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Anotace práce 

 
   
     Předmětem této bakalářské práce je financování neziskových organizací. 
Zabývám se neziskovými organizacemi, jejich financováním a postavením ve 
veřejném sektoru. Na příkladu občanského sdružení Arkadie, Teplice demonstruji 
financování za zvolené období 2005 - 2009. 
     Cílem  práce je zhodnotit financování tohoto občanského sdružení s odpovědí 
na otázku, jestli je schopné toto občanské sdružení docílit samofinancování. 
     Doufám, že má práce přiblíží toto téma všem, kteří se zajímají o nestátní 
neziskový sektor. 
 
Klíčová slova : Arkadie, financování, nezisková nestátní organizace, 
samofinancování 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Summary 
 
 

    The subjekt of my bachelor’s essay is more source segment financing of  non-
profit making organizacion. For exemplification of civil association Arkadie, Teplice 
I’m illustrating financing in selected interval. I deal with non-profit organizacions, 
their position in public sector 2005 - 2009 and financing. 
     The purpouse of my essay is strike financing with reply to this civil association, 
whether is capable of internal financing.  
     I hope this work will bring this topic closer to all who are interested in non-profit 
organizacion. 
 
Keywords:   Arkadie, financing, non-profit organizacions, self-financing 
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1 Úvod 
 
   Za téma bakalářské práce jsem si zvolila financování neziskových organizací. Téma 
financování neziskových organizací jsem si zvolila proto, protože považuji jejich činnost 
za velmi důležitou z celospolečenského hlediska. Neziskové organizace vždy čelily mnoha 
problémům a řada těchto problémů má vzrůstající tendenci, jedná se zejména o vztah  
majority a menšin, zvyšující se imigrace cizinců, jejichž počet neustále vzrůstá. Již se dá 
hovořit o celých komunitách, např. vietnamské, ukrajinské, ale i dalších, které se v naší 
zemi zabydlely. Dalším problém, který má vzrůstající tendenci je stále napjatější státní 
rozpočet a vzrůstající schodek státního rozpočtu. To přímo souvisí s problémy oslabování 
funkce tradiční rodiny, menší porodnost, stárnutí populace a prohlubování sociálních 
rozdílů, zejména mezi částí populace v produktivním věku a částí populace 
v poproduktivním věku, jako částí populace v produktivním věku odkázané za sociální 
systém státu. Reforma veřejných financí a sociálních systémů stále probíhá a je potřeba 
další reformy nastartovat, např. reformu důchodového systému. 
   Nyní ani v budoucnu nelze řešit všechny tyto problémy z veřejných rozpočtů – přes 
sociální systém státu. Společenství zakládaná aktivními občany mají a stále budou mít ve 
společnosti své místo, protože mají a budou mít schopnost zmírňovat negativní dopady 
demografického vývoje, nedokonalost sociálních systémů a koneckonců i dopady tvrdé 
ruky trhu – kapitalistického tržního hospodářství. Bude nutná stále větší účast organizací 
občanské společnosti, které budou muset býti aktivnější. Očekává se, že dojde ke změnám 
společenských hodnot, kdy na větší důležitosti nabydou hodnoty jako je solidarita, 
dobrovolnictví, dárcovství, aktivní občanství, kolektivní i individuální občanská 
odpovědnost, atd. 
   Na konkrétním příkladu občanského sdružení ARKADIE, společnost pro komplexní péči 
o zdravotně postižené v Teplicích, je cíl mé práce konkretizovat a identifikovat aktivity a 
cíle nevládní neziskové organizace a analyzovat její reálné i potencionální zdroje 
financování. Svojí prací chci přiblížit a zpřístupnit informace co to vlastně jsou nevládní 
neziskové organizace, jejich cíle a oblasti působení v neziskovém sektoru běžnému 
občanovi. Financování občanského sdružení Arkadie zhodnocuji za období 2005-2009. 
   Materiály jsem získávala několika způsoby. K dané problematice jsem využívala výroční 
zprávy občanského sdružení ARKADIE, stanovy tohoto sdružení, jeho účetnictví a webové 
stránky včetně osobních konzultací.  Dále jsem mnoho informací získala studiem odborné 
literatury o neziskových organizacích, o financování ve veřejném a neziskovém nestátním 
sektoru a manažerskou ekonomikou. 
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2 Teoretická východiska 
 

2.1 Pojem nezisková organizace 1 
   Pojem nezisková organizace, je obecně užíván. V České republice není definován 
nějakým platným  právním předpisem. Z části se o neziskových a nestátních organizacích 
zmiňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Avšak 
tento pojem zde není nikterak vysvětlen ani přímo uveden. Uvádí výčet neziskových 
organizací, avšak zmiňuje se o nich pouze hromadně a definuje je jako jednu skupinu. Dále 
pak  nebyly neziskové organizace zřízeny nebo založeny za účelem podnikání, jak je 
uvedeno v zákoně o daních z příjmů, na který odkazují i ostatní daňové zákony. Tyto péče 
a uskutečňování veřejných zájmů, u nichž je na prvním místě důležitost výsledků hlavního 
poslání a výše příjmů zde stojí až na místě druhém. Toto poslání je zaměřeno na speciální 
potřeby lidí, které nemohou být řádně uspokojeny ziskovou sférou ani státem. Jiný vhodný 
termín, ve snaze o určitou definiční čistotu z poznatků z řecko – latinské kultury, které 
obohatily myšlení zakladatelů neoklasické normativní ekonomie. „V tomto kontextu je 
přijatelné a dostačující pojmenovat soukromou netržní činnost činností evergetickou (z 
řeckého eurgetés, složeného z eu-dobro a ergon-dílo, čin). Evergetické organizace měli 
podobu collegia, sodality, fondu, nadace, dobrovolného sdružení občanů s cílem přispět ke 
kultuře obce a k solidární pomoci zchudlým a nemocným občanům. Evergetický sektor, 
evergetická organizace a evergetická činnost jsou pojmy, které lze vztáhnout na soudobou 
podobu občanských sdružení a nadací. Lze říci že energetický sektor je součástí sektoru 
veřejného.“2 Tyto organizace, i když jejich zřízení není za účelem zisku, nemusejí vždy být 
nutně neziskové.   

2.2 Zákonné p ředpoklady  
   Občanským sektorem nazýváme sektor,  který je jako prostor mezi státem, státními 
institucemi, trhem, ziskovými soukromými společnosti a skupinami občanů či jednotlivci. 
V podstatě organizace občanského sektoru náleží k sektoru soukromoprávním subjektům 
s působností zákona č. 40/1964 Sb.,  občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.     
Uvedený zákoník modifikuje funkci fyzických a právnických osob a člení právnické osoby 
do čtyř skupin:   
   -    účelová sdružení majetku- např. nadace  
   -    jednotky územní samosprávy – např. obce, kraje, ale i stát  
   -    fyzické nebo právnické osoby – např. občanská sdružení  
   -    a jiné, o nichž tak určí zvláštní zákon – např. Česká televize, Český rozhlas, profesní         
         komory, Akademie věd ČR  
   Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů uvádí výčet 
subjektů neziskových a nestátních organizací zejména :  
   -    občanská sdružení včetně odborových organizací,  
   -    zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu a     
        nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti,  
   -    politické strany a politická hnutí, - registrované církve a náboženské společnosti,  

                                                 
1 Zdroj: Růžičková, R., : Neziskové organizace, vznik, účetnictví, daně s. 6-9 
2 Zdroj: Hamerníková, B., : Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru, s. 39 
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   -    nadace a nadační fondy,  
   -    obecně prospěšné společnosti,  
   -    veřejné vysoké školy,  
   -    veřejné výzkumné instituce,  
   -    školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu,  
   -    obce,  
   -    kraje,  
   -    organizační složky státu,  
   -    příspěvkové organizace,  
   -    státní fondy,  
   -    subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon. 
   Definice uvedená v zákoně o daních z příjmů uvozuje subjekty, které nebyli zřízeny za 
účelem podnikání, ale z toho nevyplývá všeobecný zákaz podnikání jako takového. 
Politickým stranám a nadacím však zvláštní zákon podnikání přímo zakazuje. 
   Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů dovoluje, aby 
společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti byly založeny i za jiným účelem, 
než je podnikání, pokud to zvláštní zákon nezakazuje. Z toho vyplývá, že tyto dva druhy 
společností mohou být založeny k výkonu činností, které jsou svým charakterem 
považovány za neziskové, avšak současná právní úprava zákona o daních z příjmů takto 
založené obchodní společnosti nepovažuje za subjekty neziskové, a nemohou tedy využít 
výhody odpočtu 30% z daňového základu jako jiné neziskové organizace, na straně druhé 
jsou zbaveny povinnosti sledovat hlavní činnost podle jednotlivých druhů. 

