působící 

v oblasti sportu. Blíže si osvojíme pojem sport, původ tohoto slova a jeho smysly v součastné 

době.  

 Třetí kapitola se věnuje konkrétně analyzované organizaci, kterou je občanské 

sdružení SNAILS Orlová. Zmiňuje základní informace, vznik, poslání a její organizační 

strukturu. Jsou zde také zahrnuty zákony, podle kterých se organizace řídí. 

 Čtvrtá část bakalářské práce se zaměřuje na zhodnocení činnosti organizace v letech 

2005 – 2009 a to prostřednictvím analýzy hospodaření, ve které zjišťujeme strukturu nákladů, 

výnosů a také výsledek hospodařeni. 

 Při psaní této je využita dostupná odborná literatura, existující zákony a informace 

zveřejněné na internetových stránkách. Budeme vycházet mimo jiné i z publikací   

např. J. Rektořík a také využijeme informace od konkrétní analyzované neziskové organizace. 
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2 ÚLOHA A POSTAVENÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

V OBLASTI SPORTU  

Nejdříve je nutno zdůraznit, pro organizace jejichž hlavním předmětem činnosti není 

dosažení zisku, se používá různá označení. Například neziskové organizace, organizace 

neziskového sektoru, nevýdělečné organizace a další. V této práci bude použito označení 

„nezisková organizace“. V první kapitole se budeme věnovat vymezení neziskového sektoru 

ze systému národního hospodářství a vymezení neziskových organizací. Vlastnosti 

neziskových organizací mohou být různými autory pojímány trochu odlišně, proto je 

přiblížíme z několika pohledů. Toto členění je důležité, abychom pochopili, jakým principem 

neziskové organizace fungují. Zaměříme se také na finanční prostředky, které dané organizace 

mohou získat. Také se seznámíme se základními pojmy v oblasti sportu. Dozvíme se,   

že tělesná kultura se dělí na subsystémy, jako jsou sport, tělesná výchova, sportovní činnost, 

turistika a rekreace. Uvedeme si také základní legislativní normy pro neziskové organizace 

působící v oblasti sportu. Blíže si osvojíme pojem sport, původ tohoto slova a jeho smysly 

v součastné době.  

2.1 Vymezení neziskového sektoru  

Pro vymezení neziskového sektoru použijeme model „trojúhelníku blahobytu“1   

od švédského ekonoma Pestoffa. Neziskový sektor je v západní literatuře označován jako třetí 

sektor, první sektor je nazýván sektorem ziskovým neboli soukromým a druhý veřejným. 

Schéma 2.1 Pestoffův trojúhelník 

 

Zdroj: Rektořík, J. a kol., Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress 2001. s. 16 

                                                 
1 REKTOŘÍK, J. a kol., (2001) 
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Základ schématu tvoří veřejný sektor, domácnosti a trh jako subjekty figurující   

na trhu. Tyto subjekty jsou charakterizovány zařazením do ziskového nebo neziskového 

sektoru, z hlediska formality jejich formálnosti či neformálnosti. Domácnosti a trh spolu 

vytváří soukromý sektor. Na obrázku můžeme vidět zóny, ve kterých se činnosti a poslání 

organizací překrývají. Tyto zóny nazýváme hraniční nebo smíšené. V těchto zónách figurují 

organizace, které mohou být soukromého charakteru, avšak posláním zasahují do veřejného 

sektoru, kterým jsou z části financovány, nebo naopak státní instituce, která je zřízena   

za účelem podnikání. 

Toto schéma nám dává dobrý přehled o rozmanitosti neziskového sektoru. Vláda, tedy 

veřejný sektor, představuje pro neziskovou oblast především legislativní vymezení činnosti   

a působení, a hlavně možnost získání finančních zdrojů, ať už formou dotací, veřejných 

zakázek, či daňových úlev.  

Vztah ziskového sektoru může již být problematičtější. Ziskové organizace mohou 

vystupovat také jako zdroj financí, např. formou sponzorství, avšak jak zisková, tak nezisková 

organizace mohou poskytovat stejné či podobné služby a v tomto případě se stávají 

konkurenty na trhu. 

Podle Pestoffova modelu musí nestátní neziskové organizace splňovat tři následující 

podmínky2: 

• Jsou založeny soukromými osobami, bez vlivu či záměru státu, resp. veřejných 

institucí, spadají do soukromého sektoru. 

• Splňují podmínku neziskovosti, spadají do neziskového sektoru. 

• Jsou to právnické osoby s dlouhodobým charakterem činnosti, nejde o dočasná 

uskupení bez formálních struktur, jsou to formální organizace. 

 

Trochu jiný pohled na vymezení nestátních neziskových organizací nám uvádí pojetí 

amerického sociologa Lestera M. Salomona a Anheiera, podle kterých tyto organizace musí 

splňovat pět vlastností, podle nichž NNO jsou:  

• organized, jedná se o organizace, tzn. skupiny lidí, které jdou do určité 

míry institucionalizovány, 

• priváte, organizace mají soukromou povahu, tzn. institucionálně 

oddělené od státní správy. Neziskové organizace nejsou součástí státní 

správy a nejsou řízeny orgány, ve kterých převažují státní úředníci, 

                                                 
2 HYÁNEK, V., ŠKARABELOVÁ, S., ŘEŽUCHOVÁ, M.: (2005) 
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• non profit , organizace nerozdělují zisk, tzn. neziskové organizace 

nerozdělujíc zisk mezi vlastníky nebo vedení organizace. Zisk musí opět 

použít na cíle dané posláním organizace, 

• self-governing, organizace jsou samosprávně autonomní, tzn. schopné 

řídit svou vlastní činnost, 

• voluntary, organizace jsou dobrovolné, to znamená, že zahrnují určitý 

významný prvek dobrovolné činnosti. Neznamená to, že většina příjmů 

musí pocházet z dobrovolných příspěvků nebo že většina pracovníků jsou 

dobrovolníci. Jako znak dobrovolnosti stačí jakýkoliv dobrovolný prvek. 

 

Další možná definice neziskového sektoru je podle P. Broukala3:  

„Neziskové organizace jsou subjekty, jejichž primárním cílem je dosažení přímého užitku 

prostřednictvím předem vymezené produkce, služby nebo distribuce statků, přičemž hlavním 

motivem jejich činnosti není tvorba zisku k přerozdělení mezi jejich vlastníky, správce   

nebo zakladatele. Neziskové organizace mohou zisk vytvořit, ale musí jej zase vložit zpět 

k rozvoji organizace a plnění jejich cílů“. 

 

2.2 Členění národního hospodářství   

Je nutné vymezit neziskový sektor v rámci národního hospodářství. Jedná se o sektor, 

ve kterém neziskové organizace působí a při tom plní svá poslání. Národní hospodářství   

je možno členit podle různých hledisek.  

Členění národního hospodářství podle principu financování podle Y. Strecková4 

vidíme názorně na schématu. Podle kriteria financování se národní hospodářství člení na 

ziskový a neziskový sektor. 

 

 

 

                                                 
3 BROUKAL, P., VÁVROVÁ, H. A NOVOTNÝ, J. Ekonomika a řízení neziskových organizací. Vysoká škola 
ekonomická v Praze, 2003. s. 7 
4 TETŘEVOVÁ, L., Veřejná ekonomie. Příbram: Professional Publishing 2008. s. 26 
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Schéma 2.2 Rozdělení národního hospodářství 

 

Zdroj: Tetřevová, L., Veřejná ekonomie. Příbram: Professional Publishing 2008. s. 26 

 

Ziskový sektor 

Tento sektor získává finanční prostředky z prodeje svých statků a služeb za tržní cenu, 

která je vytvářena na základě zákona nabídky a poptávky. Cílem tohoto sektoru je dosahování 

zisku, jak už z názvu vyplývá. 

Neziskový sektor  

Neziskový sektor je ta část národního hospodářství, které je financovány pomoci 

transferů. Cílem není dosahování zisku, ale dosažení přímého užitku, který má podobu 

veřejné služby. Tento sektor se dále člení na neziskový sektor veřejný (veřejný sektor), 

neziskový sektor soukromý (soukromý sektor). 

Veřejný sektor  

Veřejný sektor zahrnuje tu část neziskového sektoru, která je financována z veřejných 

prostředků, řídí a spravuje ho veřejná správa, a rozhoduje se v něm veřejnou volnou a podléhá 

veřejné kontrole. 

Soukromý sektor  

Soukromý sektor je financován ze soukromých prostředků fyzických a právnických 

osob. Tyto osoby se rozhodly vložit své finance do předem vymezené produkce nebo 

distribuce statků, aniž by očekávaly, že ji to v budoucnu přinese finančně vyjádřený zisk. 

Sektor domácnosti  

Sektor domácnosti hraje významnou roli v národním hospodářství svým začleněním 

do koloběhu finančních toků a vstupem na trh produktů, faktorů a kapitálu. 
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2.3 Vymezení neziskových organizací  

Všechny neziskové organizace spojuje jeden charakteristický rys - hlavním předmětem 

jejich činnosti není podnikání a dosažený zisk vstupuje zpět do činnosti organizace. ČSÚ 

rozděluje neziskové organizace do dvou základních kategorií, organizace zřizované státem 

nebo územními samosprávnými celky, které zabezpečují převážně realizaci výkonu veřejné 

správy, dle ČSÚ tzv. vládní organizace5: 

• organizační složky státu 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Organizační složky státu poskytují statky, 

jejichž tržní nabídka je podle kolektivního rozhodnutí nedostatečná a které vláda není 

připravena nakoupit od soukromých organizací. Ke zřízení těchto složek je potřeba souhlas 

Ministerstva financí ČR. Zřizují se na základě zřizovací listiny. Příklad Ministerstvo práce   

a sociálních věcí je zřizovatelem úřadů práce. 

• územní samosprávné celky 

Územní samosprávné celky jedná se o obce a kraje.  

• příspěvkové organizace. 

Je PO, zřízena jedním z ústředních orgánů státní správy, na základě zřizovací listiny.  

 

Druhou skupinou podle ČSÚ jsou nestátní nevládní neziskové organizace, jejichž 

existence vychází z principu sebe-řízení společnosti, dle ČSÚ tzv. neziskové organizace: 

• občanská sdružení a organizační složky sdružení 

Postavení občanských sdružení je upravena v Zákoně č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,   

ve znění pozdějších předpisů. o.s. jsou samostatnou PO, registrují se u Ministerstva vnitra ČR 

a následně je jim od ČSÚ přiděleno identifikační číslo. Návrh na registraci podává přípravny 

tříčlenný výbor. Blíže se s touto problematikou seznámíme, v další podkapitole Forma   

a právní úprava občanského sdružení. 

• obecně prospěšné společnosti 

Pro tento typ neziskové organizace platí Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech, ve znění pozdějších předpisů. Je to PO založena za účelem poskytování 

prospěšných služeb. Založit ji může FO, PO nebo stát a to na základě sepsání zakladatelské 

smlouvy, která musí být notářsky ověřena. 

                                                 
5 FRIČ, P., GOULLI, R. Neziskový sektor v ČR, Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2001. s 203. 
ISBN:80-86432-04-1 
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• církve a náboženské společnosti včetně církevních právnických 

osob 

Postavení této neziskové organizace definuje Zákon č. 3/2000 Sb., o svobodě náboženského 

vyznání a postavení církví a náboženských společnosti. Registrace u Ministerstva kultury ČR. 

Návrh na registraci podává tříčlenný přípravný výbor, osoby musí být starší 18 let. Návrh 

musí obsahovat základní charakteristiku církve, zápis o založení, a 300 zletilých podpisů. 

