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1 Úvod 
 

Rok 1989 znamenal pro Československo a později Českou republiku zásadní změnu. 

Ta spočívala v tom, ţe byl obnoven soukromoprávní nestátní neziskový sektor. Pro občany to 

znamenala moţnost svobodně se sdruţovat, ale také organizovaně prosazovat své zájmy. 

Nestátní neziskový sektor zaznamenal za posledních dvacet let dynamický vývoj a stal se tak 

nezanedbatelnou sloţkou české společnosti. Počet neziskových organizací v různých 

oblastech razantně vzrostl, stejně jako rozsah jejich činností.  

 

V rámci zabezpečení peněţních prostředků pro fungování neziskových organizací je 

charakteristické více zdrojové financování. Organizace nemohou realizovat svoji činnost s 

existenční závislostí pouze na jednom zdroji finančních prostředků. Pro neziskovou 

organizaci je tedy nezbytné neustále obstarávat finanční výpomoci, realizovat aktivity, které 

by zabezpečily dostatečné peněţní prostředky pro svoji činnost. 

 

Financování a organizační struktura TJ Roţnov pod Radhoštěm představuje téma 

bakalářské práce, které je zaměřeno na fungování neziskových organizací, zejména pak 

občanského sdruţení. 

 

Cílem je na příkladu vybrané tělovýchovné jednoty rozebrat možnosti 

financování neziskových organizací v České republice. TJ Roţnov p. R. je nezisková 

veřejně prospěšná organizace, ve které slovo dobrovolnost je na prvním místě.  

 

Bakalářská práce se člení do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Druhá kapitola 

Teoretická východiska a vymezení klíčových pojmů zahrnuje úvod do národního 

hospodářství, uvědomění si neziskových organizací – jejich postavení, činnost, druhy 

neziskových organizací, dále je charakterizováno občanské sdruţení. V závěru kapitoly jsou 

rozepsány moţnosti, odkud mohou neziskové organizace získávat finanční zdroje slouţící pro 

jejich fungování. Třetí kapitola bakalářské práce popisuje TJ Roţnov p. R., její postavení, 

organizační strukturu této organizace, analyzuje hospodaření TJ, strukturu nákladů a výnosů,  

rozebírá rozpočet města Roţnov p. R. Čtvrtá kapitola shrnuje moţnosti financování, které TJ 

vyuţívá pro fungování organizace. 
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2  Teoretická východiska, vymezení klíčových pojmů 
 

Za organizaci můţeme povaţovat formální skupinu lidí se společnými cíli. Organizace 

figurující ve sportovním odvětví působí jak v ziskovém sektoru, tak v neziskovém sektoru. 

V ziskovém sektoru se nejčastěji setkáváme s typy obchodních společností - akciová 

společnost a společnost s ručením omezeným. Naopak v neziskovém sektoru se obvykle jedná 

o občanská sdruţení nebo příspěvkové organizace. Zda se organizace zařadí do ziskového či 

neziskového sektoru záleţí především na cílech a poslání dané organizace.  

Tyto sektory se od sebe liší charakterem spotřebovávaných statků a sluţeb, ale také 

principem rozdělování. V neziskovém sektoru jsou typické statky, kde jednotlivce nemůţeme 

vyloučit ze spotřeby. V tom případě hovoříme o veřejných statcích. Příslušníci je získají bez 

přímé protihodnoty - buď za statky a sluţby neplatí, nebo neplatí trţní cenu. V ziskovém 

sektoru však musíme většinu statků a sluţeb zaplatit, chceme-li je spotřebovávat. Z hlediska 

principu rozdělování se v neziskovém sektoru rozděluje podle potřeb. V ziskovém sektoru se 

rozděluje výsledný produkt podle mnoţství, kvality a trţní úspěšnosti práce. Cílovou funkcí 

ziskových organizací je vytvoření zisku. Naopak v neziskových organizací je cílovou funkcí 

poskytování sluţeb.  

2.1 Členění národního hospodářství  

Národní hospodářství představuje souhrn veškerých činností, které jsou určeny 

k cílevědomému uspokojování potřeb. Jedná se o sloţitý systém, jenţ se musí řídit platnými 

právními normami státu. Z hlediska způsobu financování lze hospodářství členit na ziskový a 

neziskový sektor viz schéma 2.1. 
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Schéma 2.1 Rozdělení národního hospodářství 

 

 

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

 

Ziskový (tržní) sektor  

Tento sektor národního hospodářství je financován z prostředků získaných subjekty 

ziskového sektoru z prodeje statků za trţní cenu, která se na trhu vytváří na základě vztahu 

poptávky a nabídky. Organizace v ziskovém sektoru nesou podnikatelské riziko, nemohou 

primárně spoléhat na zdroje jiných subjektů. Základní funkcí ziskového sektoru je zisk a 

maximalizace trţní hodnoty. 

