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ANOTACE 

V dnešní sloţité ekonomické situaci musí kaţdá organizace sledovat a umět řešit 

svou finanční situaci. Neziskové organizace mají o to těţší úkol, jelikoţ jejich hlavní 

činnost je činností nevýdělečnou, a přesto musí získat dostatek finančních prostředků, aby 

zabezpečili fungování organizace, a tím plnil svůj stanovený cíl. Ve své bakalářské práci 

stručně charakterizuji jednotlivé druhy neziskových organizací v České republice a 

provedu analýzu moţných zdrojů financování pro neziskové organizace. Také provedu 

zhodnocení moţností financování neziskových organizací v České republice. Tím 

umoţním zájemcům, kteří přemýšlí o zaloţení neziskové organizace, se blíţe seznámit 

s problematikou financování neziskových organizací, a tím přispět k jejich úspěšnosti. 
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ANNOTATION 

Each organization has to monitor and know how to solve their financial situation in 

today's difficult economic situation. Nonprofit organizations have a harder task in it, 

because their main activity is non-profitable activity, despite they must obtain sufficient 

funds to secure the functioning of the organization and thereby fulfill its stated objective. 

In my Bachelor thesis I briefly describe the different types of nonprofit organizations in the 

Czech Republic and I will analyze potential funding sources for nonprofit organizations. 

Also I will conduct an evaluation of financing options for nonprofit organizations in the 

Czech Republic. Thereby I will enable to the candidates who are thinking about 

establishing of a non-profit organization, to be more familiar with the issue of funding of 

nonprofit organizations and thereby contribute to their success. 

 

Keywords: 

Nonprofit organization; financing; grant; public budgets; 



 

 

Obsah 

1 ÚVOD ...................................................................................................................................................... 1 

2 CHARAKTERISTIKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ................................................................ 2 

2.1 NESTÁTNÍ (NEVLÁDNÍ) NEZISKOVÉ ORGANIZACE ................................................................... 2 

2.1.1 Občanské sdružení ....................................................................................................... 3 

2.1.2 Obecně prospěšná společnost ...................................................................................... 4 

2.1.3 Nadace ......................................................................................................................... 5 

2.1.4 Církevní právnická osoba ............................................................................................ 5 

2.2 STÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ........................................................................................... 6 

2.2.1 Rozpočtové organizace – organizační složky státu ...................................................... 6 

2.2.2 Příspěvkové organizace ............................................................................................... 7 

3 ANALÝZA ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ................................... 12 

3.1 VNĚJŠÍ (NEVLASTNÍ) ZDROJE FINANCOVÁNÍ ......................................................................... 14 

3.1.1 Veřejné rozpočty ........................................................................................................ 14 

3.1.2 Nadace a nadační fondy ............................................................................................ 18 

3.1.3 Zahraniční dárci ........................................................................................................ 18 

3.1.4 Fondy EU ................................................................................................................... 19 

3.1.5 Finanční  mechanismy EHP a Norska ....................................................................... 21 

3.2 VNITŘNÍ (VLASTNÍ) ZDROJE FINANCOVÁNÍ .......................................................................... 22 

3.2.1 Členské příspěvky ...................................................................................................... 22 

3.2.2 Dary a veřejné sbírky ................................................................................................. 23 

3.2.3 Loterie a jiné hry ....................................................................................................... 25 

4 ZHODNOCENÍ .................................................................................................................................... 26 

5 ZÁVĚR .................................................................................................................................................. 29 

 



 

 

SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

EHP   evropský hospodářský prostor 

ERDF  Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF  Evropský sociální fond  

EU  evropská unie 

FM  finančního mechanismu 

FS  fond soudrţnosti 

MV   Ministerstvo vnitra 

NIF  nadační investiční fond 

NNO  nestátní nezisková organizace 

NROS   nadace rozvoje občanské společnosti  

o.p.s.  obecně prospěšná společnost  

 



Juta Příhodová: Moţnosti financování neziskových organizací 

2010                                                                                                                                      1 

 

1 ÚVOD 

V České republice se v období transformace podařilo vytvořit právní a 

společenské podmínky pro vznik občanského neziskového sektoru. Daleko sloţitější je 

však vytvořit ekonomické podmínky pro jeho existenci. Oproti ostatním demokratickým 

zemím má Česká republika, stejně jako ostatní postkomunistické země, podstatnou 

nevýhodu – absenci dlouhodobého pozvolného vývoje, a tedy i prakticky nulovou 

zkušenost s financováním neziskových organizací. Je tedy obzvláště důleţité zabývat se 

financováním neziskových organizací, coţ je v současné době ekonomické krize velmi 

obtíţné. Úspěšná nezisková organizace pomáhá vytvářet přijatelnější ţivotní podmínky, 

které stát mnohdy není prostřednictvím svých institucí schopen zajistit. Pracovat pro jiný 

cíl, neţ je vytvoření zisku, je jen bohulibá činnost a věnuje se jí čím dál více lidí. Stojí to 

však mnohdy i dost peněz, a proto je třeba usilovat o úspěch neziskové organizace 

propracovanými procesy, i kdyţ její činnost stojí především na dobrých úmyslech. 

Cílem mé bakalářské práce je analyzovat moţné zdroje financování neziskových 

organizací. Pro dosaţení stanoveného cíle bakalářské práce jsem nejprve charakterizovala 

neziskový sektor a jeho rozdělení. Poté jsem zmapovala teoretické moţnosti moţných 

zdrojů financování neziskového sektoru. Ve zhodnocení jsem shromáţdila data o 

skutečném stavu vyuţívání různých zdrojů financování neziskových organizací v České 

republice.  
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2 CHARAKTERISTIKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

2.1 Nestátní (nevládní) neziskové organizace 

Nevládní nezisková organizace (NNO) nebo nestátní nezisková organizace, někdy 

označovaná podle anglické zkratky jako NGO (Non-Governmental Organization), je 

organizace zabývající se obecně prospěšnou činností, avšak nezřizovaná státem a na státu 

nezávislá. Nestátní neziskové organizace vznikají z důvodu, doplnění sluţeb 

poskytovaných státem, které neuspokojují veškeré potřeby společnosti.   