Církve a náboženské společnosti je dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány, 

vnitřními předpisy a projevy církví za účelem vyznání určité náboženské víry. 

• zájmová sdružení právnických osob 

Právní úprava je obsažena v Zákoně č. 320/2002 Sb., o zájmových sdružení právnických 

osob. Tyto sdružení vznikají zápisem do rejstříku sdružení u krajského úřadu podle sídla 

sdružení. Předmětem jejich činnosti jsou ekologické aktivity, kulturní a osvětová činnost, 

komunální a regionální aktivity. 

• nadace a nadační fondy 

Pro nadace a nadační fondy platí, Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. 

Nadace se používá k dosažení účelu, pro který byla zřízena, musí být také splněna podmínka 

trvalého výnosu nadačního jmění minimální hranice 500 tis. Kč. Nadační fond, nemá 

stanovenou minimální hranici nadačního jmění, používá se především k plnění krátkodobých 

cílů. Nadace a nadační jmění je založeno sepsáním nadační listiny. 

• společenství vlastníků jednotek 

Právní úprava obsažena v Zákoně č. 72/1994 Sb., o spoluvlastnických vztazích k budovám   

a k bytům a nebytovým prostorám. Společenství vlastníků jednotek vzniká v domě, kde je 

nejméně pět jednotek a alespoň 3 jednotky jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. Vzniká 

tak dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitosti. 

• politické strany a politická hnutí 

Upravující Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, návrh   

na registraci podává 1000 lidi (osoby starší 18 let) registrace se provádí u Ministerstva vnitra, 

kdy stanovy musí obsahovat název politické stravy, programové cíle, práva a povinnosti 

členů, orgány a zásady hospodaření. 

• profesní komory 

Příkladem profesních komor je např. Komora auditorů, Česká lékařská komora, Česká 

advokátní komora, Komora architektů, Agrární komora ČR, jednotlivé komory mají právní 

úpravu upravenou na zákoně jednotlivých zákonů. 
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• veřejné vysoké školy 

Právní úprava je dána Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Vznik ze zákona. 

• honební společenstva. 

Honební společenstva jsou upraveny v Zákoně č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Jsou   

to právnické osoby, které nesmí vlastním jménem podnikat. Návrh na registraci podávají dva 

vlastnící honebních pozemků, kteří dosáhli 18 let orgánu státní správy myslivosti. 

ČR, podobně jako většina zemí, nemá žádny samostatný zákon, který by upravoval 

všechny typy neziskových organizací. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, definující 

postavení neziskových organizací jako právnických osob, ale úprava jednotlivých typů 

neziskových organizací je obsažena v samotných zákonech, které byly přijaty nebo postupně 

novelizovány v letech 1990- 1992.  

2.4 Klasifikace neziskových organizací podle J.Rektoříka 

Podle J. Rektoříka6, který ve své knize uvádí tyto kritéria: 

• právní organizační normy, 

• způsoby financování, 

• globálního charakteru poslání, 

• zakladatele, 

• charakteristiky realizovaných činností. 

Kritérium právn ě organizační normy 

Podle tohoto kritéria jsou neziskové organizace členěny: 

• organizace financování zcela z veřejných rozpočtů, jedná se   

o organizační složky státu a organizační složky obcí a krajů 

• organizace financování částečně z veřejných rozpočtů, zde zahrnujeme 

příspěvkové organizace státu, územně samosprávných celků, vybrané 

církve a náboženské společnosti a vybrané politické strany a politická 

hnutí 

• organizace financování převážně ze soukromých zdrojů, jedná se   

o sponzoring, dary, veřejné sbírky, granty 

• organizace financování především z výsledků své činnosti. 

 

                                                 
6 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru, Praha: EKOPRESS, 2001. s. 177. ISBN 8-86119-41-6 
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Kriterium zp ůsobu financování 

• organizace donátorského typu tzn. organizace, které jsou závislé   

na poskytnutých darech, 

• organizace komerčního typu to je taková organizace, která poskytuje také 

služby na komerční bázi, které ji umožňují financovat alespoň z části 

svou hlavní činnost. 

Kriterium globálního charakteru poslání  

Podle následujícího kriteria poslání se neziskové organizace člení: 

• organizace veřejně prospěšné rozumíme účelová sdružení majetku např. 

nadace a nadační fondy nebo sdružení občanů např. politické strany, 

občanská sdružení a další 

• organizace vzájemně prospěšné jde o sdružení osob na základě členství 

např. profesní komory a další. 

Kriterium zakladatele 

Dalším kritériem pro členění je kritérium zakladatele, podle kterého se člení: 

• veřejnoprávní organizace – organizace založené veřejnou správou   

nebo samosprávou, 

• soukromoprávní organizace – organizace založené soukromou fyzickou 

nebo právnickou osobou. 

Kritérium charakteristiky realizovaných činností 

Neziskové organizace lze charakterizovat těmito znaky: 

• společnými pro všechny typy neziskových organizací, 

• společnými jen pro soukromé neziskové organizace.  

Kritérium členění podle Rady vlády pro nestání neziskové organizace  

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace člení na státní neziskové organizace a nestátní 

neziskové organizace. Státní neziskové organizace, které zabezpečují převážně výkon 

veřejné správy, na úrovni státu, obcí či krajů. Právními formami jsou to příspěvkové 

organizace a organizační složky (státu, obcí, krajů). Charakteristickými rysy jsou jejich 

samostatnost, neziskovost a institucionalizovanost. Nestátní neziskové organizace jejich 

existence vychází z principu sebe-řízení společnosti, což představuje schopnost souboru lidí, 

žijící a spolupracujících v určitém prostoru vzájemně usměrňovat jejich aktivity. Jedná se 

především o nadace a nadační fondy, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti. 
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Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen Rada) je stálým   

a poradním orgánem a koordinačním orgánem. Rada se skládá z 36 členů, a to z předsedy   

a místopředsedy, kterého jmenuje a odvolává vláda ČR. Další členové jsou zástupci 

neziskových organizací, zástupci ústředních orgánů státní správy, a zástupci spolupracujících 

krajů. Hlavními úkoly Rady je hlavně posuzovat koncepční podklady pro rozhodnutí vlády 

ČR, které se týkají podpory neziskových organizací, dále koordinuje spolupráci mezi 

ústředními orgány státní správy a spolupracujícími kraji v oblasti dotační politiky z veřejných 

rozpočtů, dalším jejím úkolem je sledování a zveřejňovaní informací o postavení organizací 

v Evropské unii. 

2.5 Financování neziskových organizací  

Finanční prostředky mohou neziskové organizace získávat z různých zdrojů. Může   

se jednat o přímou formu financování, kdy prostředky neziskové organizace získávají 

z veřejných rozpočtů, vlastní činností či díky členským příspěvkům, prostředky mohou 

plynout od podnikatelů (podniků), individuálních dárců, nadací, jednak o nepřímou formu 

financování, podstata spočívá v daňovém zvýhodnění. Vhodné je financování kombinovat. 

Veřejné rozpočty. Zdrojem příjmů neziskových organizací může být jak státní 

příspěvek, který vyplývá ze zákona, dále dotace z jednotlivých ministerstev, státních fondů, 

granty Grantové agentury ČR, ale i příspěvky krajů a obcí. V součastné době je také 

významným zdrojem příjmů neziskových organizací jsou prostředky ze zdrojů Evropské unie. 

Mezi soukromé zdroje patří příjmy plynoucí z vlastní činnosti, dále členské příspěvky, 

příspěvky od podnikatelů a podniků, dále příspěvky a dary od individuálních dárců   

nebo od nadací a nadačních fondů. 

Vlastní činnost. Jsou to příjmy z plynoucí z prodeje vlastních výrobků, poskytování služeb, 

zdrojem příjmů však mhou být i akce pořádané neziskovou organizací např. plesy apod. 

Členské příspěvky. Tyto zdroje jsou typickým příjmem organizací založených na členském 

principu, představují podmínku členství, kdy členové dané organizace musí přispívat na její 

činnost ve formě finančních příspěvků v předem stanové výši. 

Podnikatelé a podniky. Tato podpora může mít charakter darování či sponzoringu. Darem se 

rozumí bezúplatný převod majetku, který se realizuje na základě darovací smlouvy. 

Sponzorstvím se rozumí poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací 

sponzorovi, sponzorský příspěvek je zde tedy chápan jako platba za poskytnutí této služby. 

Sponzoring je realizován na základě smlouvy o reklamě. 
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Individuální dárci. Jedná se o jednotlivce, kteří poskytují dar, neziskovým organizacím. 

V některých případech se tito dárci stávají pravidelnými a dlouhodobými poskytovateli darů 

dané organizace. Existuje celá řada faktorů, proč tyto jednotlivci danou organizaci podporují, 

jednak se jedná o zainteresování na dané aktivitě, osobní uspokojení, radost z darování, chuť 

pomáhat druhým. 

Nadace a nadační fondy. Nadace a nadační fondy jsou účelová sdružení majetku, cílem je 

prospěšná činnost, kterou se rozumí např. rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu. 

 

Veřejná správa nedisponuje potřebnou organizační strukturou pro oblast financování, 

tudíž je nutné ji koordinovat vzájemně činností orgánů státní správy a samosprávy s činností 

občanských sdružení a soukromého sektoru. 

Pokud se zaměříme na problematiku financování tělesné výchovy a sportu, zjistíme,   

že oblast sportu je financována z finančních prostředků soukromých tak veřejných. V rámci 

veřejných zdrojů se, prostředky jsou poskytovány prostřednictvím Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy a to buďto jsou přerozdělovány přímo z jejich kapitoly nebo 

z Všeobecné pokladní správy, kde zahrnuje výdaje, které mají všeobecný charakter. Oblast 

sportu podporují i jiné ministerstva, např. Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, 

Ministerstvo zdravotnictví. Dále se také podílejí územněsprávní celky, obce a kraje. 

Financování z územních správních celků, z krajských rozpočtů. Kraje mají povinnost   

se podílet na financování a to zejména na údržbu a rozvoj svých sportovních zařízení. Kraje 

mohou také podporovat subjekty, které provádějí veřejně prospěšnou činnost, mohou také 

poskytovat dotace subjektům v oblasti sportu, v hodnotě nad 200 tis. Kč.  

Obce na svém území vyčleňují určitou část svého rozpočtu na podporu sportu. 

Podporují činnosti sportovních organizací, které provozují sportovní akce, nebo činnosti 

směřující k podpoře sportovně talentovaných dětí a mládeže. 

V případě nestátních zdrojů, tzn. soukromých, může se jednat o podílu na výnosech   

a. s. Sazka. Sazka a. s. je obchodní společnosti, založena ČSTV a Českou obcí sokolskou,   

na základě zakladatelské smlouvy v roce 1992. Akcionáři Sazky jsou výhradně občanská 

sdružení působící v oblasti sportu a tělovýchovy. Cílem je podpora mládežnického sportu. 

Dalším zdrojem je pak sponzoring, který se stává stále častější formou financování a slouží 

především jako prostředek k zabezpečení dodatečných zdrojů. Sponzoring je jeden 

z marketingových nástrojů. Sponzor pak očekává prostřednictvím propagace, kterou   

mu nezisková organizace umožní, ekonomický přínos. 
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2.6 Legislativní normy v oblasti tělovýchovy a sportu  

 Uvedeme si hlavní zákony a ustanovení vlády v oblasti tělovýchovy a sportu. 

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 

definuje a vymezuje postavení sportu, specifikuje pojem sport a vymezuje úkoly orgánů státní 

správy i samosprávy pří zajišťování rozvoje sportovních a tělovýchovných aktivit 

obyvatelstva. 