 

Neziskový (netržní) sektor 

Je sektor národního hospodářství, ve kterém fungují subjekty a produkují se statky, 

které získávají prostředky pro svoji činnost pomocí přerozdělovacích procesů. Neziskový 

sektor se dělí na neziskový veřejný sektor a neziskový soukromý sektor. Cílovou funkcí 

neziskového sektoru není zisk, ale přímé dosaţení uţitku, který má obvykle podobu veřejné 

sluţby. 

Neziskový veřejný sektor  

Je část neziskového sektoru, která je financována z veřejných financí, je řízena a 

spravována veřejnou správou, rozhoduje se v ní veřejnou volbou a také podléhá veřejné 

kontrole. Subjekty tvořící neziskový veřejný sektor se nazývají příspěvkové organizace. 

Hlavní funkcí je poskytování veřejné sluţby. 

 

 

 

 

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Ziskový (tržní) sektor Neziskový (netržní) sektor 

Veřejný sektor Soukromý sektor Sektor domácností 
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Neziskový soukromý sektor  

Tento sektor národního hospodářství nemá za svou cílovou funkci zisk, ale přímý 

uţitek. Segment je financován prostřednictvím peněz soukromých fyzických a právnických 

osob, které se rozhodly vloţit své soukromé finance do předem vymezené produkce nebo 

distribuce statků, aniţ by očekávaly, ţe jim tento vklad přinese finančně vyjádřený zisk. 

 

Sektor domácností  

Tento sektor má pro národní hospodářství důleţitou roli svým začleněním do koloběhu 

finančních toků a vstupem na trh produktu, faktorů a kapitálu. [7]  

 

2.1.1 Členění národního hospodářství podle Pestoffa 

 

Švédský ekonom Victor A. Pestoff pouţil pro grafické znázornění členění národního 

hospodářství plochu trojúhelníku, do kterého jsou zakresleny základní bloky, které tvoří čtyři 

sektory (viz schéma 2.2). [7] 

 

Schéma 2.2 Konečná fáze členění národního hospodářství podle Pestoffa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Rektořík, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress 2007. s. 16 

 

Pestoffův trojúhelníkový model hospodářství obsahuje: 

 ziskový soukromý sektor, 

 neziskový veřejný sektor, 

 neziskový soukromý sektor, 

 neziskový sektor domácností. 
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Podstatou modelu je veřejný sektor, domácnosti a trh působící na trhu. Subjekty jsou 

charakterizovány zařazením do ziskového či neziskového sektoru z hlediska jejich formality. 

Domácnosti spolu s trhem tvoří soukromý sektor. Model nám ukazuje i oblasti, ve kterých se 

činnosti nebo poslání organizací překrývají. Těmto oblastem říkáme hraniční nebo smíšené. 

Příkladem můţe být organizace soukromého charakteru, avšak posláním se řadí do veřejného 

sektoru. 

Pestoffův model nám dává dobrý přehled různosti neziskového sektoru. Vztah 

ziskového sektoru můţe být ještě spornější. Ziskové organizace mohou vystupovat také jako 

finanční zdroj. Zisková i nezisková organizace můţe nabízet stejné či podobné sluţby a v tom 

případě se stávají konkurenty na trhu. [7] 

2.2 Vymezení neziskových organizací 

Pro neziskové organizace platí mnoho stejných principů jako pro organizace ziskové. 

Je důleţité mít atraktivní vizi, charismatického vůdce, efektivně řízené procesy, spokojené 

zákazníky a bezpochyby schopný tým pracujících lidí kolem sebe. [6]  

Odlišení neziskových organizací spočívá v tom, ţe se zabývají  něčím, co se podstatně 

liší od tradičního výdělečného podnikání nebo řízení státu. Nedodávají na trh výrobky nebo 

placené sluţby, ani si nečiní nárok na přímou účast při rozhodování o politických otázkách. 

Hlavní poslání vidí ve změně lidské bytosti a zlepšování mezilidských vztahů, v kultivování 

společenského ţivota ve smyslu demokratických idejí humanity, občanské solidarity a 

vzájemné úcty. Podstatou a nutným rysem neziskových organizací je dobrovolná aktivita lidí 

ve vymezené oblasti společenského ţivota a veřejný zájem na nevýdělečně poskytovaných 

sluţbách. [2]  

Neziskové organizace umoţňují lidem věnovat se svým zájmům, usnadňují svobodný 

projev jednotlivců a skupin, kontrolují veřejné dění, zohledňují menšinové zájmy obyvatel, 

pomáhají integrovat znevýhodněné jedince a uspokojují řadu sociálních, kulturních a dalších 

potřeb. Vyplňují tedy prostor mezi trhem, státem a rodinou. [6]  