Vajdová definuje neziskový sektor takto:  

„Neziskový sektor tvoří organizace, které jsou zaloţené na jiných motivech, neţ je 

ekonomický zisk, a veškeré případné zisky vkládají zpět do činnosti organizace. NNO jsou 

autonomní vůči státu a existují téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Do neziskového 

sektoru patří například subjekty poskytující veřejné sluţby, subjekty pracující pro své 

členy, subjekty financující činnosti ostatních apod. NNO pracují v mnoha veřejně 

prospěšných oblastech, jako jsou sociální sluţby, péče o zdravotně postiţené, řešení 

sociálních patologií, ochrana ţivotního prostředí, kultura a ochrana kulturních památek 

nebo sport a rozvoj komunitního ţivota. Různorodost je hlavním rysem a silnou stránkou 

tohoto sektoru, s nímţ se obvykle také spojuje řada přínosů pro demokratickou 

společnost―. [07] 

Nestátní neziskové organizace v České republice jsou: 

 občanské sdruţení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů 

 obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech 

 nadace a nadační fondy podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 

fondech 

 církevní právnická osoba podle zákona č. 495/2005 Sb., o církvích a 

náboţenských společnostech 
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Nestátní organizace často kritizují nedostatky a pochybení státu či jeho 

zákonodárné a výkonné moci, ovšem z principu nezávislosti neusilují o politické funkce. 

V České republice jsou to nejčastěji ekologické organizace (například Greenpeace, 

Hnutí Duha, Děti Země), lidsko-právní organizace (například česká pobočka Amnesty 

International, Liga lidských práv) a také organizace starající se o potřebné, mentálně 

postiţené apod. 

V České republice bylo k 1. lednu 2008 registrováno 87 905 „nestátních 

neziskových organizací―. Největší část (92,7%), tj. 81 462, tvořilo občanská sdruţení a 

jejich organizační jednotky. Zbytek NNO tvoří církevní a právnické osoby (4,6% 4 005), 

obecně prospěšné společnosti (1,3% - 1 181), nadace (1% - 903) a nadační fondy (0,4% - 

354) viz Graf č.  1.  

Graf č.  1 Počet registrovaných NNO v ČR k 01. 01. 2008 

 

Zdroj: [18]  

2.1.1 Občanské sdruţení  

Občanské sdruţení je nejstarší a nejrozšířenější právní formou NNO 

v polistopadovém reţimu v České republice. Účelem sdruţení můţe být buď sdílení 

společných zájmů (sportovní kluby, myslivecká sdruţení, Český rybářský svaz, Sdruţení 

obrany spotřebitelů apod. – někdy téţ nazývány jako vzájemně prospěšná sdruţení), nebo 

některá obecně prospěšná činnost (poskytování sociálních sluţeb, vzdělávací a informační 

aktivity apod.). Občanské sdruţení vzniká registrací stanov na Ministerstvu vnitra České 

republiky. Členy sdruţení mohou být fyzické i právnické osoby.  
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Občanské sdruţení můţe vlastním jménem podnikat v rámci cílů sdruţení, případný 

zisk musí být pouţit na dosahování cílů sdruţení. Podle webové stránky MV ČR bylo v 

česku počátkem roku 2010 registrováno 78 406 občanských sdruţení. [21] 

2.1.2 Obecně prospěšná společnost 

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech dle § 2  

  (1) Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, která: 

a) je zaloţena podle tohoto zákona, 

b) poskytuje veřejnosti obecně prospěšné sluţby za předem stanovených a 

pro všechny uţivatele stejných podmínek a 

c) její  hospodářský  výsledek  (zisk)  nesmí  být  pouţit ve prospěch 

zakladatelů,  členů jejích orgánů nebo zaměstnanců a musí být pouţit na 

poskytování  obecně prospěšných sluţeb, pro které byla obecně 

prospěšná společnost zaloţena. 

  (2) Název obecně prospěšné společnosti musí obsahovat označení "obecně 

prospěšná společnost" nebo jeho zkratku "o. p. s.". Jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo 

obchodní firmě toto označení pouţívat. [25] 

Obecně prospěšná společnost (o.p.s.) vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně 

prospěšných společností vedeným příslušným soudem. Na začátku roku 2004 bylo v ČR 

registrováno přes 900 obecně prospěšných společností. [21]  

Mezi obecně prospěšné společnosti s mezinárodní působností patří Mezinárodní 

červený kříţ (zkracováno Červený kříţ), coţ je humanitární hnutí, které se zabývá 

poskytováním humanitární pomoci a lékařské péče v oblastech, kde je toho třeba (přírodní 

katastrofy, válečné konflikty, boj s chudobou apod.). Červený kříţ je větven do národních 

celků; působí ve 185 státech světa s hlavním sídlem ve švýcarské Ţenevě. 
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2.1.3 Nadace   

Zákon 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech dle §1 

(1)  Nadace nebo nadační fond jsou účelová sdruţení majetku zřízená a 

vzniklá podle tohoto zákona pro dosahování obecně prospěšných cílů. Obecně 

prospěšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo 

jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a 

rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu. 

(2)  Nadace nebo nadační fond je právnickou osobou. 

(3)  Součástí názvu nadace musí být označení "nadace"; součástí názvu 

nadačního fondu musí být označení "nadační fond"; jiné osoby nesmějí ve svém názvu 

nebo obchodní firmě toto označení pouţívat. [11] 

Účel nadace nesmí dodatečně měnit nikdo, ani její zakladatel, čímţ se – ve 

veřejném zájmu – zčásti prolamuje zásada, ţe nositeli práv mohou být pouze lidé, nikoliv 

věci. V nadaci přeţívá a je navţdy upřednosťována vůle zakladatele. 

Ve světě mezi nejznámější nadace patří Nadace Alfreda Nobela udělující 

kaţdoročně Nobelovy ceny, v českých zemích pak historické Nadání Josefa, Marie a 

Zdenky Hlávkových (Hlávkova nadace). [21]  

2.1.4 Církevní právnická osoba 

Církevní právnická osoba můţe být orgán církve a náboţenské společnosti, řeholní 

instituce nebo jiná církevní instituce osob hlásících se k církvi nebo náboţenské 

společnosti zaloţené za účelem vyznávání náboţenské víry nebo účelové zařízení pro 

poskytování charitativních sluţeb. Příkladem takových právnických osob můţe být 

farnost, biskupství, charitativní organizace, řeholní řád nebo řeholní komunita apod. 

Ostatní právnické osoby zaloţené církví a náboţenskou společností se mohou stát 

právnickými osobami například podle Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku, 

Zákona o nadacích a nadačních fondech, Zákona o obecně prospěšných společnostech 

apod., nikoliv podle Zákona o církvích a náboţenských společnostech. 
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Církevní právnická osoba funguje jako samostatná právnická osoba, avšak v rámci 

církve a náboţenské společnosti tvoří její součást a je církvi a náboţenské společnosti, 

která ji zaloţila, podřízena. [21] 

2.2 Státní neziskové organizace 

Do státního neziskového sektoru řadíme dva typy organizací: 

 Rozpočtová organizace (od roku 2001 organizační sloţky státu) 

 Příspěvková organizace 

Vládní (státní, veřejné1) neziskové organizace se svou činností přibliţují 

nestátním neziskovým organizacím s výjimkou své závislosti na zakladateli, kterým můţe 

být pouze stát, regiony či obce. Zabezpečují převáţně realizaci výkonu veřejné správy. 