Mezi další normy zahrnuje usnesení vlády, dále zde patří mezinárodní smlouvy, jako jsou 

Světový antidopingový kodex, Evropská charta sportu, Kodex sportovní etiky, Evropská 

antidopingová úmluva. 

Vyjmenovaná jednotlivá ustanovení vlády: 

• Usnesení vlády č. 2/1999 Koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu 

v České republice. Tato koncepce je základním programovým 

východiskem pro rozvoj tělovýchovy a sportu v ČR. 

• Usnesení vlády č.718/1999 Zásady komplexního zabezpečení státní 

sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů. 

• Usnesení vlády č. 17/2000 Národní program rozvoje sportu pro všechny. 

Stanovuje úkoly jednotlivých ministerstev při plnění úkolů tohoto 

programu. 

2.7 Seznam subjektů provozující sportovní a tělovýchovnou činnost. 

Orgánem sdružující neziskové organizace v oblasti sportu je Všesportovní kolegium 

České republiky. Jedná se o dobrovolné seskupení jedenácti největších sportovních svazů   

a spolků. Kolegium je bez právní subjektivity.  

Sdružuje: 

• Asociace školních sportovních klubů 

• Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR 

• Autoklub ČR 

• Česká asociace sportu pro všechny 

• Česká obec sokolská  

• Český olympijský výbor 

• Český střelecky svaz 

• Český svaz tělesné výchovy  

• Klub českých turistů  
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• Orel 

• Sdružení sportovních svazů České republiky. 

Kolegium vzniklo v roce 1994 za účelem sjednotit názory a požadavky sportovních 

prostředí vůči státní moci. Kolegium je iniciativním a koordinačním orgánem ve vztahu 

k politickým stranám a hnutím, Senátu i Poslanecké Sněmovně Parlamentu, vládě,   

a regionálním orgánům státní správy v jejich kompetenci je péče o sport. Od roku 1998 také 

Kolegium spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jehož 

prostřednictvím se vyjadřuje k novelizovaným i novým zákonům. 

Český svaz tělesné výchovy (ČSTV)7 je dobrovolným sdružením sportovních 

tělovýchovných a turistických svazů, tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Hlavním 

jejich posláním je podporovat sport, sportovní reprezentaci ČR, zastupovat a chránit práva   

a zájmy sdružených subjektů a poskytovat jim požadované služby. Jednotlivé sdružené 

subjekty v ČSTV mají samostatné právní postavení činnosti a majetku. ČSTV se dělí na svazy 

národní sportovní svazy, která jsou dobrovolná a samostatná občanská sdružení FO. Jejich 

činnost, je upravena stanovami, které si sami zvolí. Dále se jedná o regionální – okresní 

sdružení, jsou to také samostatné právní subjekty, které se sdružují na území regionu – 

okresu, jedná se o tělovýchovné jednoty a sportovní kluby. Jejich činnost je také řešena   

ve vlastních stanovách. Poslední části ČSTV jsou krajská sdružení, mají právní subjektivitu 

a pečují o vytváření podmínek pro rozvoj sportu v příslušném kraji. Tyto krajská sdružení 

ČSTV vznikla na základě ustanovení zástupců působících regionálních sdružení s licencí 

ČSTV a zástupců členských svazů. 

Schéma 2.3 Subsystémy tělesné kultury 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

                                                 
7 www.cstv.cz (2009) 
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Tělesná kultura  

Tělesná kultura představuje souhrn činností, hodnot a norem v oblasti péče   

o všestranný rozvoj osobnosti, zejména při upevnění zdraví a tělesného a pohybového 

zdokonalení, dochází tím pomocí různých tělesných cvičení. Tělesná kultura tak ovlivňuje 

lidský potenciál, v důsledku se projevuje přímými ekonomickými, ale také nepřímo 

měřitelnými ekonomickými výstupy. Do tělesné výchovy zahrnujeme tyto subsystémy sport, 

tělesná výchova, turistika, rekreace8.  

Pojem sport označuje tělesné aktivity moderního člověka, tento pojem pochází 

z Anglie, a je převzatý z francouzského původu slova desporter, tzn. oddávat se zábavě
9. 

V dnešní době je sport označován jako pohybová (fyzická) aktivita provozovaná podle 

určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou měřitelné nebo porovnatelné s jinými 

provozovateli téhož sportovního odvětví.  

Pokud se zaměříme na původ sportu, historikové nacházejí původ sportu ve dvou 

zdrojích:  

• jedním byla potřeba výcviku armád, která vyústila v nejrůznější hry   

a soutěže, kde dominovaly bojové dovednosti a fyzická zdatnost (zápas, 

jízda na koni, lukostřelba) 

• druhým zdrojem je pak rituální aktivita, kdy určitá forma soupeření byla 

prováděna jako součást rituálu obětního (řecké olympijské soutěže)  

Sport v současném smyslu má své počátky v industriálních společnostech 19. století   

a je jedním z velkých přínosů Britů pro okolní svět spolu s angličtinou a průmyslovou 

revolucí. Organizovaná kosmopolitní kapitalistická společnost se zákony volné soutěže stále 

více vtiskávala svůj charakter i rozmanitým pohybovým aktivitám. Sport je relativně 

samostatný systém ve společenském systému státu, vyznačující se racionální organizací   

a řízením, vazbou na organizaci evropského a světového sportu, na olympijské hnutí. Sport se 

vztahuje ke společenským systémům, jako je politika, ekonomika, věda, zdravotnictví, 

kultura, ozbrojené složky a výchovně vzdělávací školský systém. Sport se stál společenským 

fenoménem přitahující množství lidí k přímé a nepřímé účasti, ke vlastnímu 

                                                 
8 HALÁSEK, D., LENERT, D. Ekonomika veřejného sektoru, VŠB-TU, Ostrava: 2008. s 238.ISNB: 
978-80-248-1854-2 
 
9 BEDŘICH, L., DOVALIL, J. Sylabus teorie a didaktika sportu I., EIPORTÁL BRNO, Masarykova 
univerzita 2OO9  ISSN 1802-128X 
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sebezdokonalování i k obdivu ke sportovním idolům. Stal se také důležitým obchodním 

artiklem a součástí showbyznysu. 

V součastné době se zformovaly čtyři základní směry sportu s prioritním cílem:  

• masový sport, hlavním cílem je zábava, 

• sport pro zdraví, cílem je upevnění aktivního zdraví a další pozitivní 

hodnoty lidského života působením rozmanitých rekreačních 

pohybových aktivit, 

• výkonnostní sport, cílem je dosahování výkonů a vítězství nad soupeřem, 

realizovaných na bázi amatérské, 

• vrcholový sport, cílem je dosahování maximálních výkonů a vítězství 

nad soupeřem realizovaných na bázi profesionální, dosahování 

ekonomického efektu, vyniknutí. 

V dnešní době je sport jako významný fenomén moderního způsobu života, postupem času 

začal plnit tyto funkce: 

• výchovně - vzdělávací, to znamená rozvoj pohybových schopností   

a dovedností, pohybové výkonnosti, 

• zdravotní, tzn. prevence a kompenzace, 

• kulturní, tzn. poskytování zábavy širokým vrstvám obyvatelstva, 

• reprezentační, tzn. reprezentace státu, národa jeho vyspělosti a kulturní 

úrovně, přispívá k mírovému spolužití národů a států celého světa   

bez rozdílů rasy, národnostní society, náboženského přesvědčení, 

příslušnosti k politické straně, sociálního postavení člověka   

ve společnosti.  

Sport můžeme tedy rozdělit do různých kategorií: 

• Kolektivní sporty, kde zahrnujeme vodní (vodní pólo), letní (fotbal)   

a zimní (lední hokej) 

• Míčové hry (tenis, squah) 

• Orientační sport (orientační běh) 

• Lehké sporty (jóga, gymnastika, triatlon) 

• Vodní sporty (plavání, vodní lyžování) 

• Zimní sporty (krasobruslení, lyžování) 

• Bojová umění (karate, judo, boy, aikido) 

• Silové sporty (páka, kulturistika) 
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• Motorismus (rallye, formule) 

• Ostatní sporty (střelba, tanec, dostihy). 

Dalším subsystém tělesné kultury je sportovní výchova, ta se převážně týká kategorie   

dětí a mládeže, ve které si sportovec osvojuje sportovní dovednosti a rozvíjí pohybové 

schopnosti. Můžeme ji označit za určitý proces, proces tzv. motorického učení a adaptace 

organismu na tělesnou zátěž. Tento proces je třeba chápat v užším slova smyslu, tedy jako 

• výchovu – osvojení si pravidel a norem chování v oddíle, klubu,   

při soutěžích, ovlivňování vlastností osobnosti sportovce nutné   

pro sportovní specializaci, působení na motivaci, postoje a zájem o sport 

obecně, 

• vzdělávání – osvojení si sportovních lyžařských dovedností a jejich 

uplatnění v konkrétní disciplíně ve slalomu, sjezdu v závodě, v soutěži, 

stimulace a rozvoj pohybových schopností, vědomosti o pravidlech,   

o taktice apod. 

Cílem sportovní výchovy je efektivní vedení výchovně vzdělávacího procesu 

respektive tréninku tak, aby docházelo k postupnému zvyšování výkonů v dané sportovní 

aktivitě, včetně komplexního rozvoje osobnosti sportovce.  

Zvyšování sportovního výkonu je pojmem relativním a to vzhledem k individuálním   

a věkovým zvláštnostem. V některých případech může být i slabší výkon (vysoké pořadí      

ve výsledkové listině závodu) z aspektu absolutních možností jedince výkonem a výsledkem 

značného úsilí sportovce, výkon by měl trenér hodnotit vysoce pozitivně. 

Sportovní výchova se uskutečňuje ve specifickém výchovně vzdělávacím procesu, 

který označujeme jako sportovní trénink, jehož cílem je dosahování individuálně nejvyšší 

sportovní výkonnosti a úspěšnosti v soutěžích vybrané sportovní aktivity na základě přestavby 

systémů a orgánů sportovce. 

Třetí subsystémem tělesné kultury je sportovní činnost, která je jedním z prostředků 

výchovy prosakující a ovlivňující ostatní oblastí života. Sportovní činnost se dále dělí podle 

úrovně, na které je provozována: 

• rekreační úroveň 

• výkonnostní úroveň 

• vrcholová úroveň 

Subsystémem tělesní kultury je také tělesná výchova. Tělesnou výchovu můžeme 

chápat ze dvou hledisek, z užšího se jedná o snahu po zdokonalení člověka po tělesné,   
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ale  i duševní stránce. Širším slova smyslu, tělesná výchova poskytuje základní pohybové 

vzdělání a zvyšuje tělesnou zdatnost, je naplní školní tělesné výchovy, která je povinným 

předmětem na všech stupních škol. 

Dalším subsystémem tělesné kultury je turistika , ta představuje komplex činností 

spojených s aktivním pohybem a pobytem v přírodě. Zahrnuje i složku kulturně poznávací. 

Turistiku můžeme rozdělit na rekreační a výkonnostní. Poslední subsystémem je rekreace, ta 

představuje formu aktivního odpočinku. 

Bakalářská práce je věnována baseballovému klubu SNAILS Orlová, o. s., proto je 

nutno se seznámit s obecnou formou a právní úpravou občanského sdružení, jejíž pravidla   

a zásady jsou uvedeny v zákoně. 

2.8 Forma a právní úprava občanského sdružení  

Existence občanského sdružení je upravena zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, ve znění pozdějších předpisů. Registrace občanského sdružení se provádí   

u Ministerstva vnitra ČR. Občanské sdružení je samostatnou právnickou osobou s přiděleným 

identifikačním číslem. Návrh na registraci podává nejméně tříčlenný přípravný výbor,   

ve kterém podle zákona musí být alespoň jedna osoba starší 18 let. Kromě návrhu   

na registraci musí přípravný výbor vyhotovit dvakrát stanovy občanského sdružení, které 

odešle Ministerstvu vnitra ČR. 