Pole působnosti neziskových organizací v naší společnosti je velmi rozsáhlé. Jsou 

zakládány v oblasti ekologie, humanitární pomoci, sociální péče, zdravotnictví, vzdělávání, 

kultury, vědy, výzkumu, tělovýchovy, ochrany ţivota a zdraví osob atd. Podmínkou je, ţe se 

jedná o činnosti, které mají charakter obecně prospěšných sluţeb a ţe tyto sluţby jsou 

poskytovány za stejných podmínek všem, kteří projeví skutečný zájem. [2] 
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Podle Pestoffova modelu musí nestátní neziskové organizace splňovat tři následující 

podmínky: 

-  jsou zaloţeny soukromými osobami, bez vlivu či záměru státu, resp. veřejných 

institucí, spadají do soukromého sektoru, 

-  splňují podmínku neziskovosti, spadají tedy do neziskového sektoru, 

-   jedná se o právnické osoby s dlouhodobým charakterem činnosti, nejde o 

dočasná uskupení bez formálních struktur, jsou to formální organizace. [7] 

2.2.1 Nestátní neziskový sektor 

 

Pod pojmem nestátní neziskový sektor se rozumí soubor všech nestátních neziskových 

organizací v určité zemi, které vyhovují tzv. strukturálně-operacionální definici. Tato definice 

obsahuje následující kritéria, která musí být splněna pro nestátní neziskovou organizaci: 

- jde o institucionalizovaný subjekt, nezisková organizace má soukromoprávní povahu, 

tj. je institucionálně oddělena od státní správy, 

- organizace nerozděluje zisk, coţ znamená, ţe nevrací ani nerozděluje případný zisk ze 

své činnosti svým vlastníkům. Pokud organizace dosáhne zisku, musí tento zisk 

opětovně pouţít na cíle dané posláním této organizace, 

-  organizace je samosprávný a autonomní subjekt, tj. je schopna řídit sama sebe. 

Neziskové organizace mají své vlastní interní pravidla a nejsou nijak ovládány zvenčí, 

-  nezisková organizace vzniká dobrovolně. 

2.2.2 Nestátní nezisková organizace (NNO) 

Neziskové organizace najdeme na těch místech, kde se lidé chtějí soukromě angaţovat 

a nahradit tak neexistující nebo nedostatečně fungující státní instituce. Neziskové organizace 

tak zalesňují naše hory, organizují zájmové aktivity pro děti v jejich volném čase, pořádají 

osvětové přednášky, budují cyklistické stezky, pomáhají jako asistenční sluţba 

handicapovaným dětem ve školách, opravují historické památky, organizují humanitární 

pomoc v případě ţivelných katastrof u nás i v zahraničí apod. [9] 

Nestátní neziskovou organizaci můţeme formulovat jako organizaci nevytvářející zisk 

k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele. NNO můţe vytvářet zisk, ale 

ten není primárním cílem a musí být zase pouţit k rozvoji této organizace a plnění jejích cílů. 
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Právní vymezení 

Dle právního vymezení je NNO organizace zaloţená na základě konkrétního zákona 

stanovenou formou se stanovenými orgány podléhající daňovým zákonům. 

Pojmy „neziskový sektor“ a „nezisková organizace“ jsou pojmy z právního hlediska 

neodůvodněné, protoţe je neupravuje ţádný právní předpis v ČR. Obecně lze z hlediska 

právního vymezení říci, ţe nestátní nezisková organizace je právnickou osobou zaloţenou 

k poskytování obecně prospěšných sluţeb, a to zejména v oblastech ochrany ţivotního 

prostředí, vzdělání a výchovy, péče o volný čas jednotlivých skupin obyvatelstva, 

humanitární, charitativní a sociální péče, zdravotnictví, ochrany ţivota a zdraví, osob, kultury, 

tělovýchovy a sportu, ochrany zvířat a dalších. Konkrétně jde o občanská sdruţení, obecně 

prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy. [1] 

 

Ekonomicko- finanční vymezení 

 Dle této definice je NNO organizací, která se většinově uchází o dobrovolné příspěvky 

jiných subjektů. Primárním zdrojem financování NNO není samofinancování jako u 

podnikatelských subjektů, nýbrţ zdroje poskytnuté dobrovolně veřejnými nebo soukromými 

subjekty. [1] 

 

Funkcionální vymezení 

 Dle funkcionálního vymezení je NNO účelově zaměřený subjekt reagující na 

společenskou potřebu v sociální, zdravotní, kulturní a v mnoha dalších oblastech. Činnosti a 

funkce vykonávané v NNO jsou základním úhlem pohledu při jejich vymezování v tomto 

případě. [1] 

 

V zákoně číslo 586/1992 Sb. O dani z příjmu § 18, odstavec 7 je uvedeno, ţe se jedná o 

následující typy organizací: 

- zájmová sdruţení právnických osob, 

- občanská sdruţení včetně odborových organizací (Roţnov pod Radhoštěm), 

- politické strany a hnutí, 

- státem uznávané církve a náboţenské společnosti, 

- nadace a nadační fondy, 

- obce, 

- kraje, 

- organizační sloţky státu a územních samosprávných celků, 
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- příspěvkové organizace, 

- státní fondy, 

- obecně prospěšné společnosti, 

- veřejné vysoké školy. [7] 

 

2.2.3 Typologie neziskových organizací 

 

I. Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, s globálním posláním 

vzájemně prospěšné činnosti. 