Jejich opodstatnění je dáno jejich posláním, kterým se podílejí na výkonu veřejné správy 

na úrovni státu, regionu či obce. Jejich právními formami jsou v podmínkách ČR 

příspěvkové organizace a bývalé rozpočtové organizace, od roku 2001 organizační sloţky 

státu, kraje či obce. Ze strukturálně-operacionálních definic neziskových organizací se jich 

tedy týká pouze institucionalizovanost, samosprávnost a neziskovost, tj. nejsou zaloţeny za 

účelem podnikání a s tím spojenou produkcí zisku, který by slouţil k rozdělování mezi 

členy organizace. [06]   

2.2.1 Rozpočtové organizace – organizační sloţky státu 

Zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku české republiky a jejím vystupování 

v právních vtazích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů byly rozpočtové organizace převedeny na organizační sloţky státu a organizační 

sloţky jiných veřejnoprávních korporací a byla jim odebrána právní subjektivita.  

Organizační sloţky státu jsou organizace, jejichţ příjmy a výdaje jsou 

specifikovány v samostatných kapitolách státního rozpočtu na příslušný rok. Hospodaří 

                                                 

 

1
 veřejné ve smyslu zřízené i financované institucemi veřejné správy   



Juta Příhodová: Moţnosti financování neziskových organizací 

2010                                                                                                                                      7 

 

s přidělenými rozpočtovými prostředky, které jim zřizovatel vyčlení ze svého rozpočtu. 

[23] 

Dle § 3 odst. 1 Zákona 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích jsou organizačními sloţkami státu (dále jen "organizační 

sloţka―) ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, 

Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, 

Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura 

České republiky a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis, anebo tento 

zákon (§ 51); obdobné postavení jako organizační sloţka státu má Kancelář Poslanecké 

sněmovny a Kancelář Senátu. [13] 

2.2.2 Příspěvkové organizace 

Příspěvková organizace (anglicky semi-budgetary organization) je jednou z forem 

veřejného ústavu, právnickou osobou veřejného práva zřízenou k plnění úkolů ve 

veřejném zájmu. 

Právní postavení příspěvkových organizací v České republice upravuje Zákon 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Podle výše uvedených zákonů zřizují příspěvkové 

organizace organizační sloţky státu a územní samosprávné celky, a to pro takové činnosti 

v jejich působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichţ rozsah, struktura a sloţitost 

vyţadují samostatnou právní subjektivitu. O vzniku příspěvkové organizace vydává 

zřizovatel zřizovací listinu. Zřizovatel dále jmenuje a odvolává jejího ředitele, rozhoduje o 

jeho odměňování, můţe šetřit stíţnosti směřující proti němu a vůbec provádět kontrolu 

hospodaření celé příspěvkové organizace. 

Forma příspěvkové organizace je v České republice velmi častá vzhledem k tomu, 

ţe příspěvkové organizace hojně vykonávají činnost zejm. škol a školských zařízení, dále 

muzeí nebo nemocnic.  Jedná se o jednu z forem veřejného ústavu neboli právnickou 

osobou veřejného práva zřízenou k plnění úkolů ve veřejném zájmu. [21] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%BD_z%C3%A1jem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_subjektivita
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%AD%C5%BEnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kontrola
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kola
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kolsk%C3%A9_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Muzeum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nemocnice
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Hospodaření příspěvkových organizací je upraveno v zákoně č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech v § 53  

(1) Příspěvková organizace hospodaří s peněţními prostředky získanými 

hlavní činností a s peněţními prostředky přijatými ze státního rozpočtu pouze v rámci 

finančních vztahů stanovených zřizovatelem. Dále příspěvková organizace hospodaří 

s prostředky svých fondů, s prostředky získanými jinou činností, s peněţitými dary od 

fyzických a právnických osob, s peněţními prostředky poskytnutými ze zahraničí a 

s peněţními prostředky poskytnutými z rozpočtů územních samosprávných celků a 

státních fondů, včetně prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu Evropské unie, 

z finančních mechanismů a přijatých příspěvkovými organizacemi z Národního 

fondu. Hlavní činností je činnost vymezená zřizovateli příspěvkové organizace zvláštním 

zákonem a vykonávaná příspěvkovou organizací. V případě příspěvkové organizace 

zřízené zvláštním zákonem je hlavní činností činnost vymezená zvláštním zákonem. 

(2) Hospodaření příspěvkové organizace se řídí jejím rozpočtem, který po 

zahrnutí příspěvku ze státního rozpočtu nebo stanovení odvodu do státního rozpočtu musí 

být sestaven jako vyrovnaný. Rozpočet příspěvkové organizace můţe zahrnovat pouze 

náklady a výnosy související jen s jí poskytovanými sluţbami, které jsou předmětem její 

hlavní činnosti. 

(3) Při sestavení rozpočtu nákladů a výnosů se pouţití prostředků rezervního 

fondu a peněţních prostředků poskytnutých ze zahraničí v průběhu roku vţdy 

rozpočtuje. Tento postup nemusí být uplatněn při pouţití prostředků z dotací poskytnutých 

podle § 54 odst. 1) písm. e) a f) a převedených do rezervního fondu podle § 54 odst. 7. 

(4) Příspěvková organizace je povinna dbát, aby plnila určené úkoly 

nejhospodárnějším způsobem a dodrţela stanovené finanční vztahy ke státnímu 

rozpočtu. Peněţní prostředky, kterými disponuje, můţe pouţívat jen k účelům, na které 

jsou určeny, a to na krytí nezbytných potřeb, na opatření zakládající se na právních 

předpisech a na krytí opatření nutných k zabezpečení nerušeného chodu 

organizace. Úhrady, ke kterým se příspěvková organizace zaváţe v běţném roce, nesmí 

překračovat její rozpočet na tento rok. 

(5) Jestliţe skutečná výše nákladů a výnosů v průběhu rozpočtového roku 

neodpovídá jejich rozpočtované výši a je předpoklad, ţe můţe být zhoršen rozpočtovaný 
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hospodářský výsledek, je příspěvková organizace povinna učinit opatření, která zajistí jeho 

vyrovnání. 

(6) Příspěvková organizace je povinna do 15 pracovních dnů po připsání částky 

na její účet odvést do státního rozpočtu příjmy z prodeje nemovitého majetku České 

republiky, se kterým hospodaří, s výjimkou příjmů z prodeje nemovitého majetku, který 

příspěvková organizace nabyla darem nebo děděním. 