2.3 Nezisková organizace – ob čanské sdružení 

2.3.1 Občanské sdružení je nejb ěžnější organizace v ob čanském 
sektoru. 

   Občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění 
pozdějších předpisů je samostatnou právnickou osobou a orgány státní správy jsou 
schopny zasahovat do aktivit občanských sdružení jen v zákonných mezích. Jejich členy 
mohou být fyzické i právnické osoby a vzniká registrací na Ministerstvu vnitra za současné 
evidence na Českém statistickém úřadě, který vede evidenci sdružení. Název, sídlo, orgány 
a činnost jsou vymezeny stanovami. Občanská sdružení se k dosažení určitého účelu 
mohou sdružovat, a mohou tak vznikat i nové právnické osoby. Zákon dovoluje, sdružením 
zřizovat dle svých stanov organizační jednotky, které jsou právnickými osobami a jsou 
oprávněny jednat svým jménem. Soudobá právní úprava vzniku, bytí a zániku občanských 
sdružení již dlouhodobě volá po patřičné revizi, jelikož je nedostatečná v praxi a neumí 
řešit běžné životní problémy. Občanská sdružení se k výdělečné činnosti nezakládají, jak 
z úvodních ustanovení zákona přímo zjistíme. Tato právní  úprava organizací nemůže 
nahrazovat jinou právní úpravu, která by měla zabezpečit výkon určitých povolání. 
Usuzujeme tedy, že občanské sdružení se zřizuje ve společnosti v různých oblastech života 
a obzvláště k satisfakci zájmů vlastních členů a občanů v jejich okolí. Členská základna je 
typickým znakem občanského sdružení. V praxi se zakládají občanská sdružení s rozličnou 
specializací, jako například provozování sportu, ochrana přírodních zdrojů a přírody, 
ochranu památek, umění, zájmovou činnost dětí a mládeže, kulturu, vzdělávání a jiné. 
Náleží sem také svazy sportovců a zájmové svazy umělců.  
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   Hospodaření sdružení občanů jsou regulovány obecnými předpisy a co není právně 
upraveno, je nutné zakotvit do stanov. Být zaměstnancem ve sdružení, není totéž co je být 
členem, ve smyslu problematiky ve vyplácení členům odměny a náhrady. Pomoc, v tomto 
případě, nalezneme pouze ve stanovách. 
Likvidace občanských sdružení není nijak právně upravena zvláštním zákonem. Postupuje 
se podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
s odkazem na postup dle zákona č. 513/1991 Sb.,  obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 
   Mezi občanská sdružení patří:  

- odborové organizace,  
- zahrádkáři,  
- tělovýchovné jednoty,  
- rybářské spolky,  
- chovatelé a včelaři,  
- Český svaz žen,  
- Český červený kříž,  
- myslivecká sdružení,  
- obce,  
- asociace muzeí a galerií,  
- rada státních galerií  
- a jiné. 

   Občanské sdružení používají rozmanité zdroje financování svých činností. Naskýtá se 
zde otázka, zda sdružení občanů založená podle výše uvedeného zákona mohou vykonávat 
výdělečnou činnosti, a to dokonce takovou, k níž je třeba získat živnostenské oprávnění. 
Často se totiž můžeme setkat s příjmy z podnikání: určité typy občanských sdružení 
(například tělovýchovné organizace či kluby) vykonávají podnikatelské aktivity, mají 
obstarány i živnostenské listy, vše za účelem získat další zdroje na financování základního 
poslání. Zdrojem financování mohou být výnosy z vlastního majetku vlastních činností. 
Zákon přímo v úvodu říká, že hlavním posláním občanského sdružení není výdělečná 
činnost. Výjimkou nejsou ani občanská sdružení, která založila obchodní společnost, a ze 
zisků této společnosti financují zájmovou činnost svých členů. Mezi další a velmi důležité 
zdroje patří vybírané členské příspěvky, dále dotace ze státního rozpočtu, rozdělované 
prostřednictvím resortních ministerstvech, dotace z rozpočtů místních samospráv, dary 
právnických a fyzických osob, a to jak z české republiky, tak i ze zahraničí. Občanská 
sdružení využívají také finanční podpory od zahraničních či tuzemských nadací.  

2.4 Oblast financování 
   Oblast financování občanských sdružení je oblastí vícezdrojového financování, což 
znamená že k činnostem jsou užity různé zdroje financování. Jednou z forem financování 
jsou vlastní zdroje, které mohou být například výnosy z vlastních činností a podobně. Další 
formou financování jsou cizí zdroje, mezi které patří dotace ze státního rozpočtu nebo 
z rozpočtu obcí a sponzorské dary.  
   Finanční vztahy ze státního rozpočtu se řídí ustanovením zákona č. 576/1990 Sb., o 
rozpočtových pravidlech republiky, ve znění pozdějších předpisů. Rozdělují je odborné 
orgány ústředních orgánů státní správy. Jde o účelově vázané dotace na konkrétní činnosti.  
   Obce, ze svých rozpočtů mohou poskytovat finanční prostředky, které poskytují 
majoritně neziskovým organizacím v jejich regionu, podle předem stanovených 
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rozpočtových pravidel, které je nutné bezpodmínečně dodržet. A to protože jde o činnost 
pro jejich obyvatele. Vynaložení a jejich účelnost má za povinnost kontrolovat veřejná 
správa, jelikož jde o peníze daňových poplatníků. 
   Dalším možným zdrojem je získávání finančních prostředků jednotlivých fondů 
Evropské Unie    na podkladě schválené žádosti. 

2.5 Vazby ve řejného, státního a municipálního a 
neziskového nestátního (non-profit) sektoru na 
veřejné finance 

   „V teoretické rovině jsou veřejné finance a veřejný sektor  předmětem analýzy dvou 
odlišných, i když příbuzných ekonomických disciplín – fiskální teorie, nebo též teorie 
veřejných financí a ekonomie veřejného sektoru. Veřejné finance jsou nejčastěji 
definovány jako peněžní vztahy vznikající v souvislosti s tvorbou, rozdělováním a 
použitím peněžních fondů, spojených s činnostmi veřejných institucí. Jedním ze subjektů 
vztahů je stát, město či obec“.3  
   „V rámci subjektů veřejné správy se vyskytují další autority veřejné správy. Jde o přesun 
kompetencí ze státní správy a jejích orgánů n místní správu i dokonce na místní 
samosprávu na územním principu. Vzhledem k tomu, že obě složky jsou veřejnými 
správami, lze i finanční vztahy a operace označit pojmem „veřejné finance“. Prizmatem na 
veřejné finance jako na nástroj, fiskální nástroj v rukou subjektů veřejné správy (státní 
nebo místní správy či samosprávy), uplatňovaný k realizaci záměrů, priorit a opatření 
souvisejících s výše uvedenými fiskálními funkcemi. Veřejný sektor lze proto považovat 
za jeden z přímých důsledků realizace těchto funkcí. Tj. alokačních, nedistribučních a 
stabilizačních“.4 
   „Veřejný sektor lze definovat pouze na základě uplatnění vícera kritérií, a to zejména : 
podle klíčových subjektů, rozhodujících o zaměření a rozsahu činností zahrnovaných do 
tohoto sektoru podle funkčního zaměření (zde jde o činnost alokační, nedistribuční nebo 
stabilizační), podle odvětví (anebo oborů) ekonomických činností podle vlastnictví 
institucí a způsobu jejich financování, podle míry soběstačnosti či stupně závislosti na 
dotacích z veřejných rozpočtů a podobně. Jde o neúplnou definici, neboť podle příkladů ze 
zahraničí je třeba do veřejného sektoru, podle naší současné situace, zahrnout nejen 
financování institucí, ale i tzv. veřejné výdajové programy a činnosti závislé na grantovém 
financování“.5   
   „Veřejný sektor není jen důsledkem nejrůznějších aktivit státu nebo měst a obcí, ale i 
objektivním důvodem pro analýzu a rozvoj vztahů v rámci veřejné rozpočtové soustavy. I 
když přístupy k definici veřejného sektoru jsou vícekriteriální a jednoznačné zařazení 
určitých činností je obtížné, lze říci, že v tomto sektoru existují instituce vykonávající 
alokační, redistribuční fiskální funkce, a dále že tam existují tzv. veřejné výdajové 
programy nebo též činnosti či projekty, financované granty z veřejných rozpočtů. Každý 
z výše uvedených způsobů financování určitých činností (programů či projektů) ve 
veřejném sektoru má své klady, zápory a dopady. Vazby tzv. neziskového nestátního (non-
profit) sektoru na veřejnou rozpočtovou soustavu mohou být přímé ( tj. poskytováním 

                                                 
3 Zdroj : Hamerníková, B. : Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru, s. 53. 
4 Zdroj : Hamerníková, B. : Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru, s. 54-56. 
5 Zdroj : Hamerníková, B. : Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru, s. 57 
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dotací či grantů z veřejných rozpočtů) nebo nepřímé (tj. poskytováním různých daňových 
úlev sponzorům, donátorům a příjemcům darů)“.6  

2.6 Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly 
finan čního managementu 

   „Veškerá činnost podniku má dvě stránky – věcnou (hmotnou, majetkovou), a peněžní 
(finanční). Z hlediska věcného představuje činnost podniku tok statků (strojů, surovin, 
materiálů, hotových výrobků) a skládá se ze tří hlavních aktivit: zásobování, výroby a 
prodeje  (to plně platí jen pro výrobní podnik). Každá z těchto aktivit musí být 
zabezpečena finančními zdroji  (penězi). Tok peněz má formu plateb – příjmů nebo výdajů. 
Má obrácený směr než tok statků: zásobování a výroba jsou spojeny s výdaji peněz, prodej 
je spojen s příjmy peněz. Kromě těchto základních toků plateb spojených s se zásobováním, 
výrobou a prodejem existují další finanční toky, které jsou spojené s rozdělováním zisku 
(vyplácení dividend, investicemi, výzkumem, vývojem a technickým rozvojem aj.). Věcné 
a finanční toky musí být ve vzájemném souladu: aby mohly být získány věcné statky 
(pokud nejsou samy přímým vkladem – např. pozemky, budovy, zařízení) a aby mohly 
probíhat všechny činnosti podniku, musí být zajištěny finančně (při věcných vkladech 
pořízení statků a jejich financování proběhne současně. Tady jde o netypický způsob. 
Obvykle je nejprve opatřen kapitál ve formě peněz, což se projeví na pasivech rozvahy 
jako přírůstek vlastního nebo cizího kapitálu a v aktivech jako přírůstek hotovostí nebo 
vkladů na účtech v bankách, který se následně změní ve stálá nebo oběžná aktiva“.7      
   „Financováním označujeme obstarání finančních zdrojů, nebo-li kapitálu ve všech jeho 
formách a jejich použití k obstarání potřebných statků a k úhradě výdajů na činnost 
podniku. Investicí označujeme použití finančních zdrojů k obstarání všech majetkových 
hodnot, např. obstarání zásob. 
   Cíl je řízení financování mezi které patří zajištění růstu tržní hodnoty podniku a zajištění 
průběžné platební schopnosti a průběžné likvidity podniku. 
   Má čtyři hlavní úkoly, jimiž jsou : 

1. Získávat kapitál pro běžné i mimořádné potřeby podniku a rozhodovat o jeho 
struktuře a jejích změnách. 

2. Rozhodovat o umístění kapitálu (nakoupit aktiva a financovat běžnou činnost 
podniku, vývoj nových výrobků a technologií, vracet vypůjčený kapitál, volný 
investovat). 