Ministerstvo vnitra registruje stanovy, které musí obsahovat10:  

• název sdružení, 

• cíl činnosti,  

• orgány sdružení a způsob jejich ustavování a určení orgánů a funkcionářů 

oprávněných jednat jménem sdružení, 

• zásady hospodaření,  

• ustanovení o organizačních jednotkách. 

Vznik sdružení jeho název a sídlo oznámí Ministerstvo vnitra do 7 dnů po registraci 

Českému statistickému úřadu, který vede evidence sdružení. Občanské sdružení může 

zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, či pravomocným 

rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění. Nejčastější příkladem občanského 

sdružení jsou např. spolky mládeže, tělovýchovná jednota, sportovní kluby apod. 

 

                                                 
10 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů 
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2.9 Shrnutí kapitoly  

Charakteristickým znakem, který odděluje neziskové organizace od ziskových, je účel, 

za kterým byly založeny. Zatímco pro ziskové organizace je zisk hlavním účelem jejich 

činnosti zisk, pro neziskové organizace je cílem dosažení užitku toho, kdo využívá jejich 

statky či služby. Nabytý zisk musí zcela použít na financování svého dalšího fungování.   

Pro odlišení nestátních neziskových organizací od státních je asi nejjasnějším ukazatelem 

zakladatel a zaměření činnosti organizace. Nestátní neziskové organizace nebývají založené 

státem, ani nepůsobí v oblasti veřejné správy, což ovšem neznamená, že od státu nemohou 

čerpat finanční prostředky.  

Nejčastější právní formou neziskové organizace je občanské sdružení, což je díky jeho 

benevolentní právní úpravě. I když ostatních forem neziskových organizací je co do jejich 

počtu méně, dlouhodobý trend je ve zvyšování počtu existujících neziskových organizací. 

Během posledních pěti let vzrůstá zájem o organizace, které nebyly založeny za účelem 

dosahování zisku a také nepatří mezi vládní instituce. Tyto subjekty jsou různě 

pojmenovávány, např. jako „neziskové“, „dobročinné“, „nestátní“ nebo „občanské“ instituce 

nebo organizace. 

Práce je věnována občanskému sdružení v oblasti sport, tudíž jsme se také zabývali 

původem sportu. Sport je relativně samostatný systém ve společenském systému státu, 

vyznačující se racionální organizaci a řízením, vazbou na organizace evropského a světového 

sportu. Sport se stal společenským fenoménem, který přitahuje množství lidí k přímé   

a nepřímé účasti, k vlastnímu zdokonalení. Obecně chápeme sport jako fyzickou aktivitu, 

která tvoří složku volného času a životního stylu. Lidé zabývající se sportem, mají za cíl 

zábavy, upevňovaní aktivního zdraví, dosahování výkonů a vítězství nad soupeřem nebo 

maximalizace výkonů a vítězství na bázi profesionální.  

Orgánem sdružující neziskové organizace v oblasti sportu je Všesportovní kolegium 

české republiky, které vzniklo v roce 1994, tento orgán sdružuje 11 největších sportovních 

svazů a spolků jako jsou například Asociace tělovýchovných jednotek a sportovních klubů 

ČR, Česká obec sokolská, Český olympijský výbor, Orel, Klub českých turistů a další. 

Toto kolegium bylo založeno za účelem sjednocení názorů a požadavků sportovních prostředí 

vůči státní moci. 
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3 ANALÝZA OB ČANSKÉHO SDRUŽENÍ  

V následující kapitole se budeme věnovat analyzované neziskové organizace, kterou   

je občanské sdružení SNAILS Orlová, jejím vznikem, posláním, cílem, organizační 

strukturou. 

3.1 Vznik, činnost a cíl občanského sdružení  

Občanské sdružení s názvem SNAILS Orlová, o.s. je dobrovolným sdružením občanů, 

založeným za účelem provozování především baseballu a dalších sportovních činností, 

zahrnujících jak spontální tak rekreační formy těchto aktivit, nebo kondiční a výkonnostní 

přípravu pro účast v různých typech sportovních soutěží a turnajů, jakož i jejich pořádání, 

včetně organizačních, osvětových, společenských, kulturních a ekonomických činností je 

doplňujících nebo je podporujících. Občanské sdružení SNAILS Orlová je právnickou osobou 

podle Zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Občanské 

sdružení SNAILS Orlová je oprávněn ke všem právním úkonům svým jménem, pokud český 

právní řád výslovně nestanoví jinak. Hlavní sídlo organizace je v budově Základní školy,   

na ulici Ke Studánce 1050, Orlová - Lutyně. Občanské sdružení je evidováno u Ministerstva 

vnitra České republiky. Zřizovatelem občanského sdružení je tříčlenný přípravný výbor. 

Počátky baseballu v Orlové se datují začátkem rokem 199111, v tomto roce ještě 

baseballový klub, který, působil jako sportovní oddíl při organizaci Domu dětí a mládeže 

Orlová, dále jen DDM Orlová. DDM Orlová je školské zařízení, které zabezpečuje vyplnění 

volného času dětí, mládeže, jejich rodičů a ostatních zájemců, tím že organizuje odborné 

zájmové činnosti pro děti, mládež i dospělé formou kroužků, kurzů a klubů. Podporuje tak 

rozvoj talentů a poskytuje možnost prezentace a následné porovnávaní výsledků na soutěžích. 

V průběhu roku nabízí celou škálu příležitostných akcí, soutěží, výstav, výukové programy 

pro mateřské školy a základní školy. Zřizovatelem DDM Orlová je Město Orlová. 

V roce 1993 se pak oddíl registroval u České baseballové asociace a soutěže začali 

hrát kategorie žáků, kadetů, kadetek a juniorů. Česká baseballová asociace se sídlem v Praze 

sdružuje všechny baseballové oddíly po celé České republice. Vznik samostatného klubu 

BASEBALL KLUB SUPER SLOW SNAILS (v překladu volně přeloženo - SUPER 

POMALÍ ŠNECI) vznikl v roce 1995.  

                                                 
11 http://www.bkorlova.estranky.cz  (2009) 
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Hlavním předmětem činnosti klubu je především rozvoj mládeže a reprezentace města 

Orlová, za tímto účelem bylo jejich prvořadým cílem vybudovat v Orlové – Porubě kvalitní 

originální baseballové hřiště pro juniory a kadety, hřiště pro žáky a pálkařský tunel včetně 

zázemí, které doposud v městě Orlová chybělo. 

 Hlavním posláním SNAILS Orlová je vytváření příznivých podmínek, za pravidelné 

účasti a pomoci svých členů, pro uspokojování zájmů a potřeb svých členů. 

 Cílem činnosti je povzbudit ambice a aspirace svých členů k ovládnutí základních 

znalostí a dovedností v sportovních disciplinách, zejména v baseballu, a to ve všech 

rekreačních a výkonnostních formách sportovního projevu a tím také docílit uspokojení jejich 

vlastních potřeb v péči o vlastní zdraví a duševní život. 

 

K dosažení svých cílů zajišťuje, občanské sdružení zejména: 

• organizuje a zajišťuje sportovní výuku a výcvik svých členů, zejména 

dětí a mládeže, v baseballu, tak v dalších sportovních disciplínách, které 

posilují všestrannou sportovní dovednost a kondici, 

• pečuje o odbornou a mravní výchovu svých členů a příznivců, dbá   

o praktické uplatňování zásad vnitřního klubového života, dodržování 

občanské morálky, důstojnosti a cti, a zejména pak dbá o dodržování 

sportovních pravidel a zásady fair play, 

• dbá o rozvoj všestranných i speciálních znalostí svých vlastních cvičitelů, 

trenérů, mimo jiné vede své členy k dodržování zdravotnických zásad 

spojených s jejich účastí na sportovním životě, zásad úrazové zábrany 

a bezpečné účasti při sportovních aktivitách a zejména pak k dodržování 

zákazu použití zakázaných látek, 

• přihlašuje svoje členy k účasti na sportovních utkáních, soutěžích, 

turnajích, 

• pořádá vlastní tréninky, soustředění, kurzy a sportovní semináře, jakož   

i vlastní sportovní utkání, soutěže, turnaje a činnosti, které jsou s nimi 

obvykle spojeny, 

• pořádá společenské a kulturní akce pro své členy a příznivce,   

a to za účelem popularizace a propagace sportu a SNAILS Orlová   

před širokou veřejností, 
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• buduje, provozuje a udržuje svěřená sportovní, tělovýchovná zařízení,   

a to za účelem vytváření dostupných materiálních a technických 

podmínek zabezpečujících hlavní poslání SNAILS Orlová, 

• získává podpory a dary od jiných fyzických nebo právnických osob, 

jakož i příspěvky, dotace, subvence a granty od vyšších orgánů sportu   

a tělovýchovy, ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu obce, 

• obstarává svoje příjmy pro účely krytí nákladů (výdajů) spojených   

se sportovním, společenským a administrativním provozem SNAILS 

Orlová, a to formou sponzoringu, 

• dobrovolně se sdružuje podle své volby do střešních spolkových 

sportovních institucí, udržuje partnerské vztahy a styky podle své volby   

s jinými sportovními spolky, vyhledává pomoc a spolupráci s orgány 

obecní a regionální samosprávy, se školami všech stupňů. 

3.2 Organizační struktura a členství v klubu  

Tab. 3.1 Počet členů občanského sdružení 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Děti a mládež do 

18 let 
35 31 24 16 29 

Dospělí 9 10 10 28 25 

Neaktivní 

členové 
7 5 3 3 0 

Kvalifikovaní 

trenéři 
3 5 5 5 5 

Nekvalifikovaní 

trenéři 
0 2 2 2 2 

Celkem 55 53 44 54 61 

Zdroj: Interní materiál občanského sdružení. Vlastní zpracování. 

Data jsou uvedena vždy k 31. 12. příslušného roku. Mezi nekvalifikované trenéry 

zahrnujeme osoby, které nemají požadovanou kvalifikaci. Neaktivní členové jsou to   

např. příznivci baseballového sportu. Největší počet členů v klubu je zaznamenáno v roce 

2008 celkem 61. Z tabulky lze vyčíst, že v jednotlivých letech je velká změna v počtu 

v skupině neaktivní členové. Počet děti a mládeže i počet dospělých se neustále mění. Zůstává 

stejný počet kvalifikovaných a nekvalifikovaných členů. Počet členů v každém roce ubývá 
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nebo přibývá, je to způsobeno i tím že mládež při dovršení 18 let se přesouvá do skupiny 

dospělí, pokud nepokračují dále ve studiu. 

Členství v občanském sdružení je dobrovolné, nepřevoditelné na jinou osobu,   

ani nemůže být předmětem daru nebo dědění. Členem se může stát každá mravně bezúhonná 

osoba. O vzniku členství rozhoduje výkonný výbor, přičemž se rozlišují následující typy 

členství: 

• členství zakládajícího člena, 

• členství činného člena, 

• žákovské členství, 

• členství přispívajícího člena. 

 

Uchazeč o některý z typů členství se uchází o vznik členství na základě prohlášení,   

ve kterém takový uchazeč uvede, že přistupuje do klubu a že souhlasí se svou případnou 

registrací v rámci příslušného sportovního svazu. Pokud výkonný výbor rozhodne na základě 

takového prohlášení o vzniku členství uchazeče, zařadí nového člena do evidence členů. 