A dále pak v § 54 výše uvedeného zákona 

(1) Finanční vztahy stanovené zřizovatelem jsou: 

a) příspěvek na provoz ze státního rozpočtu nebo odvod z provozu do 

státního rozpočtu, 

b) individuální a systémové dotace na financování programů a akcí, 

c) návratná finanční výpomoc, 

d) odvod z odpisů, 

e) dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty 

z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 

financování těchto výdajů, 

f) dotace na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na 

základě kterých jsou České republice svěřeny peněţní prostředky 

z finančních mechanismů. [12]  

Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

§ 28 Finanční hospodaření příspěvkových organizací 

(1)  Příspěvková organizace hospodaří s peněţními prostředky získanými vlastní 

činností a s peněţními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s 

prostředky svých fondů, s peněţitými dary od fyzických a právnických osob, včetně 

peněţních prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí. 

 (2)  Příspěvková organizace dále hospodaří 

 a) s dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z 

rozpočtu Evropské unie, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 

financování těchto výdajů, 
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 b) s dotací na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na 

základě kterých jsou České republice svěřeny peněţní prostředky z 

finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z 

finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce. 

 (3) Pokud se prostředky poskytnuté podle odstavce 2 nespotřebují do konce 

kalendářního roku, převádějí se do rezervního fondu jako zdroj financování v následujících 

letech a mohou se pouţít pouze na stanovený účel. V rezervním fondu se tyto zdroje 

sledují odděleně. Prostředky, které na stanovený účel nebyly pouţity, podléhají finančnímu 

vypořádání se státním rozpočtem za rok, ve kterém byl splněn účel, na který byla dotace 

poskytnuta. 

 (4) Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci 

zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb. 

 (5) Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, můţe 

jej pouţít jen ve prospěch své hlavní činnosti; zřizovatel můţe organizaci povolit jiné 

vyuţití tohoto zdroje. 

 (6) Příspěvkové organizaci můţe její zřizovatel uloţit odvod do svého rozpočtu, 

jestliţe 

a) její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako 

závazný ukazatel rozpočtu,  

b) její investiční zdroje jsou větší, neţ je jejich potřeba uţití podle 

rozhodnutí zřizovatele, nebo 

 c) porušila rozpočtovou kázeň. [14]   
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Tabulka č.  1  Statistika počtu neziskových organizací v letech 1990 - 2009 

Nestátní 

neziskové 

organizace 

Občanská 

sdruţení 
Nadace 

Nadační 

fondy 

Obecně 

prospěšné 

společnosti 

Evidované 

právnické 

osoby 

Organizační 

jednotky 

státu 

1990 3 879      

1991 9 366      

1992 15 393 1 551     

1993 21 694 2 768     

1994 24 978 3 800     

1995 26 814 4 253     

1996 27 807 4 392  1   

1997 30 297 5 238  52   

1998 36 046 55 71 129   

1999 38 072 272 695 560   

2000 42 302 282 735 557   

2001 47 101 29 784 701   

2002 49 108 330 825 762 4 785 30 547 

2003 50 997 350 859 884 4 946 31 509 

2004 53 306 362 898 1038 4 927 32 020 

2005 54 963 368 925 1158 4 605 33 178 

2006 58 347 380 992 1317 4 464 28 868 

2007 61 802 390 1048 1486 4 446 29 378 

2008 65 386 411 1095 1658 4 399 29 752 

2009 68 631 429 1168 1813 4 347 30 640 

Zdroj: [25]   
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3 ANALÝZA ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÝCH 

ORGANIZACÍ 

Nezisková organizace pro svou činnost potřebuje finance z různých zdrojů (tzv. 

vícezdrojové financování), které jsou v ideálním případě do značné míry vyváţené. Mohou 

vyuţívat vlastní zdroje (příspěvky členů, výnosy z vlastní činnosti apod.), sponzorské dary 

a u občanských sdruţení a obecně prospěšných společností je moţné poskytovat dotace ze 

státního rozpočtu nebo rozpočtu obce. Na tyto dotace není právní nárok a jejich 

poskytování se řídí předem stanovenými podmínkami. Je samozřejmé, ţe typy 

dosaţitelných zdrojů příjmů pro konkrétní typ organizace se liší.  

Kaţdá nezisková organizace si při svém zaloţení stanovila cíle a pro splnění těchto 

cílů si musí zajistit finanční prostředky. Dostatek finančních prostředků je podmínkou 

pro plnění stanovených cílů organizace, ale i pro rozšiřování a zkvalitňování sluţeb 

poskytovaných neziskovou organizací.  

České neziskové organizace mají moţnost získávat prostředky z mnoha zdrojů, 

které mohou být tuzemské či zahraniční, vládní či soukromé. Nabízí se mnoho moţností a 

záleţí na jednotlivých neziskových organizacích, jaký způsob zvolí. Samozřejmě, ţe se 

struktura finančních zdrojů a podíly jednotlivých skupin zdrojů liší mezi jednotlivými 

NNO zejména podle odvětví.  

Jiří Novotný v publikaci „Nevládní neziskové organizace na začátku 21. Století― 

sestavil schéma přibliţující hlavní zdroje, ze kterých NO mohou být financovány: 

Granty a dotace: 

 státní správa a samospráva 

 nadace a nadační fondy 

 české granty a dotace 

 zahraniční granty a dotace 

 EU (strukturální fondy) 

 zahraniční zastupitelstva 
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Dárcovství: 

 firemní dárci 

 podnikatelé a obchodní firmy 

 české i zahraniční 

 individuální dárci 

 české i zahraniční osoby 

 veřejnost 

 anonymní sbírka 

Samofinancování (příjmy z vlastní činnosti) 

 poplatky za sluţby 

 prodej produktů 

 vyuţití (ne) hmotného majetku 

 dividendy z investic 

 úroky z bankovních účtů 

Členské příspěvky 

 členské poplatky 

 dobrovolná práce členů (nepeněţní) 

 

Zdroje financování můţeme rozdělit do dvou základních skupin vycházejících 

z faktů, ţe ne se všemi můţe nezisková organizace libovolně nakládat.  

Vnější (nevlastní) zdroje financování 

 veřejné rozpočty (dotace, granty)  

 nadace a nadační fondy 

 zahraniční dárci 
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Vnitřní (vlastní) zdroje financování 

 prodej vlastních výrobků a sluţeb 

 členské příspěvky 

 příjmy z loterií a her 

 veřejné sbírky 

 dárcovství (individuální, firemní) [04]   

3.1 Vnější (nevlastní) zdroje financování 

Vedle vnitřních zdrojů mají neziskové organizace moţnost získat finance pro svou 

činnost ze státních či soukromých institucí. Jedním z nejvýznamnějšího typu financování 

jsou peníze ze státního rozpočtu.  Část NNO je závislá na podpoře z veřejných peněz a 

část na příjmech ze zahraničních zdrojů.  