3. Rozhodovat o rozdělení zisku (reinvestovat jej nebo vyplatit ve formě dividend – 
týká se a.s.). 

4. Řídit hospodářskou stránku činnosti podniku, předvídat, plánovat, zaznamenávat a 
kontrolovat. 

Veškeré financování a finanční řízení je ovlivňováno dvěma faktory. 
Faktor času - spočívá v časovém nesouladu příčin určitého rozhodnutí a následků. Dnešní 
rozhodnutí ovlivňuje budoucí tok peněz. 
Faktor rizika – spočívá v tom, že kdo rozhoduje vybírá jednu z možných variant, jelikož 
jedna z variant obvykle přináší větší zisk, ale vyšší rizika a druhá varianta naopak. Avšak 
výsledky těchto variant nejsou jisté. Takto je riziko i výnosnost  spjaté. 

                                                 
6 Zdroj : Hamerníková, B.: Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru, s. 60  
7 Zdroj: Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika, s. 320 
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   Dle všeobecných pravidel pro finanční rozhodování, kterými se investoři a manažeři řídí : 
1. preferuje se vždy větší výnos před menším 
2. preferuje se vždy menší riziko před větším 
3. za větší riziko se požaduje větší výnos 
4. preferují se peníze obdržené dříve před stejnou částkou peněz obdrženou později 
5. motivací investování do určité akce je očekávání většího výnosu, než by přineslo 

investování do jiné akce, ovšem s přihlédnutím  míře rizika 
6. motivací veškerého investování je zvětšení majetku. Toto kritérium však není 

operabilní. Proto všeobecným kritériem finančního rozhodování je cash flow, resp. 
zisk. 

    Finanční rozhodnutí mohou být operativní – vyžadují obvykle malé částky  a nemění 
činnost podniku a strategická rozhodnutí – vyžadují velké částky peněz a přinášejí velké 
změny v podniku. Strategická rozdělujeme do dvou skupin. Dlouhodobá investiční 
rozhodnutí a Dlouhodobá finanční rozhodnutí“.8  

2.7 Druhy financování  
   „Druhy financování rozeznáváme podle pravidelnosti financování, podle původu 
finančních prostředků, podle  doby po kterou je kapitál podniku k dispozici. 
   Financování podle pravidelnosti je : 

1. financování běžné, to se  týká převážně oběžných aktiv, jejichž souhrn se nazývá 
hrubý pracovní kapitál 

2. financování mimořádné rozdělujeme do čtyř skupin 
a) při zakládání podniku a to je zajištění peněz než začne příliv peněz ve formě 

tržeb 
b) při rozšiřování podniku a jeho aktivit – alokace volných fondů do věcných a 

finančních investic, tj. nákup dalšího výrobního zařízení, nákup akcií cizích 
podniků apod. 

c) financování při spojování nebo sanaci podniku 
d) financování při likvidaci podniku – vyrovnání dluhu apod. 

Financování podle původu finančních prostředků rozeznáváme : 
1. financování vlastním kapitálem – peněžními a věcnými vklady majitelů 
2. financování cizím kapitálem – bankovním úvěrem, zálohami odběratelů 
3. samofinancování – použití zisku k dalšímu rozvoji podniku 

Financování podle doby, po kterou je kapitál podniku k dispozici rozeznáváme : 
1. dlouhodobé – zdrojem je většinou vlastní kapitál, dlouhodobé úvěry apod. 
2. krátkodobé – zdrojem jsou krátkodobé bankovní úvěry, ale i nevyplacené mzdy a 

neodvedené daně“.9  

2.8 Zdroje financování neziskových organizací 
   „Jednou ze zásadních aktivit organizace je zagitování peněz z různých zdrojů. Neboť 
neziskové organizace, podobně jako společnosti tržního sektoru, mají také výdaje. A to 
proto, že skýtají své statky za nižší cenu nebo za cenu nákladů, a tato distinkce musí být 
z něčeho financována. Uvedené aktivitě říkáme fundraising, kterou např. Rektořík 10 

                                                 
8 Zdroj: Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika, s. 320-322  
9 Zdroj: Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika, s. 322-323 
10 Zdroj: Rektořík, J,: Organizace neziskového sektoru, s. 88 
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definuje jako hledání zdrojů nebo získávání prostředků, které mají neziskovým 
organizacím pomoci se zbavit nedostatku financí. 
   Jak už bylo uvedeno neziskové organizace mají většinou vícezdrojové financování, které 
je možné členit takto : 

1. finanční příjmy z vlastních činností  
a) členské příspěvky - zde záleží na stanovách, všude nemusí být členství  

povinné 
b) hospodářská činnost - zásadou je že pojmy neziskový a neprosperující či        
      neproduktivní nejsou přímo úměrné. Účetní zisk slouží k financování     
      hlavní neziskové činnosti, např. příjmy z reklamy, zisk podléhá zdanění 
c)   příjmy z pořádání akcí - burzy, aukce, hry, loterie a podobně 

2. finance od jiných subjektů 
            a)  veřejné rozpočty – do dotačního programu je možnost se zapojit každoročně,     
                  což umožňuje většina veřejných rozpočtů. Je možné se tak ucházet o  
                  prostředky z rozpočtu ústředních orgánů státní správy, organizačních složek  
                  státu, státních fondů, Grantové agentury ČR, krajů, obcí a různé zdroje  
                  z Evropské unie. Do zdrojů je možné zahrnout veřejné zakázky nebo  
                  smlouvy o poskytování služeb 

b) neveřejné rozpočty - zde jde o to jak upoutat pozornost případného dárce na  
      sebe-neziskovou organizaci. Dárcem může být fyzická nebo právnická  
      osoba. Právnickou osobou může být donátorem též nadace. Dary jsou  
      přijímány jak v peněžité, tak ve věcné podobě. 

   Pro neziskovou organizaci je vícezdrojové financování velmi důležité, neboť je tímto 
zvýšena její nezávislost a tak je možné uvést, že mezi životaschopností a počtem zdrojů 
organizace existuje přímá úměra. Dotační politika nemá pro neziskovou organizaci 
charakter stálosti. Neboť jestliže je závislá pouze na prostředcích ze státního rozpočtu je 
její existence přímo spjata s touto politikou. Nestátní neziskové organizace jsou prostorem 
mezi státem a tržním sektorem. Jsou producenty statků s veřejným zájmem a stát produkci 
těchto statků neposkytuje nebo jejich zabezpečování na nestátní sektor delegoval. V obou 
případech je zájmem státu takové činnosti přímo či nepřímo podporovat. V oblasti přímé 
finanční podpory v podobě státní dotační politiky vymezila vláda z celé linie nestátních 
neziskových organizací čtyři právní formy, které o dotace mohou žádat : 

- občanská sdružení 
- nadace a nadační fondy 
- obecně prospěšné společnosti 
- církevní a právnické osoby  

   Pro organizace však není žádoucí se spoléhat jen na tento zdroj příjmů z důvodu jejich 
životaschopnosti.  

2.9  Prezentace vybrané neziskové organizace, jejíh o 
financování 

   Jedná se o občanské sdružení Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně 
postižené v Teplicích. 11 
Sídlo:  U Nových lázní 1280/9, 415 01 Teplice 

                                                 
11 Zdroj http://www.arkadie.cz/o-nas/obsah/poslani/11/6/ 
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Vznik : Občanské sdružení Arkádie registrováno dne 9.10 v Teplicích. Jedná se o 
právnickou osobu s činností na území České republiky. 
Počet zaměstnanců: Ke dni 27.2.2009 zaměstnávalo občanské sdružení Arkadie 102 osob, 
z toho 65 se zdravotním postižením a z toho 23 s těžším zdravotním postižením. 
Poslání : Posláním občanského sdružení Arkadie „je podpora důstojného, plnohodnotného 
života dětí a dospělých se zdravotním znevýhodněním, v jejich přirozeném prostředí, ve 
spolupráci s rodinou, na území Ústeckého kraje“.12 Nevnímáme člověka s mentálním 
postižením jako dítě, ale respektujeme jeho fyziologický a psychologický vývoj, který již 
dosáhl fáze dospělosti. Naším přístupem se snažíme dát lidem s postižením přiměřenou 
míru zodpovědnosti sami za sebe, za své jednání, učíme je samostatnému rozhodování, 
přiměřeně jejich mentálním možnostem je seznamujeme s právy a povinnostmi, které jsou 
pro zdravého člověka přirozenou součástí života. 
   Všechna snaha tohoto sdružení směřuje k vytvoření prostředí a k jeho zavedení  v praxi  
pro mladého člověka, který se mentálním nebo kombinovaným postižením, díky těmto 
službám může zapojit do běžného života dle vlastních individuálních schopností. 

2.9.1   Orgány organizace 13 
   Nejvyšším orgánem občanského sdružení Arkadie je Valná hromada. Je tvořena členy 
sdružení Arkádie ke dni 31.12.2008 má 91 členů. Je svolávána jednou do roka. 
Mimořádnou valnou hromadu může svolat Dozorčí rada nebo pokud o to požádá 
minimálně třetina členů.  
Činnost Valné hromady : 

- stanoví a projednává zásadní úkoly sdružení a činnost na všech úsecích 
- přijímá změny a stanovy sdružení 
- projednává zprávu o činnosti Správní rady a Dozorčí rady 
- schvaluje výsledky hospodaření 
- stanoví činnost a pravidla profesionální etiky 
- rozhoduje o členských příspěvcích a stanoví výši zápisného 
- stanoví způsob rozdělení finančních prostředků získaných ze zápisného, členských 

příspěvků a příspěvků ostatních fyzických a právnických osob a sdružení 
Statutárním orgánem občanského sdružení Arkadie je Správní rada ve složení : 

- ředitelka, která je statutárním zástupcem 
- zástupce ředitelky Správní rady Arkadie 
- a 5 x členové 

Dozorčí rada Arkadie : 
- předseda Dozorčí rady 
- a 2 x členové          

   Správní rada koordinuje činnost a chod občanského sdružení Arkádie a to na základě 
usnesení Valné hromady a prostřednictvím zaměstnanců Arkadie.  
   Dozorčí rada je revizním a ústředním kontrolním orgánem občanského sdružení Arkádie.     
   Členové dozorčí rady nemohou být členy Správní rady. Jejich činnost je řízena obecně 
závaznými předpisy a statutem a usnesením Valné hromady. Dozorčí rada je svolávána 
jejím předsedou, scházejí se dle potřeby. Dozorčí rada o své činnosti informuje Valnou 
hromadu. V případě shody hlasů při hlasování, rozhoduje hlas předsedy.  