 Zakládající člen je ten člen, starší 18 let, který se podílel na založení klubu jako 

účastník ustavujícího shromáždění, který se sice nepodílel nijak na založení klubu,   

ale při vzniku svého členství, věnoval dobrovolně ve prospěch klubu jednorázový členský 

příspěvek ve výši stanovené výkonným výborem klubu. Zakládající členové platí roční 

členské příspěvky. 

Činný člen je ten člen starší 15 let, který není zakládajícím členem, a který platí roční 

členské příspěvky ve výši stanovené. 

Děti a mládež do 15 let svého věku se mohou zúčastnit na sportovní činnosti jen   

na základě předem daného písemného souhlasu rodičů. V takovém případě mohou získat 

žákovské členství. Děti a mládež platí roční členské příspěvky ve výši stanovené. Po dovršení 

15 let s účinností od 1. ledna následujícího roku těmto členům zaniká žákovské členství   

a pokud výslovně neodmítnou, od téhož okamžiku se stávají činnými členy. 

Přispívajícími členy jsou všichni ostatní členové, kteří se chtějí jakýmkoliv způsobem 

podílet na činnosti klubu, ale pravidelně se neúčastní sportovní činnosti klubu. Přispívající 

členové platí roční členské příspěvky.  
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Členství v klubu zaniká: 

• vystoupením člena na základě jeho výslovného písemného prohlášení   

s vlastnoručním podpisem, které je doručeno výboru klubu, 

• vyškrtnutím člena pro nezaplacení jeho ročního členského příspěvku   

v termínech podle rozhodnutí výkonného výboru, 

• vyloučením člena pro jeho zvlášť hrubou nekázeň, porušování pravidel 

vydaných výkonným výborem, znevážení dobrého jména SNAILS 

Orlová a za zvlášť hrubé porušení sportovní etiky a zásad fair play, jakož 

i za zneužití majetku, peněz a informací SNAILS Orlová, 

• úmrtím člena, nebo jeho prohlášením za mrtvého. 

 

Jednotlivá výše poplatků podle začlenění členů do skupin 

Výše poplatků je daná ve stanovách občanského sdružení k 31. 12. 2009: 

 

• děti do 12 let částka činí 1 200 Kč/ročně 

• mládež do 18 let částka 2 000 Kč/ročně 

• studenti nad 18 let částka 2 000 Kč/ročně 

• dospělí částka 2 500 Kč/ročně 

• vedení klubu a trenéři 200 Kč/ročně 

• neaktivní členové 200 Kč/ročně. 

3.3 Činnost občanského sdružení SNAILS Orlová 

 Činnost klubu - především účast v oblastním přeboru Severní Moravy a postup   

na mistrovství ČR (1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2004 - předkolo MČR). Od roku 

1994 pravidelně každé 2 roky pořádá Mezinárodní turnaj CHANCE ORLOVÁ s účastí 

družstev z Polska a Slovenska. Baseballový klub pořádá každoročně další aktivity   

např. Jarní soustředění v Krásné NEBO v Beskydách, Turnaj rodičů a přátel klubu, Slavnostní 

ukončení baseball sezóny SHOW TIME. Další aktivitou jak na sebe upozornit je zapojení 

Základní škol v Orlové do projektu T-ball do škol. 
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3.3.1 Super pohár 

Super pohár je projekt, jehož hlavním cílem je popularizace T-ballu v České republice. 

Jeho mottem je „T-ball fenomén sportu dětí do 10 let“. Super pohár se hraje podle pravidel 

ČBA a skládá se ze třech fází, bronzový, stříbrný a zlatý super pohár. 12 

 

Projekt do škol a školek T-ball 2009 

Pro rozvoj baseballu v podmínkách města Orlové se baseballový klub na základě 

rozvojové koncepce ČBA Praha pokusil seznámit děti na 1 stupni ZŠ jednoduchou hrou 

Longball s baseballovým sportem. Trenéři přepracovali projekt T-ball do škol a školek, který 

je součástí rozvojové koncepce ČBA na podmínky pro město Orlová. Práce na projektu trvala 

zhruba měsíc. Projektu se zúčastnila základní škola ZŠ Ke Studánce, a dvě mateřské   

školy - MŠ Karla Dvořáčka a MŠ Okružní. Celkově se tohoto ročníku projektu zúčastnilo 150 

dětí.  

Turnaj v Blacballu  

Tento turnaj byl určen pro předškolní děti, blacball je zjednodušena obdoba baseballu 

pro děti ve věku 5 – 6 let. Děti jsou přiřazeny do týmu Květinek, Sluníček, Kočiček, Včeliček. 

Děti tato hra velice zaujala, byl o ní velký zájem. Všechny děti pak byly odměněny sladkou 

odměnou a sponzor klubu Volksbank ČR a. s. poskytl i drobné upomínkové dárky. 

Turnaj v Longballu 

Turnaj je určen pro děti 4 a 5 tříd základní školy. 

Projekt „Baseball jako životní styl“. 

Tento projekt byl a je určen pro věkovou skupinu 12 let, žáci se naučí Coachball. 

Cílem tohoto projektu je nabídnout dětem možnost využití volného času jako prevenci v boji 

proti kriminalitě mládeže. Projekt je podporován komisi pro prevenci kriminality, 

protidrogovou problematikou a ostatní sociálně patologické jevy. 

 

Informační kampaň do škol, v rámci této kampaně se sdružení snaží upozornit   

na působení svého basebalového klubu a zároveň v rámci projektu do škol získat další 

příznivce a fanoušky tohoto klubu. 

 

                                                 
12 Interní dokument SNAILS Orlová 



 31 

3.4 Práva a povinnosti členů občanského sdružení  

Člen občanského sdružení má právo: 

• účastnit se na sportovní a společenské činnosti, a využívat výhody 

vyplývající z konkrétního typu členství, 

• uplatňovat své názory, návrhy i kritiku v rámci, 

• zúčastnit se zasedání výkonného výboru, pokud má být jednáno o jeho 

provinění vůči a jeho stanovám, 

• hlasovat a volit na valné hromadě, je-li členem zakládajícím, činným 

nebo přispívajícím, přičemž členství člena činného a přispívajícího 

musí trvat nepřetržitě alespoň dva roky, 

• je-li členem žákovským, účastní se na valné hromadě prostřednictvím 

zplnomocněného zástupce mládežnického družstva staršího 18 let 

(trenér, coach, vedoucí družstva), který je činným nebo přispívajícím 

členem.   

 

Každý člen je povinen, pod hrozbou zrušení členství: 

• dodržovat stanovy, usnesení valné hromady a rozhodnutí výkonného 

výboru přijaté podle stanov, 

• podílet se podle svého postavení a případně svěřených kompetencí   

na správě klubových záležitostí, a to s nejvyšší možnou péčí, šetřit   

a chránit majetek, 

• dodržovat zásady sportovní etiky, občanské morálky a pravidla fair play 

a svým jednáním, vystupováním a chováním dbát také o dobré jméno   

a pověst, 

• řádně a včas platit členské příspěvky ve výši a termínech stanovených 

výkonným výborem, jakož i další klubové poplatky. 

V případě porušení povinností, které vyplývají ze stanov je možno členům uložit sankce.   

Za méně závažná provinění narušující kázeň, za porušení pravidel, sportovně technických 

předpisů, soutěžních, přestupových a licenčních řádů, nebo vyšších sportovních orgánů, může 

výbor klubu ukládat tyto disciplinární tresty: 

• napomenutí, 

• pozastavení účasti člena na organizované sportovní přípravě na 

dobu až 6 měsíců, 
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• pozastavení nebo zrušení nominace k účasti ve sportovní soutěži 

nebo utkání, a to až na dobu jednoho soutěžního období. 

3.5 Orgány SNAILS Orlová 

• valná hromada, 

• výkonný výbor, 

• předseda. 

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada složena ze všech členů. Schůze valné 

hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá výkonný výbor nebo 

předseda, koná se nejpozději do jednoho měsíce od doručení takového podnětu. Valnou 

hromadu svolává předseda klubu. 

Valná hromada a její kompetence: 

• rozhoduje o zániku klubu, 

• rozhoduje o názvu, sídle a symbolice klubu, 

• rozhoduje o přijetí a změnách stanov klubu, 

• schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku klubu, 

• stanovuje hlavní směry činnosti klubu pro příští období, 

• schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy,   

ve kterých upravují vztahy klubu. 

Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje 

plnění úkolů klubu v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech 

věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může 

vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách. Výkonný výbor má tři členy, předsedu, tajemníka   

a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být vždy lichý. Předseda svolává výkonný 

výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. 

 

Výkonný výbor jeho kompetence: 

• zabezpečuje plnění usnesení valné hromady, 

• organizuje a řídí činnost klubu, 

• připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, 

hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, 

ČSTV, jiných organizací a fyzických osob, 

• dbá o hospodárné využití a o údržbu majetku klubu, 
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• spolupracuje se sportovními svazy, 

• zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, ostatními TJ, 

jinými organizacemi a fyzickými osobami. 

Jménem SNAILS Orlová jedná výhradně výkonný výbor, za výkonný výbor tak jedná 

navenek jeho hospodář, jako člen výkonného výboru. Ve vztahu k České baseballové asociace 

a ostatním oblastním svazům, je ve věcech sportovních oprávněn jednat za výkonný výbor, 

předseda klubu. 

3.6 Majetek a hospodaření SNAILS Orlová 

 Majetek občanského sdružení tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, a jiná 

majetková práva. Občanské sdružení vede o svém majetku, příjmech a výdajích zákonem 

předepsané účetní, inventární, statistické a daňové sestavy a výkazy (přiznání), a dbá o jeho 

náležitou ochranu. Zdroje majetku tvoří zejména členské příspěvky od vlastních členů, dary       

a podpory od fyzických a právnických osob příjmy ze sportovní, společenské a dobročinné 

činnosti, dotace, subvence a granty od sportovních svazových nebo územních orgánů,   

ze státního rozpočtu a rozpočtu obce. Hospodaření se řídí schváleným zpravidla ročním 

plánem činnosti a rozpočtem. Za celkový stav a výsledek hospodaření odpovídá výkonný 

výbor. Za jednotlivé právní, finanční a účetní operace odpovídají vůči občanskému sdružení   

ti jeho členové a zaměstnanci, kteří je provedli nebo uzavřeli. Pro účely bezhotovostních 

plateb může výkonný výbor zřídit běžné účty a pro neodkladná hotovostní vydání klubovou 

pokladnu.  

3.7 Základní legislativa občanského sdružení SNAILS Orlová 

Kromě základního zákona, kterým je Zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,   

ve znění pozdějších předpisů existuje řada dalších důležitých pokynů a řádů, v oblasti 

sportovní činnosti baseballu. Pokyny a řády, které jsou povinné dodržovat veškeré sportovní 

klubu, které se zabývají baseballem: 

a) Povolené kompozetované pálky v soutěžích České baseballové asociace (dále jen 

ČBA),  

b) Manuál rozhodčího ČBA,  

c) Metodické pokyny ČBA,  

d) Soutěžní řád mládeže, juniorů, mužů,  

e) Disciplinární řád,  

f) Přestupkový řád,  
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g) Registrační řád,  

h) Volební řád,  

i) Stanovy sdružení,  

j) Pravidla baseballu,  

k) Jednací řád.13 

3. 8 Shrnutí kapitoly 

V této kapitole jsme se blíže seznámili s neziskovou organizaci, přesněji občanským 

sdružení v oblasti sportu SNAILS Orlová. Uvedli jsme si její vznik, cíl a činnost. Hlavním 

posláním SNAILS Orlová je vytváření příznivých podmínek, za pravidelné účasti a pomoci 

svých členů, pro uspokojování zájmů a potřeb svých členů. Cílem činnosti je povzbudit 

ambice a aspirace svých členů k ovládnutí základních znalostí a dovedností v baseballu, a to 

ve všech rekreačních a výkonnostních formách sportovního projevu a tím také docílit 

uspokojení jejich vlastních potřeb v péči o vlastní zdraví a duševní život. Dále byla tato 

kapitola věnována organizační struktuře, členství v klubu a byli uvedeny projekty, které 

občanské sdružení pořádá, v rámci těchto projektů pak motivuje děti a mládež k zapojení   

do sportovní činnosti, sdružení tak napomáhá k potlačování kriminality u dětí a mládeže. 