3.1.1 Veřejné rozpočty 

Dle Vajdové nejvýznamnějším zdrojem financování neziskového sektoru v ČR jsou 

veřejné rozpočty. NNO mohou získat finance z veřejných rozpočtů několika hlavními 

způsoby 

 ze státní dotační politiky  

 dotace přidělené mimo státní dotační politiku 

 podpora výzkumu a vývoje 

 veřejné zakázky 

 smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku 

Státní dotační politika není závazná pro kraje a obce a je jediným rámcem podpory, 

určeným výslovně NNO. Ostatní způsoby získání financí z veřejných rozpočtů se vztahují i 

na další subjekty. [07]   
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Dle Hamerníkové vazba těchto NNO na veřejnou rozpočtovou soustavu můţe být 

dvojího druhu: 

 přímá, kdy těmto organizacím jsou poskytovány granty, dotace, finanční 

výpomoci apod. z některého z veřejných rozpočtů či tzv. parafiskálních fondů 

(dotace mohou mít různý charakter); 

 nepřímá, kdy poskytování sponzorských prostředků nebo darů od ziskových 

subjektů či jednotlivců je ovlivněno daňovým zákonodárstvím, a to jak pokud 

jde o dárce – sponzory a donátory, tak i pokud jde o příjemce. 

Oba uvedené způsoby mají své klady i zápory a dopady, které se promítají do 

oblasti veřejných institucí i do veřejné rozpočtové soustavy. Podle zahraničních zkušeností 

můţe např. poskytování daňových úlev vést k porušení rozpočtové rovnováhy, neboť je 

téměř nemoţné předem odhadnout, o jak velké procento tyto úlevy sníţí příjmy veřejných 

rozpočtů. [02]   

 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím 

dle Usnesení vlády České republiky ze dne 13. července 2009 č. 885 jsou následující: 

 Tělesná výchova a sport 

 Kultura 

 Ţivotní prostředí a udrţitelný rozvoj 

 Zahraniční aktivity 

 Národnostní menšiny a etnické skupiny 

 Romská komunita 

 Cizinci a azylanti 

 Zdravotnictví 

 Rizikové chování 

 Ochrana spotřebitele a nájemních vztahů 

 Vzdělávání a lidské zdroje 

 Děti a mládeţ 
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 Rodinná politika 

 Lidská práva 

 Ostatní (nezařazené) např. podpora venkova, rozvoj dobrovolnické sluţby a 

další.  

Z uvedeného vyplývá obrovské pole působnosti pro NNO finančně podporované 

státem. Rok od roku se mění důraz na jednotlivé oblasti a tak se mění i mnoţství 

finančních prostředků, které stát poskytuje jednotlivým NNO.  

Hlavní pravidla poskytování dotací obsaţená v zásadách vlády: 

 Státní dotace poskytuje příslušné ministerstvo na období jednoho rozpočtového 

roku. Projekty, které NNO předloţí, musejí souviset s plněním hlavních úkolů 

příslušného ministerstva, zapracovaných do jeho dotačních programů. 

 Většina státních dotací by měla být rozdělována na základě výsledků veřejných 

dotačních výběrových řízení, která vyhlašují a vyhodnocují příslušné ústřední 

orgány státní správy do 31. prosince kalendářního roku, který předchází 

příslušnému rozpočtovému období. 

 Dotace jsou poskytovány na projekt, který zásady nově definují jako soubor 

věcných, časových a finančních podmínek a aktivit konkrétních činností 

k dosaţení stanovených cílů. Nedílnou součástí projektu je jeho rozpočet. 

 Dotace ze státního rozpočtu nepřesahuje 70% rozpočtových výdajů na 

schválený projekt. Musí být tedy dofinancována příjemcem do schválené výše 

„ceny― dotovaného projektu. 

 Z dotace nesmí být realizován zisk a nesmí být přerozdělována. 

 Je zákaz duplicity financování stejných výdajů (stejný projekt) státními 

dotacemi z různých zdrojů. 

 Projekt můţe být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, 

z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů. V případě, ţe projekt není 

podpořen ve výši 100% je NNO povinna, pokud sníţí celkový rozpočet 

projektu, zachovat původní maximální procentuální podíl dotace poskytované 
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ústředním orgánem. Pokud je projekt financován dotacemi z různých státních 

zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více neţ 70% nákladů projektu. 

 Dotace musí být jejím příjemcem vyúčtována nejpozději do poloviny února 

kalendářního roku, který následuje po příslušném rozpočtovém roce. To je 

jednou z podmínek získání dotace na další rok. 

 Ministerstvo můţe uzavřít s NNO smlouvu o dlouhodobé spolupráci za 

předpokladu, ţe daná NNO naplňuje priority schválené vládou. [19]   

 

Pro přiblíţení sloţení dotací ze státního rozpočtu uvádím údaje z roku 2008 : 

V roce 2008 bylo nestátním neziskovým organizacím z veřejných rozpočtů 

poskytnuto 11 704 mil. Kč, z toho 6 311 mil. Kč (53,9 %) bylo ze státního rozpočtu, 1 

483 mil Kč (12,7 %) z rozpočtu krajů, 3 731 mil. Kč (31,9 %) z rozpočtu obcí a 179 mil. 

Kč (1,5 %) ze státních fondů ČR viz Graf č.  2. 

 

Graf č.  2 - Srovnání celkové výše dotací poskytnutých NNO z jednotlivých veřejných rozpočtů 

 

Zdroj: [18]  

 V roce 2008 poskytlo dotaci NNO 17 kapitol státního rozpočtu ve výši 6 311 mil. 

Kč. Vývoj objemu dotací ze státního rozpočtu je uveden v Tabulka č.  2. 
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Tabulka č.  2 – Vývoj objemu dotací ze státního rozpočtu 

Sledovaný 

rok 

Objem dotací 

(v mil. Kč) 

Nárůst oproti 

předch. roku v  % 

Nárůst oproti 

roku 2005 v % 

Míra inflace 

oproti roku 2005 v % 

2005 3 509    

2006 5 569 58,7 58,7 2,5 

2007 6 600 18,5 88,1 5,4 

2008 6 311 -4,4 79,8 12,1 

Zdroj : [18]  

Z uvedené tabulky vyplývá, ţe objem dotací pro NNO od roku 2005 neustále 

roste, pouze v roce 2008 došlo k téměř 5 % nominálnímu poklesu oproti předchozímu 

roku. Přesto však nominální výše dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2008 

byla více neţ 1,8 násobně vyšší neţ v roce 2005. 

3.1.2 Nadace a nadační fondy 

Fondy a nadace existující v České republice a zahraničí dávají moţnost 

neziskovým organizacím získat finanční prostředky pro svou činnost. Díky státu a zřízení 

tzv. Nadačního investičního fondu (NIF) získalo 73 českých nadací a nadačních fondů 

téměř 2,5 mld. Kč, které jsou určeny na podporu nevládního neziskového sektoru formou 

grantů.     