                                                 
12 Citace poslání : http://www.arkadie.cz/o-nas/obsah/poslani/11/6/ 
13 Zdroj: http://www.arkadie.cz/o-nas/obsah/organy-organizace/9/5/ 
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   Členská základna občanského sdružení Arkadie má 98 členů, jímž se může stát každý. 
Musí však souhlasit s posláním a cíli občanského sdružení Arkádie a chce aktivně rozvíjet 
její činnost a v neposlední řadě uhradí každoročně povinný členský příspěvek (členství 
však povinné není) ve výši 100,-Kč. Občanské sdružení Arkadie vlastní majetek a to 
nemovitost, dopravní prostředky, vybavení středisek, prostředky informační techniky, 
mobilní telefony a podobně.14  
   Občanské sdružení Arkadie je zřizovatelem obecně prospěšné společnosti Základní škola 
a praktická škola Arkadie, o.p.s., škola má svoji právní subjektivitu, vlastní orgány, 
rozpočet, hospodaření a výroční zprávu, kterou schvaluje správní rada obecně prospěšné 
společnosti.15 

2.9.2   Historie    
„09. 10. 1990     vznik občanského sdružení Arkadie 
02. 09. 1991      zahájení výuky v pomocné a zvláštní škole 
01. 09. 1993      zahájení pravidelné denní dopravy 
01. 04. 1994      zahájení činnosti nestátního zdravotnického rehabilitačního zařízení 
01. 09. 1995      zahájení výuky v praktické škole 
15. 10. 1995      zahájení projektu Archa - denního stacionáře v Teplicích 
01. 02. 1996      získání vlastního mikrobusu Ford - „Ferda“ 
01. 02. 1998      zahájení provozu v chráněných dílnách Prosetice 
01. 02. 1999      zahájení projektu ALTÁN - centra pro dlouhodobě duševně nemocné 
01. 04. 2001      osamostatnění občanského sdružení ALTÁN 
01. 11. 2001      zahájení projektu „Středisko Krupka“ v objektu, poskytnutém Městem  
                          Krupka 
02. 01. 2002      získání mikrobusu VW - „Venda“ 
01. 03. 2002      zahájení provozu technických chráněných dílen Teplice Sukova 
01 .04. 2002      zahájení programu canisterapie - zkoušky feny Ciny 
01. 10. 2002      zahájení přípravy programu hipoterapie pravidelným rekreačním ježděním 
17. 06. 2003      zahájení projektu Chráněné bydlení v pěti bytech poskytnutých Městem   
                          Teplice 
01.10. 2003       zahájení projektu Respitní péče 
15.05.2004        zahájení hipoterapie 
11/2004             získání dalších dvou malometrážních bytů pro chráněné bydlení od města      
                          Teplice 
12/2004             zahájení provozu střediska Masarykova (chráněná dílna, ekonomický úsek) 
22.12. 2004       získání mikrobusu VW Transportér od skupiny ústeckých firem 
27.05. 2005       zahájení prodeje v obchůdku Arkadie 
01.10. 2005       zahájení činnosti poradenského a školícího centra ve středisku Masarykova 
01.08. 2006       zahájení provozu chráněné dílny ve středisku Úpořiny 
01.09. 2006       zahájení provozu denního stacionáře v Teplicích Sukova ul. 
2007                  zahájení provozu výrobny svíček v Teplicích Masarykova ul.  
01.06. 2007       pronájem 9tého bytu od Města Teplice na projekt chráněného bydlení v   
                         Teplicích 
12.09. 2008       zahájení vlastního provozu  Krčmy na statku v Úhořinách“16 

                                                 
14 Zdroj: http://www.arkadie.cz/o-nas/obsah/stanovy-obcanskeho-sdruzeni/8/7/ 
15 Zdroj: http://www.arkadie.cz/skola/obsah/vyrocni-zpravy-skoly/83/100/ 
16 Zdroj citace : http://www.arkadie.cz/o-nas/obsah/historie/95/107/ 
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2.9.3   Souhrn aktivit ob čanského sdružení Arkadie 
 
Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním 
Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním je jednou z hlavních činností 
občanského sdružení Arkádie. Jedná se o čtyři chráněné dílny, dva denní stacionáře a 
třináct sociálních služeb. 
Chráněné dílny: 
   Osoby se zdravotním znevýhodněním jsou zaměstnávány ve čtyřech chráněných dílnách 
a  jednom obchůdku Arkadie, kde je zaměstnáno 67 osob, z toho 23 osob s těžkým 
zdravotním postižením. V roce 2008 byla vytvořena další dvě pracovní místa a to za 
podpory Úřadu práce. Hlavním cílem je hendikepovaným osobám umožnit řádnou práci a 
tím naplnit pocit uplatnění v životě a podpořit tak jejich samostatnost a seberealizaci při 
pracovní činnosti. Výrobní programy chráněných dílen jsou například mechanické práce, 
různé kompletační práce, drobné truhlářské práce, výroba svíček i na zakázku, výroba 
ručního papíru a mýdla, dále pak keramická a šicí dílna, výroba dárkových předmětů a 
propagačních předmětů, výzdoba reprezentativních prostor, výroba na zakázku, prádelna 
s praním prádla a drobné praní prádla a hospoda Krčma na Statku. V obchůdku se 
prodávají výrobky vytvořené v chráněných dílnách. 
   Financování 

- tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb-  
- dotace Úřadu práce 

Denní stacionáře : 
   Jde o službu, která je poskytována dospělým lidem s kombinovaným až těžkým 
mentálním postižením. Tito lidé se tak vedou k samostatnosti a své soběstačnosti. Je 
provozován ve dvou zrekonstruovaných prostorách, v rámci projektu „Cesty k pracovnímu 
uplatnění  integraci lidí se zdravotním postižením“ byl zahájen Arkadií „Program pracovní 
terapie v denním stacionáři“. Místo realizace v Teplicích  s kapacitou pro 19 osob, službu 
využívalo 14 uživatelů. A druhé místo v Krupce s kapacitou pro 15 osob, službu využívalo 
celkem 13 uživatelů.   
Financování  

- dotace ze státního rozpočtu  Ministerstva práce a sociálních věcí, pro              
      poskytovatele sociálních služeb roku 2008 
- dotace Ústeckého kraje programem „ Podpora sociálně  - zdravotních služeb                        
      2008“ 
- platby uživatelů dle poskytovaných služeb 
- vlastní zdroje, dárci a sponzoři  

Sociální služby : 
� Podpora samostatného bydlení 

   Tato služba má za úkol naplnit cíle a dosáhnout maximální možné míry přirozeného 
způsobu života u osob s mentálním nebo kombinovaným postižením. Podpora 
samostatného bydlení  je tréninkem bydlení, které testuje a připravuje osoby s uvedeným 
zdravotním znevýhodněním vést samostatný život a zjistit výši potřebné asistence pro tento 
život. Jedná se o samostatné byty v běžných zástavbách. Byty jsou pronajaty od města 
Teplice a kapacita je osm pronajatých bytů s deseti uživateli. 
   Financování :  
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- dotace ze státního rozpočtu  Ministerstva práce a sociálních věcí, pro              
      poskytovatele sociálních služeb roku 2008 
- platby uživatelů za poskytnuté služby  
� Odborné sociální poradenství, poradenské a školící centrum 

   Tato sociální služba poskytuje osobám, které se obtížně orientují v legislativních 
podmínkách, poradenství ke získání statutu osoby se zdravotním postižením, invalidních 
důchodů, sociálních podpor, pracovně-právních vztahů. Služby zajišťuje sociální 
pracovnice, která je přítomna i při jednání posudkových komisí. Dále je k dispozici při 
řešení obtížných životních situací, při výběru přiměřených sociálních služeb a vhodných 
nabídek uplatnění. Dalšími aktivitami centra je práce s rodinou, v rámci styku s ní, 
vzdělávání a metodickými pokyny. Dále pak pro osoby se zdravotním postižením tvorba 
výukových manuálů pro pracovní trénink a další oblasti. A také vzdělávání v oblasti 
mimopracovních dovedností a znalostí pro rodiče, uživatele služeb, zaměstnanců 
chráněných dílen. Kapacita 260 intervencí za rok. 

� Sociálně terapeutické dílny 
   Touto službou se osobě, která je omezená k výkonu práce z důvodu svého zdravotního 
stavu, nebo je bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací, vytvoří takové pracovní prostředí, 
aby osoba byla účelně připravována k pracovní činnosti a uplatnění na trhu práce. Uživateli 
se vypracuje individuální plán a za účasti rehabilitačního asistenta se souběžně provádí 
ergodiagnostika nebo pracovní terapie a to na základě průběžného posuzování uživatele. 
Uvedená služba je časově omezena, a po jejím uplynutí se rozhoduje o změně postavení 
uživatele a to buď jeho přesunem do zaměstnaneckého poměru chráněné dílny nebo 
zařazením do programu podpory zaměstnání s cílem uplatnění na volném trhu práce či 
další setrvání v rehabilitační dílně. Pracovní rehabilitace je vždy součástí výrobního a 
pracovního plánu jednotlivých chráněných dílen Arkadie. Místa realizací Bystřany, se 
službami pro šest uživatelů, dále pak v Teplicích  se službami taktéž pro šest uživatelů, a v 
Krupce se službami pro tři uživatele. 
Financování.  