 

                                                 
13 http://www.baseball.cz/ (2010) 
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4 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  

 

Tato kapitola je zaměřena na zhodnocení činnosti organizace. Toto zhodnocení   

se bude nejdříve týkat analýzy hospodaření občanského sdružení SNAILS Orlová. Analýza   

se bude provádět v letech 2005 – 2009. Zjistíme, jaké měla organizace ve sledovaném období 

náklady a výnosy. Zda organizace hospodařila se ziskem, nebo naopak, zda její hospodaření 

bylo ztrátové. V této kapitole nejprve se seznámíme s městem, ve kterém se nachází občanské 

sdružení SNAILS Orlová. Dozvíme se jaké je zde sportovní a kulturní využití   

pro volno-časové aktivity. Dále se zaměříme na dotace, které město Orlová poskytuje   

na oblast sportu, sportovním organizacím. Důvodem proč se zabývám poskytováním dotacím 

městem Orlová, vyplývá ze skutečností, že jeden z hlavních příjmů občanské sdružení 

SNAILS Orlová jsou právě dotace města, na kterých je občanské sdružení částečně závislé. 

4.1. Město Orlová  

Město Orlová je rozloženo na celkové rozloze 2 467 ha, Orlová má čtyři části Orlová- 

Město, Orlová – Lazy, Orlová- Poruba a nevětší poslední část tvoří Orlová – Lutyně. Počet 

obyvatel 32 929 k 31. 12. 2008.14 

Největší část města, Orlová – Lutyně, sídliště, je nejen místem k bydlení, v této části  

je většina zařízení sloužící k společenskému a kulturnímu využití, nachází se zde  

Dům kultury, Dům dětí a mládeže, Městská knihovna, Kino Vesmír s promítacím systémem, 

Krytí bazén, Základní školy různého zaměření, např. Základní umělecká škola, Základní škola 

Mládí sportovního zaměření, Základní škola s rozšířenou jazykovou výukou. Celé město je 

ponořeno do množství zeleně, nabízí se zde i místa k procházkám, posezení v lesoparku, 

v letním kině. Samozřejmě jsou zde sportoviště pro děti, dětská hřiště, za zmínku stojí  

Orlí kaňon pro děti a jejich volné chvíle k trávení času venku. Kulturní nabídka pro občany 

města je bohatá – výstavy obrazů, divadelní a filmová představení, společenské tance, 

koncerty vážné hudby, folklórní i country festivaly. Orlová je proslulá také tím,   

že každoročně pořádá, počátkem měsíce května Dny města Orlové, kde návštěvníci z různých 

měst i každý občan města, si při bohatém programu, najde to své. 

Město Orlová, nezahálí ani v oblasti sportu, v městě se nachází vyznačené cyklotrasy, 

které zavedou občany k sportovnímu areálu se zimním stadionem, fotbalovým hřištěm, 

hřištěm na volejbal, tenisovými kurty, letním koupalištěm s minigolfem.  

                                                 
14 http://www.mesto-orlova.cz/meu/ (2010) 
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Ve sportovní hale Gymnázia je horolezecká stěna. Město Orlová je již několik let 

organizátorem cyklistického závodu GRACIA ČEZ EDĚ, který je zařazen do Světového 

poháru. Město nabízí široké sportovní využití nejrůznějších sportovních oddílů Tab. 4.1 

Nabídka sportovního využití je opravdu pestrá. 

Tab. 4.1 Seznam sportovních klubů ve městě Orlová  

Sportovní oddíly Sport 

HC Orlová Hokej 

FK Slavia Orlová-Lutyně Kopaná 

Baseball klub Super slow snails Orlová Baseball 

Basketbalový club Orlová Košíková 

TJ Meteor Orlová Házená 

Klub českých turistů Orlová – Lutyně Turistika 

Klub biatlonu Orlová – Lutyně Biatlon 

Sportovní klub Slezan Orlová Volejbal 

Klub plaveckých sportů Mládí Orlová Plavání 

FBK EAGLES Orlová Florbal 

Tenisový klub Slavia Orlová Tenis 

Tělovýchovná jednota SOKOL Poruba Sport pro všechny 

Český střelecký svaz Střelba 

Sportovní klub – Volejbal SLAVIA Volejbal 

Capoeira liberala bojové umění 

Jezdecký klub Stáje „NANKA“ Orlová Jezdectví 

Sportovní klub MAxBike Orlová o.s. horská kola 

Krasobruslařský klub Orlová krasobruslení 

Cyklistický klub Orlík cyklistika 

A.F.C. Noční draci o. s. motorismus 

MSK Judo a Sambo Morava o. s. bojové umění 

Tělovýchovná jednota SLOVAN Orlová Sport pro všechny 

Tělovýchovná jednota Orlová – Lutyně Sport pro všechny 

Sportovní klub SLAVIA Orlová kulturistika, stolní tenis, 

šachy, nohejbal 

Sportovní klub Gymnázium Orlová - Lutyně horolezectví, volejbal 

TJ Baník Fučík Orlová Kopaná 

Třetí odděl pétanque Orlová Petangue 

Zdroj: Ročenka města Orlová 2008. Vlastní zpracování. 
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4.2 Dotace poskytované městem Orlová na oblast sportu  

Město Orlová poskytuje dotace občanským sdružením prostřednictvím odboru 

školství, kultury a sportu. Tyto dotace slouží na podporu a rozvoj zájmové činnosti, pořádání 

akcí, případně i na investiční akce, opravy objektů ve vlastnictví občanských sdružení. 

Poskytnutí dotací není nárokové a závisí na finančních možnostech města. Žadatelem o dotaci 

může být pouze řádně registrované občanské sdružení se sídlem na území města Orlové. 

Způsob a podmínky poskytování dotací se upravují ve vyhlášce „ Zásady pro poskytování 

dotací z rozpočtu města neziskovým zájmovým organizacím“. 

Žadatel o dotace musí podat přihlášku v termínu do 31. ledna kalendářního roku,   

na který je o příspěvek žádáno. Dotace se vyplácí jednorázově na základě uzavření smlouvy   

o poskytnutí finančních prostředků. Každý žadatel, který obdrží dotaci na činnost je povinen 

nejpozději do 15. ledna následujícího roku předložit odboru školství, kultury a sportu její 

vyúčtování celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, dále pak do 31. března 

následujícího roku roční účetní výkaz příjmů a výdajů subjektu. 

Příjemce dotace odpovídá za použití prostředků v souladu se záměry, pro které byly 

poskytnuty, je povinen neprodleně oznámit odboru školství, kultury a sportu každou změnu, 

která je pro splnění závazku podstatná, nesmí z poskytnuté dotace poskytovat prostředky 

jiným osobám, dále nesmí hradit z dotace mzdy a odměny účastníků projektu.  

Zásady se člení podle účelu do následujících skupin: dotace na činnost, dotace   

na pořádání akcí a dotace na investiční akce a opravy. 

Dotace na činnost. Dotace na činnost je poskytována sportovním subjektům a jejich oddílům 

na základě stavu členské základny na veškeré náklady spojené s činnosti subjektů během 

celého roku, např. na materiální vybavení, náklady na energii, vodné a stočné, pronájmy, 

startovné, dopravné, nocležné. 

Dotace na pořádání akcí. Tyto dotace na pořádání akcí se sportovním, zájmovým, výchovně 

vzdělávacím zaměřením výhradně na území města Orlové. Dotace jsou poskytovány   

max. do výše 50 % celkových nákladů na akci a jsou poskytovány až po předložení 

vyúčtování celkových nákladů na akci. 

Dotace na investiční akce a opravy. Dotace jsou určeny na investiční akce a opravy objektů 

ve vlastnictví občanských sdružení. Maximální výše 50 % rozpočtových nákladu. V případě 

poskytnuté dotace, nesmí být objekt občanského sdružení, po dobu pěti let převeden, prodán 

ani změněn účel užívání. 
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Tab. 4.2 Analýza poskytování dotací v letech 2004 – 2008 

Rok Počet obyvatel Dotace na sport (v tis. Kč) 

2004 34 318 9 829 

2005 33 940 10 344 

2006 33 363 11 351 

2007 33 114 16 024 

2008 32 929 22 254 

Zdroj: Ročenka města Orlová za rok 2004 až 2008, vlastní zpracování 

 

Z uvedené tabulky 4.2 vyplývá, že počet obyvatel rok co rok ubývá. Když se však 

podíváme na poskytované dotace v jednotlivých letech, dojdeme k závěru, že ty naopak 

stoupají, největší narůst byl zaznamenán v roce 2008, kdy oproti předchozímu roku došlo 

k nárůstu o 6 230 tis. Kč. Zvýšení poskytované dotace v roce 2008 je důsledkem zvyšující   

se nabídky jednotlivých občanských sdružení v oblasti sportu. Na základě poskytnutých údajů 

jsme provedly analýzu, kolik činí částka na jednoho obyvatele, když podělíme sumu dotací 

k celkovému počtu obyvatelstva za jednotlivý rok. Částky dotací na jednoho obyvatele 

neustále stoupají, ale počet obyvatelů v jednotlivých letech klesá. Největší částka je 

zaznamenána v roce 2008, ve výši 676 Kč na jednoho obyvatele. Grafické srovnání 

jednotlivých sledovaných let vidíme v grafu 4.1 

 

Tab. 4.3 Přepočtení dotací na jednoho obyvatele  

Rok Počet obyvatel Dotace na sport (v tis. Kč) Dotace na jednoho 

obyvatele (v Kč) 

2004 34 318 9 829 286 

2005 33 940 10 344 305 

2006 33 363 11 351 340 

2007 33 114 16 024 484 

2008 32 929 22 254 676 

Zdroj: Ročenka města Orlová za rok 2004 až 2008, vlastní zpracování  

Z výše uvedené tabulky 4.3 vyplývá, že Město Orlová finančně podporuje oblast 

sportu. Dotace mají vzrůstající charakter, zatímco v roce 2004 byla dotace v částce   

9 829 tis. Kč za tři roky, se částka navýšila, v roce 2008 dotace činily 22 254 tis. Kč. 
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Graf 4.1 Vývoj poskytovaných dotací v letech 2004 - 2008 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 

4.3 Dotace občanského sdružení v období let 2005 – 2009 

 V tabulce 4.4 se budeme zabývat přehledem dotací, které byly občanskému sdružení 

ve sledovaném období poskytnuty. V období let 2005 – 2009 byly SNAILS Orlová 

poskytnuty dotace z rozpočtu města Orlová, z České baseballové asociace (dále ČBA), 

Českého svazu tělesné výchovy (dále ČSTV), Nadace OKD. 

 

Tab. 4.4 Přijaté dotace SNAILS Orlová v letech 2005 – 2009 (v Kč) 

Dotace  r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 

Město Orlová 30 000 60 000 50 000 40 000 50 000 

ČSTV 5 000 4 500 4 847 3 347 3 500 

Nadace OKD 100 000 0 0 0 0 

ČBA 200 000 0 0 0 0 

Celkem 335 000 64 500 54 847 43 347 53 500 

Zdroj: Výroční zprava SNAILS Orlová rok 2005 až 2009. Vlastní zpracování 

Největší celkové dotace činili částku 335 000 Kč v roce 2005, ale většina prostředku 

byla použita na realizace a zahájení stavebních prací a vybudování baseballového hřiště 

v Orlové. Celkové nejmenší dotace byly zaznamenány v roce 2008 v částce 43 347 Kč. 