Nejvýznamnějšími českými nadacemi jsou ty, u jejichţ vzniku byly největší 

finanční ústavy nebo dary ze zahraničí, např. Nadace Člověk v tísni, Nadace Kapka naděje, 

Nadace Naše dítě, Nadace Pomozte dětem. [21]   

3.1.3 Zahraniční dárci 

Od počátku 90. let směřovalo do neziskového sektoru v ČR mnoţství prostředků 

z programů vlád evropských zemí a ze soukromých zdrojů v USA. Vstupem do EU v roce 

2004 se však ČR mimo jiné posunula do kategorie konsolidovaných a relativně bohatých 

zemí, které jiţ nejsou potřebné, a zahraniční dárci se proto v posledních letech přesunují 

do jiných oblastí světa. Jako jistá náhrada pro NNO za zahraniční prostředky jsou někdy 
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vnímány Strukturální fondy EU. Ty jsou však značně odlišné od zahraničních 

soukromých a vládních zdrojů. Končící zahraniční zdroje měly tři specifika, kde je 

strukturální fondy nemohou zcela nahradit: 

 zahraniční dárci na rozdíl od fondů EU spojovali poskytování prostředků 

s relativně jednoduchými a rychlými procedurami výběru a kontroly, coţ bylo 

vhodné i pro malé a kapacitně nepříliš silné NNO; 

 na rozdíl od strukturálních fondů EU tyto zahraniční zdroje dávaly 

realizátorům projektů značnou míru volnosti při dosahování deklarovaných 

cílů; 

 zahraniční prostředky směřovaly často do oblastí podpory demokracie, 

obhajoby veřejného zájmu, lidských práv apod., tedy do oborů, na které nejsou 

strukturální fondy EU zaměřené. 

Odchod zahraničních dárců proto citelně zasahuje především NNO, které působí 

v roli stráţců demokracie a mají pro kritickou povahu svých aktivit obtíţe při získávání 

prostředků ze strany veřejné správy. [07]   

3.1.4 Fondy EU 

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a 

sociální soudrţnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené 

ke sniţování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. 

Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy: 

 Strukturální fondy:     

 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) ERDF je objemem peněz 

největším ze strukturálních fondů EU. Prostředky jsou určeny na investice 

do výroby vedoucí ke tvorbě nových pracovních míst a na investice do 

dopravní, vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury. Podporuje rozvoj 

místního potenciálu (místní rozvoj a rozvoj malého a středního podnikání 

v problémových regionech), výzkum, vývoj a investice zaměřené na 

ţivotní prostředí. 
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 Evropský sociální fond (ESF)  Evropský sociální fond (ESF) je 

strukturální fond EU. Jeho prostřednictvím se realizují cíle politiky 

hospodářské a sociální soudrţnosti. Podporuje rozvojové projekty v 

oblastech zaměstnanosti a lidských zdrojů (například rekvalifikace, 

sociální integrace, vzdělávání apod.) Svých cílů dosahuje mimo jiné 

posilováním sociálních programů členských států EU, podporou projektů 

napomáhajících rizikovým skupinám obyvatel (mladí nezaměstnaní, 

zdravotně postiţení), podporou rovných příleţitostí na trhu práce a 

podporou zlepšování mobility pracovních sil v rámci EU. Objem 

finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2007-2013 

činí 3,8 mld. EUR. Na programové období 2004-2006 bylo pro ČR 

přiděleno 456,98 mil. Eur.   

 

 Fond soudrţnosti (FS) Fond soudrţnosti, jinak také Kohezní fond, byl 

zaloţen v roce 1993 k poskytování pomoci vybraným zemím EU. Oproti 

strukturálním fondům je jeho pomoc určena na přímé financování konkrétních 

velkých projektů v oblasti ţivotního prostředí, rozvoje dopravy (transevropské 

dopravní sítě, podpora veřejné dopravy), nově i v oblasti energetické účinnosti a 

obnovitelných zdrojů energie. Členský stát má moţnost čerpat prostředky z Fondu 

soudrţnosti pokud: jeho hrubý národní produkt na obyvatele (HNP) nepřekročí 

90% průměru EU a má sestavený program vedoucí ke splnění podmínek 

hospodářského sbliţování (tzv. konvergenční program). [22]   

Na právě probíhající programové období 2007—2013 má ČR z evropských fondů k 

dispozici 26,69 miliard eur. [27]   

Získání peněz ze strukturálních fondů EU je administrativně velmi náročné a je 

kladen velký důraz na kvalitu ţádosti o získání peněz k realizaci projektů.  

Strukturální fondy EU však mají i klady: 

 moţnost vyuţití opravných prostředků při odvolání proti nepřidělení peněz 

 relativní bezpečnost zdroje – po přidělení finančních prostředků NNO má 

jistotu, ţe peníze ji budou poskytnuty a můţe je zahrnout do svého rozpočtu 
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 jedná se o perspektivní zdroj prostředků, který bude dostupnější s rostoucími 

zkušenostmi s jejich získáváním 

3.1.5 Finanční mechanismy EHP a Norska  

Finanční mechanismy EHP (Evropském hospodářském prostoru) a Norska byly 

zaloţeny v roce 2004 třemi nečlenskými státy EU - Islandskou republikou, 

Lichtenštejnským královstvím a Norským královstvím s cílem posílit sociální a 

ekonomickou soudrţnost v rozšířené Evropě a zvýšit schopnost nových členských zemí 

EU/EHP plně participovat na vnitřním trhu a posílit bilaterální vztahy EHP s příjemci 

pomoci, tj. i s Českou republikou. 

Hlavním cílem grantové politiky Finančních mechanismů EHP/Norska je 

prohloubení vzájemné spolupráce a propojení aktérů na straně příjemce a dárce, s cílem 

podpořit výměnu názorů, zkušeností a know-how. 

Celkovým cílem projektu je prohloubit partnerství prostřednictvím podpory 

spolupráce mezi českými a norskými NNO. Podpora a rozvoj partnerství přispějí k výměně 

osvědčených postupů, vytvoří nástroje pro dlouhodobou udrţitelnou bilaterální spolupráci 

a poskytnou pohled do českých a norských zkušeností z oblasti neziskového sektoru. 

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je plně zodpovědná za implementaci 

Blokového grantu pro NNO v České republice financovaného z FM EHP/Norska.  