- dotace ze státního rozpočtu  Ministerstva práce a sociálních věcí, pro              
      poskytovatele sociálních služeb roku 2008 
- platby uživatelů ve výši 400,-Kč měsíčně  
- vlastní zdroje, sponzoři a dárci 
� Sociální rehabilitace 

   Cílem sociální rehabilitace je směřovat k podpoře samostatnosti, nezávislosti a 
soběstačnosti osob z určené cílové skupiny. Sociální rehabilitace na základě rozvoje 
specifických schopností a dovedností a se zaměřením na komunikační a sociální 
dovednosti napomáhá uživatelům. Služba, s využitím individuálního plánování, probíhá 
v systému klíčových pracovníků. Na základě této služby byl mimo jiné realizován program 
„Podporovaného zaměstnání“, který je využíván u služeb sociálně terapeutických dílen, jak 
už bylo uvedeno, a směřuje k účinné pomoci uživatelům při vstupu na otevřený trh práce.  
Zde se cíleně vyhledávají firmy ochotné zaměstnat osobu se zdravotním znevýhodněním a 
„Motivační program přípravy pro uplatnění na volném trhu práce“.  Místa realizací 
Bystřany s kapacitou 26 osob se zdravotním postižením, dále v Teplicích s kapacitou 18 
osob se zdravotním postižením, v Krupce s kapacitou 38 osob se zdravotním postižením, 
další v Teplicích s kapacitou 28 osob se zdravotním postižením a poslední opět v Teplicích 
s vedoucí s kapacitou 5 osob se zdravotním postižením. 
Financování  

- dotace ze státního rozpočtu  Ministerstva práce a sociálních věcí, pro              
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      poskytovatele sociálních služeb roku 2008 
- vlastní zdroje, sponzoři a dárci 
� Volnočasové, kulturní a sportovní aktivity 

   Jedná se o sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním. 
Občanské sdružení Arkadie organizuje, někdy i ve spolupráci s dalšími neziskovými 
organizacemi, denní sociálně – zdravotní služby a služby zaměstnanosti pro osoby se 
zdravotním znevýhodněním, kterým poskytuje možnost volnočasových, kulturních a 
sportovních aktivit. K dispozici jsou pravidelné aktivity jako jsou sportovní hry, hudebně-
dramatický kroužek, nebo jednorázové sportovní a kulturní rekreační akce, z nichž si může 
žák, uživatel služeb nebo zaměstnanec Arkadie volit.  
Financování 

- město Teplice z fondu na podporu sportu  pro mimořádné a významné akce,  
      z fondu  podpory kultury a neziskových aktivit 
- Ministerstvo kultury  z dotace „Kulturní aktivity zdravotně postižený občan “ 
- dotace Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb v      
      roce  2008 
- dotace Ústeckého kraje - Zajištění volnočasových aktivit v roce 2008 pro osoby se 
      zdravotním postižením v teplickém okrese 
- sponzoři, dárci, platby účastníků 

   Hippoterapie je činnost a spadá do volnočasových aktivit, působí na psychickou a 
fyzickou stránku uživatele a to na základě vhodného a cíleného cvičení na koni. 
Hippoterapie je vhodná především pro osoby s poruchami chování, komunikace a zejména 
pro osoby s tělesným handicapem. Místo realizace je na statku v Úhořinách, jezdecký klub 
Krupka v roce 2008 využilo Hippoteraii 87 uživatelů jednotlivých služeb a žáků škol 
Arkadie. 
Financování 

- dotace města Teplice z fondu na podporu sportu pro mimořádné a významné akce 
- sponzoři a dárci 
� Denní doprava lidí se zdravotním postižením 

   Denní doprava  je zajištěna dvoučlennou posádkou, kterou činí řidič a doprovod na třech 
linkách třemi mikrobusy. Doprava je provozována ve dvou vlnách a v určených časech 
projíždí region a postupně svezou a pak zase rozvezou z běžných základních škol, ze 
speciálních škol, středních škol, ze sociálních zařízení a chráněných dílen uživatele služeb. 
Služba je provozována společně s občanským sdružením Pohoda Teplice. Vedoucím je 
Mgr. Karel Kláštera, kapacita max. 80 lidí a je plně využita. 
Financování 

- města Bílina a Dubí 
- platby dopravovaných uživatelů  
- příjmy z prodeje sbíraných plastových víček 
- dotace fond telefonního operátora T-mobile pro zaměstnance 
- nadace ČEZ – Oranžové kolo, Podpora regionům 
� Léčebná rehabilitace 

   Léčebná rehabilitace je prováděna fyzioterapeutem přímo na středisku kde je uživatel 
zařazen, na základě doporučení lékaře a provádí se 1x týdně. Kapacita 80 uživatelů. 
Financování  

- platby zdravotních pojišťoven 
- dary dárců 
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3 Rozbor financování 

3.1  Přehled dotací za období 2005-2009 

3.1.1    Dotace z dar ů soukromých osob 
   Realizuje se na základě darovací smlouvy dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž se ve smlouvě musí uvést účel dle zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů a jedná se o bezúplatný 
převod majetku. Majetkem můžou být peněžní prostředky, movitá nebo nemovitá věc či 
jiný majetkový prospěch. 

� Provident Financial  
   Jedná se o jednorázovou pomoc neziskovým organizacím v rámci pomoci „Vánoční dar 
regionům“.  Občanskému sdružení Arkadie byla pomoc poskytnuta v rámci každoročně 
pořádaného projektu „Vánoce s Arkadií“. 

� Nadace O2 ( původně nadace Eurotel) 
   Správní rada nadace O2 se rozhodla dlouhodobě podporovat vybrané nestátní neziskové 
organizace. Tímto by kvalitní projekty měli zajištěno úspěšné a plynulé trvání. Úmyslem 
poskytnutí prostředků zvláště pro činnosti organizací, jejich financování je stále 
nedostatečně systémově řešeno. Dílčím záměrem je podporovat organizace v aktivitách, 
které usilují o systémové změny financování nestátních neziskových organizací. Po splnění 
všech předem určených podmínek mohou získat žadatelé dlouhodobou podporu. 
Dlouhodobou podporou se rozumí podpora v následujících dvou letech od posledního 
získaného nadačního příspěvku v rámci hlavního grantového řízení Nadace O2. Maximální 
výše je 200.000 Kč pro jednoho žadatele na rok.  

� T- mobile, nadace Via 
   Jedná se o otevřené grantové řízení fondu T – mobile pro regiony a které mohou získat 
obce, sdružení obcí, příspěvkové a nevládní neziskové organizace. Fondem jsou vybírány 
projekty, které v daném regionu chtějí zlepšit životní, sociální a kulturní prostředí 
Další jejich dlouhodobou snahou je inspirovat neziskové organizace k potřebným a 
přínosným, mnohdy však nelehkým změnám. Pomáháme jim nalézt směr a poskytnout 
podporu při vykročení po nové cestě – po cestě k jejich dlouhodobé udržitelnosti. Projekt 
na dopravu pro tělesně postižené chráněnce. Neziskové organizace podali projekty a rada 
nadace vyzvala své zaměstnance, aby tyto projekty podle projektů doporučili.  

3.1.2    Dotace z ve řejných rozpo čtů  
� Dotace z KÚ Ústeckého kraje programy17    
- „Program podpory sociálních služeb poskytovaných nestátním neziskovým 

organizacím“ 
- „Zdravotnické programy 2005“ 
- „ Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením“ 
- „Sport a volný čas“ 
� Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí18   

                                                 
17 http://www.kr-ustecky.cz/ 
18 http://www.mpsv.cz/cs/890 
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-  „Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátním neziskovým organizacím na 
regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením“ 

� Dotace z prostředků EU, státního rozpočtu ČR a  Ústeckého kraje19 
- dotace z prostředků společného regionálního operačního programu – opatření 3.2 
- „Cesty k integraci“ 
- „Cesty k uplatnění“ 
- „Podpora sociální integrace“ 
� Dotace  města Teplice - dotace z fondu na podporu sportu mimořádné a významné 

akce a dotace z fondu podpory kultury a neziskových aktivit 
- projekt – Speciální zimní olympiáda ČR 
- projekt – Turnaj v přehazované v Dřevnicích u Jičína 
- projekt Vánoce s Arkadií 
- projekt Hippoterapie 
- projekt Arkadie od zámku k zámku 
� Dotace měst  Bílina, Krupka a Dubí  
- volnočasový projekt – Hippoterapie 
� Dotace Úřadu práce20   - jsou vypláceny dle zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a jedná se o příspěvky : 
- na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
- na provoz ( chod pracovišť )  
- na zřízení pracovního místa 
� Česko – německý fond budoucnosti21 - fond na podporu financování projektů 

směřujících do budoucna pro vytvoření co nejširší spolupráce mezi Českou 
republikou a Spolkovou republikou Německa. Maximálně do výše  50% celkových 
nákladů. 

- „Společný pobyt pro Lebenshilfe a Arkadie“ 
� Dotace Ministerstva kultury22  
- dotace hudebně – dramatického kroužku Arkadie 
� Grant z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky23 - 

jedná se o Globální grant Nadace rozvoje občanské společnosti . 
- Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlašuje výzvy Globálních grantů pro 

nestátní neziskové organizace 
- Globální granty jsou určeny jen pro nestátní neziskové organizace, které skupinám 

jenž jsou ohroženy sociálním vyloučením poskytují sociální služby. 
- pro občanské sdružení Arkadie se jednalo o projekt na zefektivnění finančního 
řízení. Prostředky byly poskytnuty na vstupní a konečný účetní audit, strategický 
plán.  

3.1.3   Financování z vlastní činnosti 
Jedná se o samofinancování: 

- z tržby prodeje poskytnutých služeb a prodeje výrobků 

                                                 
19 http://www.kr-ustecky.cz/granty.asp 
20 http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydaje?uzemi=166000 
21 http://www.fondbudoucnosti.cz/ 

22 http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm 
23 http://www.nros.cz/programy-nros/ukoncene-programy/globalni-granty 
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- z plateb uživatelů za poskytnuté služby 
- za služby rehabilitace od zdravotních pojišťoven 
- členské příspěvky 

 

3.2   Analýza financování za rok 2005 24  
 

3.2.1   Dotace dar ů soukromých osob 
 

tabulka 1    Distribuce darů soukromých osob částky v ,-Kč 

Dary fyzických osob 198 591,19 

Dary právnických osob 413 970,82 

Dary nadace 367 695,29 

Celkem  980 257,3 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2005 

 
 
   Z Nadace Eurotel byla financována denní doprava uživatelů, částkou 200.000,-Kč 
Zbývající částkou darů soukromých osob bylo financováno : 

- denní stacionář 
- rehabilitační dílny 
- chráněné bydlení 
- respitní péče 
- hipoterapie 
- volnočasové a kulturně-sportovní aktivity 

   U většiny darů není dárcem přímo určeno na jakou konkrétní službu či činnost se mají 
užít, proto jsou přerozdělovány dle potřeby.  