Nadace OKD přispěla občanskému sdružení jen jednorázově v roce 2005. Pokud se zaměříme 

na dotace od ČSTV ty mají postupný charakter snižování. Dotacemi jsou pokryty náklady, 
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které občanské sdružení má. Např. náklady na nájem, provoz občanského sdružení, stavbu 

hřiště, náklady s údržbou hřiště, poplatky. 

 

Graf 4.2 Celkové dotace přijaté v letech 2005 - 2009 
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Zdroj: Výroční zpráva roku 2005 až 2009. Vlastní zpracování. 

 

4.4 Celkové výnosy občanského sdružení v období let 2005 – 2009 

 Následující kapitola se zaměří na výnosy, které občanské sdružení SNAILS Orlová 

vykazovalo v období let 2005 – 2009. Celkové výnosy občanského sdružení se skládají 

převážně z dotací poskytnuté od města Orlová a Českého svazu tělesné výchovy. Dále mezi 

výnosy patří příspěvky a dary. Ty poskytují jednotliví dárci, organizace nebo soukromé firmy. 

Přehled celkových výnosů v letech 2005 - 2009 je zobrazen v tabulce 4.5 

Tab. 4.5 Struktura výnosů SNAILS Orlová v letech 2005 - 2009 (v Kč) 

Výnosy r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 

Příspěvky 79 000 65 000 35 650 61 650 65 000 

Dary 3 000 3 000 0 8 000 5 000 

Dotace Orlová 30 000 60 000 50 000 40 000 50 000 

Dotace OKD 100 000 0 0 0 0 

Sponzoring 100 000 10 000 0 0 0 

Dotace ČBA 200 000 0 0 0 0 

Dotace ČSTV 5 000 4 500 4 847 3 347 3 500 

Výnosy 

celkem 
517 000 142 500 90 497 112 997 123 500 

Zdroj: Výroční zpráva SNAILS Orlová 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Vlastní zpracování. 
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          Neziskové organizace mají finanční zdroje veřejné a neveřejné. Mezi veřejné 

zdroje řadíme dotace, ty ze státního rozpočtu a rozpočtu samospráv, ty představují   

pro neziskové organizace významné finanční prostředky. Mezi neveřejné zdroje patří příjmy 

od nadací, darování, firemní dárcovství, příjmy z vlastní činnosti. Pokud si stanovíme 

hypotézu „Podíl veřejných zdrojů na celkových výnosech občanského sdružení je vyšší než 

60%.“ Tabulka č. 4.6 zobrazuje podíl jednotlivých druhů zdrojů na celkových příjmech 

občanského sdružení, sestavena tabulka nám potvrdí nebo vyvrátí hypotézu. 

 Při provádění analýzy hospodaření bylo prostřednictvím procentuálního 

srovnání jednotlivých zdrojů na celkových výnosech zjištěno, že se tato hypotéza potvrdila 

v letech 2005 a 2007. To se skutečně veřejné zdroje podílely na celkových výnosech více jak 

60 %. Přesněji v roce 2005 to bylo 64,8 % a v roce 2007 činily veřejné zdroje   

60,61 % z celkových výnosů. V roce 2005 se na podílu hodně podílely dotace ostatní, 

v procentuálním vyčíslení 58,03. Dotace byly použity na výstavbu baseballového hřiště. 

V roce 2007 se na veřejných zdrojích podíleli dotace od města Orlová, tyto dotace byly také 

použity na náklady spojené s výstavbou hřiště. V ostatních letech nedosáhl podíl veřejných 

zdrojů 60%. Nejmenší podíl byl zaznamenán v roce 2008 a to jen 38,36 %. V roce 2006   

a 2009 se pohyboval podíl okolo 40 %. Z tabulky 4.6 vyplývá, že organizace má převážně 

největší výnosy ze zdrojů veřejných, mezi které patří dotace od nejrůznějších subjektů. 

Tab. 4.6 Podíl jednotlivých druhů zdrojů na celkových příjmech občanského sdružení 

v letech 2005 – 2009 (v %) 

Výnosy r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 

Zdroje neveřejné 

Příspěvky 15,3 45,61 39,39 54,56 52,63 

Dary 0,58 2,11 0 7,08 4,05 

Sponzoring 19,3 7,02 0 0 0 

Celkem zdroje neveřejné 35,18 54,74 39,39 61,64 56,68 

Zdroje veřejné 

Dotace Orlová 5,80 42,11 55,25 35,40 40,49 

Dotace ČSTV 0,97 3,16 5,36 2,96 2,83 

Dotace ostatní 58,03 0 0 0 0 

Celkem zdroje veřejné 64,80 45,27 60,61 38,36 43,32 

Celkem 100 100 100 100 100 

Zdroj: Výroční zpráva SNAILS Orlová 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Vlastní zpracování. 
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Graf 4.3 Celkové výnosy v letech 2005 - 2009 
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Zdroj: Výroční zpráva roku 2005 až 2009. Vlastní zpracování. 

 

Výnosy v roce 2005 

V roce 2005 činily výnosy největší částku a to 517 000 Kč, důvodem tohoto zvýšení 

byla výstavba baseballového hřiště v Orlové - Porubě v prostoru mezi bývalým rybníkem   

a stávajícím fotbalovým hřištěm. Na výstavbě se největší částkou podílela organizace Česká 

baseballová asociace a to částkou 200 000 Kč, dále Nadace OKD v částce 100 000 Kč. 

Dalším spoluúčast zahrnoval sponzoring, a to firmy Etracom, s. r. o. a Volksbank v částce 

100 000 Kč.  Celková částka výstavby hřiště činila 400 000 Kč. 

Podíl na celkových výnosech zdroje veřejné tak činil 64,80 % zdroje neveřejné 35,18 %, které 

zahrnovaly příspěvky, dary a sponzoring zmíněných firem. 

Výnosy v roce 2006 

 V roce 2006 přestavovaly celkové výnosy v částce 142 500 Kč, pokles oproti roku 

předcházejícím byl ve výši 374 500 Kč, jak už bylo zmíněno v roce 2005, byly získané 

finanční prostředky použity na realizaci výstavby hřiště. Podíl veřejných prostředků v roce 

2006 byl 45,27 %, podíl neveřejných zdrojů činil 54,67 %.  Největší částka z neveřejných 

zdrojů byly příspěvky v hodnotě 65 000 Kč, veřejné zdroje největší částka byla dotace   

od města Orlová ve výši 60 000 Kč. 
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Výnosy v roce 2007 

Celkové výnosy v roce 2007 dosáhly částky 90 497 Kč. Nejvíce se na výši podílely 

dotace částkou 50 000 Kč od Města Orlová. Nejnižší dotace byly poskytnuty od ČSTV   

ve výši 4 847 Kč. Celkové dotace tak tvořili 60,61 % z celkových výnosů. Členské příspěvky 

byly ve výši 35 650 Kč, z celkových výnosů tak tvořily 39,39 %. 

Výnosy v roce 2008 

Celkové výnosy v roce 2008 dosáhly výše 112 997 Kč. Oproti roku 2007 se zvýšily   

o 22 500 Kč. Na této částce se nejvíce podílela částka příspěvků, která byla 61 650 Kč. Podíl 

této částky na celkových výnosech byl 54,56 % a její zvýšení oproti roku 2007 činí 26 000 

Kč. Nárůst této částky skoro o polovinu byl způsoben zvýšeným počtem členů klubu. Další 

položka, která se podílela na výši celkových výnosech, byla položka dary v částce 8 000 Kč, 

kdy v roce 2007 nebyl občanskému sdružení poskytnut žádny dar. Nejnižší částka ve výši 

3 347 Kč byla poskytnuta dotace od Českého svazu tělesné výchovy. 

Výnosy v roce 2009 

V roce 2009 představovaly celkové výnosy částku 123 500 Kč, zvýšily se oproti roku 

2008 o 10 503 Kč, toto zvýšení je ve sledovaném období nejrazantnější, došlo k zvýšení všech 

položek. Na částce celkových výnosů se opět podílely příspěvky v částce 65 000 Kč, 

procentuální podíl činil 52,63 %.  

Další položkou z neveřejných zdrojů tvořily dary ve výši 5 000 Kč, částka darů byla o 3 000 

Kč nižší než v roce 2008. Z veřejných zdrojů tvořily nejvyšší částku dotace v celkové výši 

53 500 Kč, 3 500 Kč dostalo sdružení od ČSTV, zbývající částku tvořila dotace od města 

Orlová. 

 

4.5 Celkové náklady občanského sdružení v období let 2005 – 2009 

 Tato kapitola bude zaměřena na náklady občanského sdružení SNAILS Orlová 

vykazované v období 2005 – 2009. Celkové náklady občanského sdružení tvoří nájmy   

na území města, dopravné, startovné, výzbroj a výstroj sportovců, úhrady rozhodčím. 

Poplatky a náklady spojené se stavbou hřiště. Přehled jednotlivých položek nákladů a výše 

celkových nákladů jsou zobrazeny v tabulce 4.7 
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Tab. 4.7 Struktura nákladů občanského sdružení SNAILS Orlová v letech 2005 – 2009 

(v Kč) 

Náklady r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 

Nájem  12 000 13 590 15 800 26 712 32 000 

Dopravné 10 000 6 700 27 615 8 568 36 500 

Startovné 5 000 2 300 9 000 1 100 12 000 

Výzbroj a 

výstroj 
22 000 16 670 21 001 39 235 29 000 

Nocležné 0 2 500 3 780 0 4 000 

Ostatní 0 7 965 10 577 0 5 000 

Stavba hřiště 410 000 4 500 0 7 500 0 

Úhrady 

rozhodčím 
0 9 000 0 0 9 000 

Celkem  459 000 63 225 87 773 83 115 127 500 

Zdroj: Výroční zpráva SNAILS Orlová v letech 2005 až 2009. Vlastní zpracování. 

 

Náklady v roce 2005 

 Celkové náklady v roce 2005 dosáhly výše 459 000 Kč. Nejvíce se na výši této částky 

podílely, náklady na stavbu hřiště v částce 410 000 Kč. Tato položka je ojedinělá, v dalších 

letech takové částky nedosáhla. 

Náklady v roce 2006 

 V roce 2006 se celkové náklady, pohybovali v částce 63 225 Kč. Největší část dosáhla 

položka výzbroj a výstroj v hodnotě 16 670 Kč, je pozoruhodné, že náklady na výstroj 

v dalších letech neustále rostou. Nejmenší částku v nákladech, jsme zaznamenali nocležné 

v hodnotě 2 500 Kč. 

Náklady v roce 2007 

 Náklady v tomto roce dosáhly částky 87 773 Kč, na této částce se podílely 27 615 Kč 

náklady na dopravné a náklady na výzbroj 21 001 Kč. Nejméně se zde projevily položky 

nocležné v částce 3 780 Kč a startovné, kdy náklady činily 9 000 Kč.  

Náklady v roce 2008  

 V roce 2008 dosáhly celkové náklady částky 83 115 Kč. Opět největší nákladovou 

položku činily náklady na výzbroj a výstroj v hodnotě 39 235 Kč. Byly zakoupeny nové 

pálky, míčky a rukavice pro hráče. Další výraznou nákladovou položkou bylo nájemné, které 
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činilo 26 712 Kč. V tomto roce se opět neuhrazovaly náklady rozhodčím. Nákladová položka 

úhrady rozhodčím se uhrazuje každý co dva roky v částce 9 000 Kč. 