Během pětiletého období 2004-2009 bylo v České republice přerozděleno celkem 

110,91mil EUR, z toho 9,3 mil EUR prostřednictvím Blokového grantu pro NNO v 181 

projektech. [29]   

Blokový grant pro NNO je specifickou formou pomoci Finančního mechanismu 

Evropského hospodářského prostoru a Finančního mechanismu Norska (FM EHP a FM 

Norska), která je zaměřená na podporu nestátních neziskových organizací (NNO) 

prosazujících veřejný zájem. Podporuje posílení NNO jako aktivního partnera ve veřejné 

debatě a zapojení NNO v prioritních oblastech. Speciální pozornost je věnovaná rozvoji a 

relevanci standardů v ţivotním prostředí a aktivitám k posílení udrţitelného rozvoje. Další 

cílové oblasti jsou posílení multikulturního prostředí v místních komunitách, ochrana 

lidských práv a antidiskriminační úsilí, stejně jako podpora dětí a mladistvých se 

specifickými problémy. [28]   
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3.2 Vnitřní (vlastní) zdroje financování 

Neziskové organizace nejsou zakládány za účelem podnikání, to jim však nebrání v 

získávání příjmů z vlastních činností. Neziskové organizace mohou získávat příjmy v 

rámci své hlavní činnosti, pro kterou byly zřízeny či zaloţeny a kterou mají definovanou 

statutem, stanovami či zřizovací listinou. Můţe se jednat o příjmy z pořádání osvětových 

přednášek, vzdělávacích seminářů, prodeje výrobků či sluţeb.  

Neziskové organizace mohou dále získávat příjmy v rámci vedlejší, doplňkové, 

někdy označované jako podnikatelské činnosti. Zde jiţ můţe jít o příjmy z podnikání, 

realizace veřejné zakázky, z reklamy nebo z pronájmu.  

Jsou ale také organizace, kterým legislativní předpisy podnikatelskou činnost 

omezují (obecně prospěšné společnosti), jiným zcela zakazují (nadace a nadační fondy, 

politické strany a hnutí).  

Příjmy z vlastní činnosti mohou být pro neziskové organizace zdrojem, jak si 

udrţet finanční nezávislost na veřejných zdrojích. Menší neziskové organizace mohou 

uplatnit sníţení základu daně z příjmů o 300 tis. Kč, takto získané prostředky však musí 

být vţdy pouţity ve prospěch hlavní činnosti. 

Kromě nadací a nadačních fondů a politických stran a hnutí mohou všechny ostatní 

typy neziskových organizací podnikat, i kdyţ za tímto účelem nebyly zaloţeny či zřízeny. 

K zahájení ţivnostenského podnikání však musí neziskové organizace splnit tři podmínky:  

 statutární dokument (stanovy, statut) neziskové organizace nesmí podnikání 

zakazovat 

 podnikatelská činnost by měla mít povahu činnosti vedlejší a měla by být ve 

statutárním dokumentu zřetelně odlišena od činnosti hlavní 

 nezisková organizace musí získat ţivnostenské oprávnění (včetně odpovědného 

zástupce pro danou ţivnost) [26]   

3.2.1 Členské příspěvky 

Dalším z moţných zdrojů financí pro neziskové organizace jsou členské příspěvky. 

Vyuţívají je především občanská sdruţení a je výhodou, ţe takto získané peníze můţe 
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organizace zcela vyuţít dle svých potřeb. Příspěvky bývají většinou na roční bázi a pro 

organizace, které mají velkou členskou základnu, mohou představovat podstatnou poloţku 

v rozpočtu. 

Počet členů poskytující příspěvky je pro organizaci vizitkou, která budí důvěru u 

sponzorů a tvoří pravidelný příjem organizace (čím je vyšší počet členů, tím je vyšší i 

příjem). 

3.2.2 Dary a veřejné sbírky 

V českém prostředí se lidem nabízí tři moţnosti, jak podporovat neziskovou 

organizaci: darování, sponzorování a veřejné sbírky.  

Darovat můţe kterákoliv osoba. Darem se rozumí bezúplatný převod majetku 

(peněţní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch), který je 

realizován na základě darovací smlouvy dle občanského zákoníku. Pro potřeby zvýhodnění 

při zdaňování je třeba v darovací smlouvě uvést účel daru.  

V případě darování můţe dárce pouţít hodnotu daru jako odpočitatelnou poloţku 

sniţující základ daně z příjmů. Nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a 

registrované církve a náboţenské společnosti mohou uplatnit osvobození od daně darovací 

v případě, ţe dar bude pouţit pro realizaci cílů, ke kterým byly organizace zaloţeny. 

Ostatní neziskové organizace mohou uplatnit osvobození od daně darovací tehdy, pokud je 

dar určen na účely v taxativně vymezených oblastech: kultura, školství, věda a vzdělávání, 

zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchova, sport, výchova a ochrana dětí a 

mládeţe a poţární ochrana. Získá-li nezisková organizace pouze dary osvobozené od daně 

darovací, musí sice podat daňové přiznání, a to po skončení kaţdého pololetí v daném 

roce, ale daň platit nemusí.  

Od darování je nutné odlišit sponzorování, které je zaloţeno na poskytnutí 

propagační a reklamní sluţby neziskovou organizací sponzorovi a které mohou vyuţívat 

firmy a podnikatelé. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za takové sluţby 

vymezené smlouvou o reklamě nebo o spolupráci podle obchodního zákoníku.  
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Náklady na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je 

můţe v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné poloţky "dary" tak 

sponzorský příspěvek sniţuje základ daně v plné výši.  

Příjmy ze sponzorského vztahu jsou v neziskové organizaci povaţovány za příjmy 

z reklamy, které jsou předmětem daně z příjmů a v kaţdém případě jsou zahrnuty do 

základu daně. Neplatí pro ně ţádné osvobození od daně.  

Posledním způsobem podpory, vhodným především pro anonymní dárce, jsou 

peněţní příspěvky do veřejných sbírek, které musí být registrované. [15]   

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách § 1 

(1) Veřejnou sbírkou je získávání a shromaţďování dobrovolných peněţitých 

příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně 

prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo 

sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo ţivotního prostředí (dále jen 

"sbírka"). Sbírku je oprávněna konat za podmínek stanovených tímto zákonem pouze 

právnická osoba.  

(2) Sbírku není moţné pořádat k účelu, který je v rozporu s bezpečností státu, 

ochranou veřejného pořádku, ochranou majetku nebo ochranou práv a svobod druhých.  

(3)     Pro účely tohoto zákona se rozumí  

a)  hrubým výtěţkem sbírky veškeré peněţní příspěvky (dále jen 

"příspěvek") získané sbírkou, včetně úroků z vkladů příspěvků na 

bankovní účet,  

b)  náklady spojenými s konáním sbírky skutečně vynaloţené náklady na 

její technické a organizační zajištění, zejména na zaloţení a vedení 

bankovního účtu, vytištění sběracích listin nebo zajištění sběracích 

pokladniček (dále jen "pokladnička") a na propagaci sbírky,  

c)  čistým výtěţkem sbírky částka získaná odečtením nákladů spojených s 

konáním sbírky od hrubého výtěţku sbírky.  [26]     
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3.2.3 Loterie a jiné hry 

Dikce ustanovení § 4 odst. 2 zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 

hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále téţ „zákon―) stanovuje, ţe jednou z podmínek 

příslušného povolení k provozování loterií a jiných podobných her je i splnění povinnosti 

odvedení stanovené část výtěţku na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, 

kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel. 