3.2.2   Veřejné rozpo čty 
 
 

tabulka 2    Distribuce dotací  částky v ,-Kč 

Dotace Ministerstva práce a sociálních  věcí    270 170,16 
Dotace KÚ Ústeckého kraje 3 852 560 
Dotace Ministerstva financí ČR    771 843,99 
Dotace měst     137 622 
Veřejné rozpočty celkem  5 032 236,15 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2005 

 
 Dotací Ministerstva práce a sociálních věcí z programu Phare 2003 RLZ bylo financováno 
poradenské a školící centrum. 

                                                 
24  http://www.arkadie.cz/ke-stazeni/ výroční zpráva 2005. Výsledovka 2005 
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   Dotací KÚ Ústeckého kraje z programu „Zdravotnické programy 2005“ byla 
financována respitní péče, hippoterapie, a volnočasové a kulturní aktivity. Dále bylo 
financováno poradenské a školící centrum z programu „Prevence negativních jevů 
souvisejících se sociálním vyloučením“ a z programu pod názvem „Program podpory 
sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ byla financována 
denní doprava klientů se zdravotním postižením, chráněné bydlení, rehabilitační dílny a 
denní stacionář. 
   Dotací Ministerstva financí České republiky byl financován denní stacionář a 
rehabilitační dílny a to z prostředků  SROP – opatření 3.2 „ Podpora sociální integrace 
v regionech“. 
   Dotacemi z města Teplice byla financována hippoterapie a volnočasové a kulturně-
sportovní aktivity a to z fondu na podporu sportu z mimořádných a významných akcí a 
dále byly financovány volnočasové a kulturně sportovní aktivity z fondu podpory kultury a 
neziskových aktivit. Z dotace od města Krupka byly financovány chráněné dílny. 

3.2.3   Vlastní činnost 
 
 

tabulka 3    Distribuce financování výnosu z prodeje vlastních služeb 

Činnost Částka v ,-Kč 
Volnočasové a kulturně-sportovní aktivity, (platby účastníků)   420 749 
Denní stacionář (platba ze stran uživatelů á 600,-Kč osoba na měsíc     66 625 
Léčebná rehabilitace (platba ze stran zdravotních pojišťoven)   256 200,95 
Denní doprava, platby uživatelů   265 726,5 
Chráněné bydlení – nájemné a energie uživatelů   522 592 
Rehabilitační dílny, platby uživatelů á 400,-Kč osoba na měsíc       7 200 
Chráněné dílny 1 511 477,02 
Výnos celkem z prodeje vlastních služeb 3 050 570,47 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2005 
 
 
 

tabulka 4    Distribuce financování z vlastní činnosti částky v ,-Kč 

Celkový výnos z prodeje vlastních služeb  3 050 570,47 
Výnos z prodeje vlastních výrobků – financování chráněných dílen  1 686 585,53 
Změna stavu zásob výrobků     336 808 
Jiné ostatní výnosy – výnosy z úroků běžných účtů apod.  1 079 704,72 
Členské příspěvky - přijaté         8 800 
Dotace Úřadu práce - provoz chráněných dílen  1 186 821 
Dotace Úřadu práce na zřízení nového pracovního místa      416 770 
Dotace Úřadu práce – provoz chráněných dílen  2  781 257 
Celkem výnosy z vlastních činností 10 547 316,72 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2005 
 

 
Na místa kde finanční prostředky schází, jsou vždy výnosy přerozděleny. 
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graf č. 1 financování 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2005 
 
 

   V předmětném roce 2005 bylo v občanském sdružení Arkadie zaměstnáno 58 zdravotně 
postižených zaměstnanců. 

3.2.4   Rozložení náklad ů 
 
 

tabulka 5    Distribuce nákladů za rok 2005 částky v ,-Kč 

Materiál na výrobu      588 803,13 
Spotřeba energií      587 047,71 
Mzdové náklady, zákonné odvody ČID, PID   3 746 812 
Mzdové náklady, zákonné důvody   5 604 232 
Ostatní náklady   5 084 598,87 
Celkové náklady za rok 2005 15 711 493,71 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2005 
 
 

graf č. 2 nákladů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2005 
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tabulka 6    Analýza výnosů a nákladů za rok 2005 v ,-Kč 

výnosy 16 559 810 
náklady 15 711 494 
rozdíl      848 316 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2005 

 

graf č. 3 poměrový 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2005 
 
 
 

3.3   Analýza financování za rok 2006 25 
 

3.3.1   Dotace dar ů soukromých osob  
 
 

tabulka 7    Distribuce darů soukromých osob částky v ,-Kč 

Dary fyzických osob 132 505,78 

Dary právnických osob 508 376,12 

Dary nadace 242 342,82 

Celkem  883 224,72 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2006 
 
 

   Z Nadace Eurotel byla financována denní doprava uživatelů, částkou 200.000,-Kč 

                                                 

25 http://www.arkadie.cz/ke-stazeni/ výroční zpráva 2006. Výsledovka Arkadie 2006 
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Zbývající částkou darů soukromých osob bylo financováno : 
- denní stacionář 
- rehabilitační dílny 
- chráněné bydlení 
- léčebná rehabilitace 
- respitní péče 
- hipoterapie 
- volnočasové a kulturně-sportovní aktivity 

   U většiny darů není dárcem přímo určeno na jakou konkrétní službu či činnost se mají 
užít, proto jsou přerozdělovány dle potřeby.  

3.3.2   Veřejné rozpo čty 
 
 

tabulka 8    Distribuce dotací  částky v ,-Kč 

Dotace Ministerstva práce a soc. věcí     327 999.08 
Dotace KÚ Ústeckého kraje  3 960 000 
Dotace Ministerstva financí ČR  1 532 486,3    
Dotace měst      348 900 
Veřejné rozpočty celkem   6 169 385,38 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2006 
 
 

   Dotací Ministerstva práce a sociálních věcí bylo financováno poradenské a školící 
centrum. 
   Dotací KÚ Ústeckého kraje z programu „Podpora sociálně – zdravotních programů 
2006“ byla financována respitní péče, hippoterapie, rehabilitační dílny, denní stacionáře, 
chráněné bydlení, poradenské a školící centrum a podporované zaměstnávání. Dále byly 
financovány volnočasové, kulturní a sportovní aktivity.  A z programu pod názvem 
„Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na 
regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením na rok 2006 “ byla 
financována denní doprava klientů se zdravotním postižením, chráněné bydlení, 
rehabilitační dílny, denní stacionář a podporované zaměstnání. 
   Dotací Ministerstva financí České republiky byl financován denní stacionář a 
rehabilitační dílny a to z prostředků  SROP – opatření 3.2 „ Podpora sociální integrace 
v regionech“. 
   Dotacemi z města Teplice byla financována hippoterapie a volnočasové a kulturně-
sportovní aktivity a to z fondu na podporu sportu z mimořádných a významných akcí a 
dále byly financovány volnočasové a kulturně sportovní aktivity z fondu podpory kultury a 
neziskových aktivit. Z dotace od města Krupka byly financovány chráněné dílny. 
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3.3.3   Vlastní činnost 
 

tabulka 9     Distribuce financování výnosu z prodeje vlastních služeb 

Činnost Částka v ,-Kč 
Volnočasové a kulturně-sportovní aktivity, (platby účastníků)   634 378,16 
Denní stacionář (platba ze stran uživatelů á 600,-Kč osoba na měsíc     40 350 
Léčebná rehabilitace (platba ze stran zdravotních pojišťoven)   233 826,36 
Denní doprava, reklama, platby uživatelů, prodej nasbíraných plast. 
Víček 

  149 891,7 

Chráněné bydlení – nájemné a energie uživatelů   545 965 
Rehabilitační dílny. Platby uživatelů á 400,-Kč osoba na měsíc       7 200 
Chráněné dílny   929 526,57 
Výnos celkem z prodeje vlastních služeb 2 541 137,79 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2006 
 
 
 

tabulka 10    Distribuce financování z vlastní činnosti částky v ,-Kč 

Celkový výnos z prodeje vlastních služeb  2 541 137,79 
Výnos z prodeje vlastních výrobků – financování chráněných dílen  1 939 867,57 
Změna stavu zásob výrobků       86 739,5 
Jiné ostatní výnosy – výnosy z úroků běžných účtů apod.     796 571,43 
Členské příspěvky – přijaté         8 500 
Dotace Úřadu práce - provoz chráněných dílen  1 365 000 
Dotace Úřadu práce na zřízení nového pracovního místa     380 000 
Dotace Úřadu práce – provoz chráněných dílen  4 199 699 
Celkem výnosy z vlastních činností 11 317 515,29 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2006 

 
 
graf č. 4 financování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2006 
 

V předmětném roce 2006 bylo v občanském sdružení Arkadie zaměstnáno 58 zdravotně 
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3.3.4   Rozložení náklad ů 
 

tabulka 11    Distribuce nákladů za rok 2006 částky v ,-Kč 

Materiál na výrobu      212 919,92 
Spotřeba energií      936 039,74 
Mzdové náklady, zákonné odvody ČID, PID   3 773 578 
Mzdové náklady, zákonné odvody   9 750 620 
Ostatní náklady   5 318 185,77 
Celkové náklady za rok 2006 19 991 343,43 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2006 

 

graf č. 5 nákladů 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2006 
 
 

tabulka 12   Analýza výnosů a nákladů za rok 2006 v ,-Kč 

Výnosy  18 370 125 
Náklady  19 991 343 
Rozdíl  -1 621 218 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2006 
 
 

graf č. 6 poměrový 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2006 
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3.4   Analýza financování za rok 2007 26 
 

3.4.1    Dotace dar ů soukromých osob 
 
 

tabulka 13    Distribuce darů soukromých osob částky v ,-Kč 

Dary fyzických osob 219 345,47 

Dary právnických osob 570 966,27 

Celkem  790 311,74 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2007 
 
 

   Firma Provident Financial v rámci pomoci „Vánoční dar regionům“ na akci občanského 
sdružení Arkadie poskytla částku 60 000,-Kč. Tato je shora zahrnuta v darech právnických 
osob. 
   Zbývající částkou darů soukromých osob bylo financováno : 

- denní stacionář 
- rehabilitační dílny 
- chráněné bydlení 
- léčebná rehabilitace 
- respitní péče 
- volnočasové a kulturně-sportovní aktivity 

   U většiny darů není dárcem přímo určeno na jakou konkrétní službu či činnost se mají 
užít, proto jsou přerozdělovány dle potřeby.  