Náklady v roce 2009 

Náklady v tomto roce dosáhly částky 127 500 Kč, oproti minulému roku došlo 

k nárůstu o 44 385 Kč. Největší nákladové položky zaujímaly nájem v hodnotě 32 000 Kč   

a náklady na výstroj v hodnotě 29 000 Kč. Nejmenší položky činilo nocležné 4 000 Kč   

a ostatní, mezi ostatní náklady zahrnujeme administrativní a správní poplatky, dále nákup 

kancelářských potřeb. 

Největší celkové náklady sledujeme v roce 2005 v částce 459 000 Kč a v roce 2009 

v částce 127 500 Kč. Když se zaměříme na jednotlivé položky, tak největší nákladovými 

položkami jsou nájemné a náklady na výstroj a výzbroj. 

 

4.4 Graf celkové náklady v letech 2005 - 2009 
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Zdroj: Výroční zpráva roku 2005 až 2009. Vlastní zpracování. 

 

4.6 Hospodářský výsledek občanského sdružení v období let 2005 – 2009 

 Tato kapitola se zaměří na celkové náklady a na celkové výnosy, s jejichž pomocí 

zjistíme, zda občanské sdružení ve sledovaném období hospodařila se ziskem nebo ztrátou. 

Tabulka č. 4.8 uvádí celkové výnosy, celkové výdaje a hospodářský výsledek v letech 2005   

až 2009. 
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Tab. 4.8 Hospodářský výsledek občanského sdružení v letech 2005 – 2009 (v Kč) 

 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 

Celkové 

výnosy 
517 000 142 500 90 497 112 997 123 500 

Celkové 

náklady 
459 000 63 225 87 773 83 115 127 500 

Výsledek 

hospodaření 
- 58 000 79 275 2 724 29 882 - 4 000 

Zdroj: Výroční zpráva SNAILS Orlová 2005 až 2009. Vlastní zpracování. 

 

 V tabulce vidíme, že v námi sledovaném období SNAILS Orlová vykazuje buďto 

ztrátu, celkové výnosy byly po celou dobu nižší než celkové náklady, nebo malý zisk, kdy 

celkové výnosy jsou vyšší než celkové náklady. Můžeme také vypovědět, že celkové výnosy i 

náklady po celou dobu sledovaného období převážně rostly nebo klesaly. Lze vypovědět, že 

každý rok je jedinečný. Charakteristický je rok 2005, vše je zapříčiněno výstavbou nového 

baseballového hřiště. Vzniklou ztrátu organizace musí uhradit v nadcházejícím roce. V roce 

2005 byla nejvyšší ztráta ve výši 58 000 Kč, následující rok však organizace dosáhla 

přebytku, a přebytkem pak uhradila ztrátu.  

 

Graf 4.5 Grafické zobrazení celkových výnosů, nákladů a výsledku hospodaření  
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 Zdroj: Výroční zpráva roku 2005 až 2009. Vlastní zpracování. 
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4.7 Shrnutí kapitoly  

 V této kapitole jsme zhodnotili činnost organizace a to prostřednictvím analýzy 

hospodaření let 2005 - 2009. Zaměřili jsme se na strukturu výnosů a také na to, jak se veřejné 

a neveřejné finanční zdroje podílely na celkových výnosech. Také jsme se seznámili   

se strukturou dotací, které občanské sdružení ve sledovaném období obdržela. Dále jsme   

si uvedli strukturu nákladů, hospodářský výsledek, u kterého jsme zjistili, že dochází převážně 

ke ztrátě, když vyjde malý zisk, je pokryt na ztrátu z předcházejícího roku. Jedna kapitola 

byla také věnována podporou města Orlová v oblasti sportu, zjistili jsme, v jaké částce město 

dotuje oblast sportu v jednotlivých letech. 
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5 ZÁVĚR 

 Bakalářská práce byla věnována tématu „Hospodaření občanského sdružení v oblasti 

sportu“. Cílem této bakalářské práce bylo obecné představení neziskových organizací, 

přiblížení činnosti neziskové organizace, občanského sdružení SNAILS ORLOVÁ. U této 

organizace zmapovat a provést analýzu jejího hospodaření v období let 2005 - 2009 za účelem 

zjištění výsledku hospodaření, výše nákladů, výnosů a finanční situace. Bakalářská práce byla 

rozdělena do 5 kapitol včetně úvodu a závěru. 

 V kapitole nazvané Úloha a postavení neziskových organizací v oblasti sportu, jsme   

se zaměřili na neziskový sektor z teoretického hlediska. Pojem neziskové organizace chápeme 

jako subjekty, jejíž hlavním účelem není zřizování za účelem podnikání a které zisk 

nerozdělují mezi zakladatele, ale použijí ho k dalšímu rozvoji organizace. Tato kapitola   

se také věnuje členění národního hospodářství na ziskový a neziskový sektor podle kritéria 

financování. Část kapitoly je také věnována tělesné kultuře a jejími subsystémy a vymezení 

pojmu sport v součastné době. 

V třetí kapitole nazvané Analýza občanského sdružení, jsme se zabývali konkrétní 

vybranou organizaci, kterou bylo občanské sdružení SNAILS Orlová.  

Hlavním předmětem činnosti tohoto klubu je rozvoj mládeže a reprezentace města Orlová,   

a právě za tímto účelem bylo jejich prvořadým cílem vybudovat v Orlové – Porubě kvalitní 

originální baseballové hřiště pro juniory a kadety, hřiště pro žáky a pálkařský tunel včetně 

zázemí, které doposud v městě Orlová chybělo. Díky velké finanční podpoře od subjektů, 

České baseballové asociace a Nadace OKD, občanské sdružení vybudovalo baseballové 

hřiště, a tak mládež může trénovat a zdokonalovat své znalosti. Tato organizace povzbuzuje 

ambice svých členů k ovládání základních znalostí a dovedností v baseballu, a to ve všech 

rekreačních a výkonnostních formách sportovního projevu a tím dociluje uspokojení jejich 

vlastních potřeb v péči o vlastní zdraví a duševní život. Občanské sdružení oslavilo v roce 

2010, 20té výročí svého založení.  

Čtvrtá kapitola se věnovala zhodnocení hospodaření organizace. To bylo provedeno 

z pohledu analýzy hospodaření organizace v letech 2005 – 2009. Na základě této kapitoly 

jsme mohli ověřit hypotézu stanovenou v úvodu práce. Hypotéza zněla: „Podíl veřejných 

zdrojů na celkových výnosech SNAILS Orlová je vyšší než 60 %“. 

Podle analýzy hospodaření bylo prostřednictvím procentuálního srovnání jednotlivých zdrojů 

na celkových výnosech zjištěno, že tato hypotéza potvrdila v letech 2005 a 2007.   

To se skutečně veřejné zdroje podílely na celkových výnosech více jak 60 %.  
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Přesněji v roce 2005 to bylo 64,8 % a v roce 2007 činily veřejné zdroje 60,61 % z celkových 

výnosů. V roce 2005 se na podílu hodně podílely dotace ostatní, v procentuálním vyčíslení 

58,03. Dotace byly použity na výstavbu baseballového hřiště. V roce 2007 se na veřejných 

zdrojích podíleli dotace od města Orlová, tyto dotace byly také použity na náklady spojené 

s výstavbou hřiště. V ostatních letech nedosáhl podíl veřejných zdrojů 60%. Jelikož neziskové 

organizace jsou financovány na základě více-zdrojového systému. Díky stanovené hypotéze 

můžeme tedy konstatovat, že organizace má převážně největší výnosy ze zdrojů veřejných, 

mezi které patří dotace od nejrůznějších subjektů. Obecně se na financování občanské 

sdružení podílejí převážně dotace a členské příspěvky od členů. 

Podle mého názoru, na financování neziskových organizací by se měly, více podílet   

i zdroje neveřejné. Proto si myslím, že hlavní otázkou týkající se neziskového sektoru je 

nedostatek finančních prostředků. Aby mohlo občanské sdružení naplňovat své poslání, 

potřebuje dostatek finančních prostředků. Spoléhají tak především na podporu, ze strany obce, 

protože získat potřebné finanční prostředky z jiných zdrojů je velmi obtížné. Naopak obce 

podporují občanská sdružení ve svém vlastním zájmu, protože zajišťují jejím obyvatelům 

sportovní využití. Obce poskytují dotace podle svých předem určených zásad. 

K řešení této otázky by měl přispět stát zkvalitněním zákonů, tak i samy neziskové 

organizace. Jednotlivé organizace, hlavně zmíněné občanské sdružení by se mělo snažit   

o vybudování pověsti důvěryhodné, které je schopné efektivně hospodařit. Další krokem   

je zviditelnění klubu pro širokou veřejnost, např. formou reklamy. 

Cílem této práce bylo také seznámit s hospodařením občanského sdružení, zjišťovaly 

jsme jednotlivé výnosové a nákladové položky, následně jsme pak zjistily podle metody 

celkové výnosy a náklady a dále jsme vypočítaly výsledek hospodaření. 

Zjištěné celkové výnosy občanské sdružení provozující baseballovou činnost, se pohybovaly 

od částky 90 497 Kč do 517 000 Kč. Největší celkové výnosy byly v roce 2005, převážnou 

část výnosů tvořily zdroje veřejné dotace. Celkové náklady se pohybovaly v intervalu   

od 63 225 Kč do 459 000 Kč. Největší náklady byli v roce 2005 v částce 459 000 Kč, největší 

nákladovou položku pak činily náklady na výstavbu hřiště a poplatky spojené s údržbou. 

Následně jsme za období 5 let zjišťovaly výsledek hospodaření. V roce 2005 došlo k ztrátě 

v hodnotě mínus 58 000 Kč, další ztráta byla zaznamenána v roce 2009, kdy činila mínus 

4 000 Kč. V třech letech 2006, 2007, 2008 došlo k ekonomickému zisku. Tyto prostředky 

však byly použity do následujících let, popřípadě došlo k uhrazení vzniklých ztrát, které 

vznikly v ostatních letech.  
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V této kapitole jsme se také zabývali, jak město Orlová finančně podporuje oblast 

sportu. Dozvěděli jsme se jakým způsobem, jsou poskytovány dotace sportovním neziskovým 

organizacím. Dotace se dělí na investiční akce a opravy, dotace na pořádání akcí, dotace na 

činnost. Vše je závazně dáno vyhláškami a zásadami města Orlová. Dotace musí být vždy 

využity na daný účel pro, který jsou poskytnuty. V této práci bylo také zkoumáno kolik 

peněžních prostředků, město poskytlo za období 2004 až 2008. Na základě provedené analýzy 

za toto období, docházelo k nárůstu finančních prostředků, které byli vynaložené na oblast 

sportu. V roce 2004, bylo poskytnuto z rozpočtu celkem 9 829 tis. Kč, v mezním roce 2006 

byla částka 11 351 tis. Kč a v roce 2008, město přispělo na oblast sportu   

v částce 22 254 tis. Kč, došlo k výraznému nárůstu oproti roku 2004. Ve městě Orlová je 

nabídka a poptávka po sportovních klubech zvyšující a dostupná.  

 Bakalářská práce byla zpracována z publikací autorů J. Rektořík a kol., internách 

dokumentací poskytnutých od občanského sdružení SNAILS Orlová, tedy Výroční zprávy   

v období let 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, stanovy občanského sdružení SNAILS Orlová   

a také on-line informací dostupných na internetových stránkách organizace a města Orlové. 

Závěrem konstatujeme, že v bakalářské práci bylo dosaženo naplnění hlavního cíle   

a potvrzení stanovené hypotézy. 
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