Odvod části výtěţku na tzv. veřejně prospěšné účely je tedy zákonem povinně 

uloţen všem provozovatelům loterií a jiných podobných her. 

Subjekty, vyvíjející činnost ve shora uvedených veřejně prospěšných oblastech, 

mají moţnost kontaktovat s návrhem na financování svých projektů nikterého z 

provozovatelů loterií nebo jiných podobných her. Ministerstvo financí zveřejňuje 

kaţdoročně na svých internetových stránkách seznam provozovatelů loterií a sázkových 

her. [24]    
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4 ZHODNOCENÍ 

Při zhodnocení moţných zdrojů financování neziskových organizacích budu 

vycházet z výzkumu společnosti Market Vision s.r.o. který provedla v roce 2003 na 

základě ţádosti společnosti Spiralis o.s., výzkumu provedeného paní Deborah Edward ve 

spolupráci se společností Neziskovky.cz Praha a Olomouc v roce 2008 a ze zpráv o stavu 

neziskového sektoru v České republice v letech 2002 aţ 2008 publikovaných na 

www.neziskovky.cz 

 

Podíl finančních zdrojů na financování NO dle výzkumu Spiralis o.s. z roku 2003 

státní správa a samospráva (ministerstva, kraje, města, obce)......................................... 36% 

příjmy z vlastní činnosti ...................................................................................................20% 

podnikatelé a obchodní firmy (české a zahraniční) .........................................................11% 

nadace a nadační fondy ....................................................................................................10% 

individuální dárci (české a zahraniční osoby).....................................................................7% 

členské příspěvky ...............................................................................................................6% 

jiné zdroje ...........................................................................................................................5% 

veřejnost (anonymní sbírky) ..............................................................................................2% 

zahraniční zastupitelstva v ČR ...........................................................................................2%  

Zdroj: [20]   

Graf č.  3 - Počet využívaných zdrojů na financování NO dle výzkumu Spiralis o.s. z roku 2003 

 

Zdroj: [20]   
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V roce 2008 za podpory společnosti Neziskovky.cz v Praze a Olomouci provedla 

Deborah Edward výzkum v oblasti financování neziskových organizací. Výzkumu se 

zůčastnilo 83 zástupců různých neziskových organizací. Výsledky výzkumu byly 

následující: 

 NO jsou primárně podporovány z rozpočtových zdrojů měst, obcí a krajů, nebo 

ze státních a evropských fondů 

 dále pak z příspěvků firem 

 z vlastního výdělku a pořádání různých akcí 

 

Kolik procent vašeho ročního rozpočtu pochází z následujících zdrojů? 

            <10%        10‐49%         >50%            Průměr 

A. vláda     10   28   56   55 % 

B. výdělek     34   28   1   11 % 

C. soukromé příspěvky 

  jednotlivci    30   21   4   12 % 

  nadace   26   20   4   12 % 

  firemní dárci   27   30   2   16 % 

D. jiné            25 % 

„Jiné“ zahrnují fondy EU, zdroje mezinárodních institucí jako například OSN, soukromé 

odkazy (dědictví) a církve. 

Zdroj: [01]   

 

Ze zpráv z neziskového sektoru z let 2002-2008 vyplývá, ţe hlavním zdrojem 

příjmů NO jsou dotace z veřejných rozpočtů.  NO vyuţívají 3 – 4 typy zdrojů 

financování, ale 1 – 2 zdroje jim pokrývá 75 – 80 % všech příjmů.   Problémem je však 

závislost na některém dominantním zdroji. Neziskové organizace tak nejsou stabilní. 

NO mají finanční zajištění na několik měsíců, maximálně na jeden rok. Převáţná 

většina organizací nevytváří finanční rezervy. Neziskové organizace, které jsou 
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financovány převáţně z dotací a grantů, mají finanční zajištění časově limitované. 

Organizace, jejichţ členové platí pravidelné příspěvky, jsou stabilnější. 

Zpráva o stavu neziskového sektoru v České republice 2007 

Zásadním zdrojem se pro mnohé NNO staly strukturální fondy. Menší NNO 

v sociální oblasti čerpaly prostředky zejména prostřednictvím globálních grantů 

vyčleněných v rámci strukturálních fondů.  

NNO také v tomto roce realizovaly projekty financované z Finančních mechanismů 

Norska/EHP. Velkým problémem je přesunutí pravidelných dotací v rámci jednotlivých 

ministerstev na kofinancování evropských projektů. Tyto peníze pak chybí v rozpočtech 

NNO, které jsou na dotacích, jako prostředku financování vlastních sluţeb, přímo závislé. 

Zpráva o stavu neziskového sektoru v České republice 2008 

V ČR neexistuje oficiální přehled financování neziskových organizací podle 

jednotlivých zdrojů. V roce 2008 se začíná projevovat vliv světové finanční krize a 

postupně začíná stagnovat objem uvolněných finančních prostředků ze strany firem a 

podnikatelů. 
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5 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo provést analýzu moţností financování neziskových 

organizací. Jsou uvedeny hlavní směry financování. Z přehledu vyplývá, ţe stát jako jeden 

z hlavních finančních zdrojů NO zvyšoval prostředky pro podporu činností NO, avšak 

ekonomická situace v roce 2008 přinesla mírné sníţení těchto finanční prostředků. 

Důleţitým poznatkem je i nová moţnost získávání prostředků, a to ze strukturálních fondů 

EU. 

Pro rozvoj a úspěch NNO hraje jednu z hlavních rolí její financování. Pro 

financování NNO je důleţité více druhů finančních zdrojů, nespoléhat se pouze na jeden 

nebo dva zdroje. Proto je zapotřebí neustále sledovat nové trendy a moţnosti rozvoje 

financování neziskových organizací, reagovat na veřejný zájem společnosti, jak 

z krátkodobého, tak i dlouhodobého hlediska.  Soustřeďovat a vychovávat kvalitní tým 

pracovníků, kteří budou schopni získat moţné finance pro činnost organizace.   

Z výše uvedených výzkumů a přehledů vyplývá, ţe neustále převládá jako jeden z 

dominantních zdrojů financování pro NNO z rozpočtů státu, krajů a obcí, kdy největší míru 

financí je poskytování ze státního rozpočtu. Na tento typ financování formou dotace není 

právní nárok a jejich poskytování se řídí předem stanovenými podmínkami.  
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