3.4.2   Veřejné rozpo čty 
 

tabulka 14     Distribuce dotací  částky v ,-Kč 

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí   4 399 000 
Dotace KÚ Ústeckého kraje      195 000 
Dotace Ministerstva financí ČR   3 994 726,81    
Dotace měst       284 531 
Dotace ministerstva kultury        25 000 
Dotace Česko-německý fond budoucnosti      559 913,84 
Grant z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu      520 000 
Veřejné rozpočty celkem   9 783 171,65 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2007 
 
    
 
 
 

                                                 
26 http://www.arkadie.cz/ke-stazeni/, výroční zpráva 2007. Výsledovka Arkadie 2007 
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   Dotací Ministerstva práce a sociálních věcí bylo z dotace na poskytování sociálních 
služeb  financováno chráněné bydlení, denní stacionáře, sociální terapeutické dílny, 
sociální rehabilitace a sociální poradenství. Z programu „Podpora sociálně – zdravotních 
služeb 2007“ byla financována sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, denní 
stacionáře a chráněné bydlení.  
   Dotací KÚ Ústeckého kraje z programu „Sport a volný čas 2007“  byly financovány 
volnočasové, kulturní a sportovní aktivity.  . 
   Dotací Ministerstva financí České republiky byly financovány denní stacionáře 
z prostředků  SROP – opatření 3.2 „ Podpora sociální integrace v regionech“ a ze stejných 
prostředků z opatření „Cesty k integraci“ a „Cesty k uplatnění“ bylo financováno sociální 
poradenství, sociálně-terapeutické dílny a sociální rehabilitace. 
   Dotacemi z města Teplice byla financována hippoterapie a volnočasové a kulturně-
sportovní aktivity a to z fondu na podporu sportu z mimořádných a významných akcí a 
dále byly financovány volnočasové a kulturně sportovní aktivity z fondu na podporu sportu. 
Z dotace od Krupka byly financovány chráněné dílny. A z dotací od měst Bílina a Dubí 
byla pro lidi s tělesním postižením financována denní doprava.  
   Dotací z Ministerstva kultury „Kulturní aktivity ZPO“  byl financován hudebně 
dramatický kroužek z volnočasových a kulturně sportovních aktivit. 
   Dotací Česko-německého fondu budoucnosti byly financovány volnočasové a kulturní 
aktivity. 
   Dotací  Grantu z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky  z 
„NROS“ byla část použita na pokrytí sociálních služeb a dále bylo financováno finanční 
řízení. 

3.4.3   Vlastní činnost 
 
 

tabulka 15     Distribuce financování výnosu z prodeje vlastních služeb 

Činnost Částka v ,-Kč 
Volnočasové a kulturně-sportovní aktivity, (platby účastníků) 1 410 702,61 
Denní stacionář (platba uživatelem 1.000,-Kč dle míry asistence měsíční 
paušál 

      60 233 

Léčebná rehabilitace (platba ze stran zdravotních pojišťoven)    216 484,41 
Denní doprava, platby uživatelů    844 429,25 
Chráněné bydlení – nájemné a energie uživatelů    293 840 
Sociálně – terapeutické dílny, platby uživatelů         4 000 
Chráněné dílny    961 077,32 
Výnos celkem z prodeje vlastních služeb 3 790 766,59 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2007 
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tabulka 16     Distribuce financování z vlastní činnosti částky v ,-Kč 

Celkový výnos z prodeje vlastních služeb  3 790 766,59 
Výnos z prodeje vlastních výrobků – financování chráněných dílen  2 049 051,51 
Změna stavu zásob výrobků  - 364 065,5 
Jiné ostatní výnosy – výnosy z úroků běžných účtů apod.    442 159,82 
Členské příspěvky - přijaté        8 000 
Dotace Úřadu práce - provoz chráněných dílen    900 000 
Dotace Úřadu práce na zřízení nového pracovního místa    830 737,54 
Dotace Úřadu práce – provoz chráněných dílen  4 959 988 
Celkem výnosy z vlastních činností 12 616 637,96 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2007 

 
 

graf č. 7 financování 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2007 
 
 

 
   V předmětném roce 2007 bylo v občanském sdružení Arkadie zaměstnáno 56 zdravotně 
postižených zaměstnanců. 

3.4.4   Rozložení náklad ů 
 
 

tabulka 17    Distribuce nákladů za rok 2007 částky v ,-Kč 

Materiál na výrobu      501 392,28 
Spotřeba energií   1 237 571,86 
Mzdové náklady, zákonné odvody ČID, PID   4 880 708 
Mzdové náklady, zákonné odvody   9 232 684 
Ostatní náklady   6 087 526,97 
Celkové náklady za rok 2007 21 939 886,11 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2007 
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graf č. 8 nákladů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2007 
 
 
 

tabulka 18  Analýza výnosů a nákladů za rok 2007 v ,-Kč 

výnosy 23 190 122 
náklady 21 939 886 
rozdíl   1 250 236 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2007 
 
 
 

graf č. 9 poměrový 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2007 
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3.5   Analýza financování za rok 2008 27 
 

3.5.1   Dotace dar ů soukromých osob 
 
 

tabulka 19     Distribuce darů soukromých osob částky v ,-Kč 

Dary fyzických osob 196 345,75 

Dary právnických osob 489 368 

Dary nadace 242 954,26 

Celkem  928 668,01 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2008 
 
 
 

   Dary právnických osob byly mimo jiné z Nadací Via od T-Mobile  a Nadace ČEZ – 
Oranžové kolo, ČEZ- Podpora regionům, CARDIF PRO VITA a.s., Knauf Insulation a 
Lebenshilfe „Altmark“ Gardelegen a byly financovány denní stacionáře, doprava osob se 
zdravotním postižením, chráněné dílny a volnočasové a sportovně-kulturní aktivity. 

3.5.2   Veřejné rozpo čty 
 
 

tabulka 20    Distribuce dotací  částky v ,-Kč 

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí  5 888 000 
Dotace KÚ Ústeckého kraje     270 000 
Dotace Ministerstva financí ČR  3 868 149 
Dotace měst      276 420 
Dotace ministerstva kultury       25 000 
Dotace Česko-německý fond budoucnosti     593 044 
Grant z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu     118 211,76 
Veřejné rozpočty celkem  11 038 824,76 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2008 
 
 
 

   Dotací Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb v roce 
2008 
Z programu „Podpora sociálně – zdravotních služeb 2008“ bylo financováno chráněné 
bydlení, denní stacionáře, sociální terapeutické dílny, sociální rehabilitace a sociální 
poradenství.  

                                                 
27 http://www.arkadie.cz/ke-stazeni/ výroční zpráva 2008. Výsledovka Arkadie 2008 
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   Dotací KÚ Ústeckého kraje byly zajištěny sportovní, kulturní a volnočasové aktivity 
v roce 2008 pro osoby se zdravotním postižením v teplickém okrese z programu „Sport a 
volný čas 2008“. 
   Dotací Ministerstva financí České republiky byly financovány denní stacionáře, 
vybavení a částečně mzdové prostředky z prostředků  SROP –„ Cesta nejen k pracovnímu 
uplatnění a k integraci“.  
   Město Teplice z fondu na podporu kultury a neziskových aktivit a z fondu na mimořádné 
a významné akce  byly financovány volnočasové a kulturně sportovní aktivity. Z dotace od 
města Bílina a města Krupka byla financována hippoterapie.  
   Dotací z Ministerstva kultury „Kulturní aktivity zdravotně postižených osob“  byl 
financován hudebně dramatický kroužek z volnočasových a kulturně sportovních aktivit. 
   Dotací Česko-německého fondu budoucnosti byly financovány volnočasové a kulturní 
aktivity. 
   Dotací  Grantu z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky  
z fondu „NROS“ byly finanční prostředky  použity na pokrytí sociálních služeb. 

3.5.3   Vlastní činnost 
 
 

tabulka 21     Distribuce financování výnosu z prodeje vlastních služeb 

Činnost Částka v ,-Kč 
Volnočasové a kulturně-sportovní aktivity (platby účastníků) 1 201 911,25 
Denní stacionář (platba uživatelem 1.000,-Kč dle míry asistence měsíční 
paušál 

     53 000 

Léčebná rehabilitace (platba ze stran zdravotních pojišťoven)    166 183 
Denní doprava,  platby uživatelů    566 263 
Chráněné bydlení – nájemné a energie uživatelů    352 608 
Sociálně – terapeutické dílny, platby uživatelů         4 000 
Chráněné dílny    926 751 
Hostinec Krčma na Statku ( rehabilitační kuchyňka)    168 654,26 
Výnos celkem z prodeje vlastních služeb 3 439 370,51 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2008 
 
 
 

tabulka 22     Distribuce financování z vlastní činnosti částky v ,-Kč 

Celkový výnos z prodeje vlastních služeb   3 439 370,51 
Výnos z prodeje vlastních výrobků – financování chráněných dílen   2 545 846 
Změna stavu zásob výrobků      355 713,3 
Jiné ostatní výnosy – výnosy z úroků běžných účtů apod.      401 617,92 
Členské příspěvky – přijaté          9 400 
Dotace Úřadu práce - provoz chráněných dílen      705 000 
Dotace Úřadu práce na zřízení nového pracovního místa      726 800 
Dotace Úřadu práce – provoz chráněných dílen   4 150 209 
Celkem výnosy z vlastních činností 12 333 956,73 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2008 
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graf č. 10 financování 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2008 

 
 
   V předmětném roce 2008 bylo v občanském sdružení Arkadie zaměstnáno 65 zdravotně 
postižených zaměstnanců. 

3.5.4   Rozložení náklad ů 
 
 

tabulka 23     Distribuce nákladů za rok 2008 částky v ,-Kč 

Materiál na výrobu      358 258,92 
Spotřeba energií      506 924,67 
Mzdové náklady, zákonné odvody ČID, PID   4 899 964 
Mzdové náklady, zákonné důvody   9 816 722,33 
Ostatní náklady   6 661 357,87 
Celkové náklady za rok 2008 22 243 227,79 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2008 
 

graf č. 11 nákladů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2008 
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tabulka 24   Analýza výnosů a nákladů za rok 2008 v ,-Kč 

Výnosy  24 301 450 
Náklady  22 243 228 
Rozdíl    2 058 222 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2008 
 
 
 

graf č. 12 poměrový 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : výroční zpráva Arkadie 2008 

 

3.6   Analýza financování za rok 2009 28 
 

3.6.1   Dotace dar ů soukromých osob 
 
 

tabulka 25     Distribuce darů soukromých osob částky v ,-Kč 

Dary fyzických osob     381 086,64 

Dary právnických osob     392 055 

Dary nadace     818 596,8  

Celkem   1 591 738,44 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : hospodářský výsledek Arkadie za rok 2009 

 
 
 
 

                                                 
28 Zdroj : Výsledovka  Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdrav. postižené za období roku 2009 
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3.6.2   Veřejné rozpo čty 
 

tabulka 26     Distribuce dotací  částky v ,-Kč 

Dotace Ministerstva práce a soc. věcí  3 737 250 
Dotace KÚ Ústeckého kraje  4 857 955 
Dotace měst      251 603 
Dotace ministerstva kultury       20 000  
Fondy Evropské unie – regionální operační programy     132 492,19 
Veřejné rozpočty celkem   8 999 300,19 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : hospodářský výsledek Arkadie za 2009 
 
 
 

   Dotací Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb v roce 
2009 z dotací na poskytování sociálních služeb a z dotací nestátním a neziskovým 
subjektům na podporu rodiny byl financován provoz chráněného bydlení, denní stacionáře 
a sociální služby. 
   Dotací KÚ Ústeckého kraje byly zajištěny sportovní, kulturní a volnočasové aktivity 
v roce 2009 pro osoby se zdravotním postižením v teplickém okrese z programu „Sport a 
volný čas 2009“. 
   Město Teplice z fondu na podporu kultury a neziskových aktivit a z fondu na mimořádné 
a významné akce  byly financovány volnočasové a kulturně sportovní aktivity. 
   Z dotace od města Bílina a města Krupka byla financována hippoterapie.  
   Dotací z Ministerstva kultury „Kulturní aktivity zdravotně postižených osob“  byl 
financován hudebně dramatický kroužek z volnočasových a kulturně sportovních aktivit. 
   Dotací  z Fondů Evropské unie z regionálních operačních programů „ROP“ Grantu 
z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky byla část finančních 
prostředků použita na pokrytí sociálních služeb a dále bylo financováno finanční řízení 
organizace, které vedlo k zefektivnění činnosti na ekonomickém úseku a hardwarového a 
softwarového vybavení. 

3.6.3   Vlastní činnost 
 

tabulka 27     Distribuce financování výnosu z prodeje vlastních služeb 

Činnost Částka v ,-Kč 
Volnočasové a kulturně-sportovní aktivity (platby účastníků)  1 307 748,45 
Denní stacionář (platba uživatelem 1.000,-Kč dle míry asistence měsíční 
paušál) 

      53 000 

Léčebná rehabilitace (platba ze stran zdravotních pojišťoven)     137 292 
Denní doprava, platby uživatelů     458 997,05 
Chráněné bydlení - nájemné a energie uživatelů     381 992 
Sociálně - terapeutické dílny, platby uživatelů          4 000 
Chráněné dílny  1 164 492,64 
Hostinec Krčma  1 131 349,53 
Výnos celkem z prodeje vlastních služeb  4 638 871,67 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : hospodářský výsledek Arkadie za rok 2009 
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tabulka 28    Distribuce financování z vlastní činnosti částky v ,-Kč 

Celkový výnos z prodeje vlastních služeb   4 638 871,67 
Výnos z prodeje vlastních výrobků – financování chráněných dílen   2 304 367,67 
Změna stavu zásob výrobků        90 627,74 
Jiné ostatní výnosy - výnosy z úroků běžných účtů apod.      459 970,89 
Členské příspěvky – přijaté          3 000 
Dotace Úřadu práce - provoz chráněných dílen   1 466 634 
Dotace Úřadu práce na zřízení nového pracovního místa      613 272 
Dotace Úřadu práce    4 932 521 
Celkem výnosy z vlastních činností 14 509 264,94 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : hospodářský výsledek Arkadie za rok 2009 

 
 

graf č. 13 financování 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : hospodářský výsledek Arkadie za rok 2009 
 

 
 V předmětném roce 2009 bylo v občanském sdružení Arkadie zaměstnáno 65 zdravotně 
postižených zaměstnanců. 

3.6.4   Rozložení náklad ů 
 
 

tabulka 29     Distribuce nákladů za rok 2009 částky v ,-Kč 

Materiál na výrobu   2 915 259,37 
Spotřeba energií   1 018 770,27 
Mzdové náklady, zákonné odvody ČID, PID      543 895 
Mzdové náklady, zákonné odvody 13 534 191 
Ostatní náklady   3 371 868,1 
Celkové náklady za rok 2009 25 644 494,45 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat :  hospodářský výsledek Arkadie za rok 2009 
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graf č. 14 nákladů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : hospodářský výsledek Arkadie za rok 2009 
 
 
 

tabulka 30   Analýza výnosů a nákladů za rok 2009 v ,-Kč 

výnosy 25 100 303 
náklady 25 644 495 
rozdíl    -544 192 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : hospodářský výsledek Arkadie za rok 2009 
 
 
 

graf č. 15 poměrový 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen : vlastní úprava, zdroj dat : hospodářský výsledek Arkadie za rok 2009 
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4 Vyhodnocení 
 

4.1  Finanční vyhodnocení za období let 2005 až 2009 
   Neboť občanské sdružení poskytuje velké množství poskytovaných služeb,  je nutné 
vícezdrojové financování. Zdroje financování jsou podle jednotlivých oblastí a 
v působnosti různých ministerstev, např. Ministerstvo mládeže, tělovýchovy a sportu, 
financí, práce a sociálních věcí, zdravotnictví a kultury. 
   V oblasti sociálních služeb je financování nesystémové. Poskytnutí služeb je přímo 
závislé na státní dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí na sponzorství a grantech. 
Z plateb klientů, které se určují dle stupně zdravotního postižení, a z přiznaného příspěvku 
na sociální služby se zdaleka nemohou pokrýt provozní a mzdové náklady. 
U rehabilitační péče jsou ze stran jednotlivých zdravotních pojišťoven hrazeny výkony 
rehabilitační pracovnice. 
   V oblasti zaměstnávání občanů, kteří mají změněnou pracovní schopnost a to mentálně či 
kombinovaným postižením je občanské sdružení Arkadie specifická jejich zaměstnáváním. 
Provoz těchto chráněných dílen je možný pouze díky poskytnutým dotacím z Úřadu práce, 
neboť  k provozu a zajištění pracovních postupů je nutný individuální přístup a asistence 
osobám se změněnou pracovní schopností. Příjem z vlastní činnosti nepokryje nutné 
provozní a mzdové náklady a není tak možné samofinancování ani v budoucnu. 
Volnočasové aktivity jsou hrazeny klienty a v případě dotací nebo sponzorování jsou 
poplatky sníženy. 
   Závěrem lze tedy říci, že uvedené občanské sdružení Arkadie je závislé na státních 
dotacích na grantech a dotacích a na kladně posouzených projektech. Obzvláště v oblasti 
sociálních služeb a zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností nebude tedy 
možné v budoucnu činnost občanského sdružení Arkadie samofinancovat. 
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5 Závěr 
 
   Cílem mojí bakalářské bylo na konkrétním příkladu nevládní neziskové organizace a to 
občanského sdružení Arkadie Teplice konkretizovat  a identifikovat aktivity a cíle a 
analyzovat její reálné i potencionální zdroje financování. Dalším cílem bylo přiblížit a 
zpřístupnit informace o tomto občanském sdružení běžnému občanovi. 
   Občanské sdružení Arkadie v Teplicích  společnost pro komplexní péči o zdravotně 
postižené, toto sdružení bylo založeno před dvaceti lety a po celou dobu své existence 
usiluje o začlenění zdravotně postižených do společnosti, zkvalitnění různých oblastí jejich 
života, a to jak jedinců s postižením,  tak potažmo i rodin jedinců s postižením. Podpora 
důstojného a plnohodnotného života lidí se zdravotním postižením každého věku v jejich 
přirozeném prostředí. Ve své činnosti musí občanské sdružení Arkádie překonávat řadu 
překážek, mezi největší zajisté patří nedostatek finančních prostředků a dále pohled a vztah 
společnosti k jedincům s postižením. 
   V teoretické části jsem popsala nestátní neziskové organizace, jako takové, jejich rámec 
daný zákonem a zdroje financování. 
   V praktické části jsem pracovala s konkrétní nestátní neziskovou organizací, občanským 
sdružením Arkadie společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené Teplice, kdy jsem 
toto sdružení představila, popsala jeho činnost, uvedla jsem konkrétní příklady jeho 
financování a shrnula jsem veškerá shromážděná data a údaje o tomto občanském sdružení. 
       Na základě těchto informací jsem došla k závěru, že samofinancování tohoto sdružení, 
ale i nestátních neziskových organizací s podobnou náplní své činnosti je nereálné a 
fungování takovýchto organizací se neobejde bez státních dotací a darů jak firem, tak 
fyzických osob a různých nadací, tak grantů a spolufinancování z prostředků strukturálních 
fondů Evropské Unie.  
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