Jako příklad si můţeme uvést občanská sdruţení včetně odborových organizací, zájmová 

sdruţení právnických osob a sdruţení bez právní subjektivity. 

 

II. Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, s globálním posláním 

veřejně prospěšné činnosti. 

Pro tento typ organizací jsou typické obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, 

politické strany nebo církve. 

 

III. Neziskové veřejnoprávní organizace typu organizačních sloţek a příspěvkových 

organizací státu a samosprávných územních celků s globálním posláním veřejná 

správa a veřejně prospěšná činnost. 

Do následující skupiny organizací můţeme zařadit organizační sloţky státu a územních 

samosprávných celků, obce, kraje, svazky obcí. 

 

IV. Neziskové ostatní veřejnoprávní organizace, s globálním posláním veřejně 

prospěšná činnost. 

Jako veřejnoprávní organizaci lze uvést Český rozhlas, Českou televizi, státní podnik, 

vysokou školu nebo Česko národní banku. 

 

V. Neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společností a jím 

podobných s moţností globálního poslání veřejně i vzájemně prospěšné činnosti. 

Pro organizace typu obchodních společností je nejtypičtější společnost s ručením 

omezeným, akciová společnost nebo druţstvo. [7] 
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2.2.4 Faktory ovlivňující úspěch neziskové organizace 

 

Pro úspěšné vedení a fungování neziskové organizace existuje mnoho pravidel a rad, 

které by organizaci v úspěšnosti měly dopomoct. Jako příklad můţeme uvést následující 

faktory: 

 vyuţívání pohyblivých sloţek platu v závislosti na odvedené práci, 

 systematické další vzdělávání zaměstnanců v závislosti na jejich kompetencích, 

 systematická propagace činností i organizace jako takové v souladu se strategií, 

 systematické vyhodnocení účinnosti propagace, 

 písemně stanovený dlouhodobý finanční plán, 

 pravidelné porovnávání plánu nákladů a výnosů se skutečností, 

 propracované fundraisingové aktivity, 

 inovativní přístup organizace a přicházení s novými projekty jako první. [6] 

 

Za efektivně fungující neziskovou organizaci můţeme povaţovat organizaci, která má 

z pohledu veřejnosti dobré a věrohodné jméno, má jasně stanovený cíl a veřejně prospěšné 

zaměření, své dané cíle plní v určených horizontech. Organizace prokazuje průhledné 

hospodaření a je schopna propagace a medializace své činnosti. Dále má také široký okruh 

příznivců, přátel a především dárců či sponzorů. Organizaci se daří získávat finanční 

prostředky na ty projekty, které jsou v souladu se stanovenými cíli. [6] 

 

Graf 2.1 Statistika počtu občanských sdružení v letech 2000 - 2009 
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Zdroj: http://www.neziskovky.cz/data/stat_NNO_tabulka_1990_2010txt8394.pdf 
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V roce 1990 byl  počet občanských sdruţení 3 879, za 10 let tento počet rapidně 

vzrostl na číslo 42 302 obč. sdruţení. Od roku 2000 neustále narůstá mnoţství evidovaných 

obč. sdruţení. Graf 2.1 nám ukazuje růst počtu obč. sdruţení a končí rokem 2009, kdy bylo 

evidováno 68 631 občanských sdruţení. Podle webu Ministerstva vnitra ČR bylo v Česku 

počátkem roku 2011 registrováno 83 900 občanských sdruţení. 

 

Graf 2.2 Statistika počtu nadací v letech 2000- 2009 
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Zdroj: http://www.neziskovky.cz/data/stat_NNO_tabulka_1990_2009txt8394.pdf  

 

Stejně jako obč. sdruţení, tak i nadace mají rostoucí tendenci (viz graf 2.2). V roce 

2000 bylo evidováno 282 nadací. Na konci roku 2009 počet nadací vzrostl na číslo 429. 

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech vstoupil v platnost 1. ledna 1998. 

 

2.3 Občanské sdružení 

Občanské sdruţení je nejstarší a nejrozšířenější právní formou nevládní neziskové 

organizace v polistopadovém reţimu v České republice. Činnost občanských sdruţení je 

upravena zákonem o sdruţování občanů č. 83/1990 Sb. 

Občanské sdruţení představuje sdruţení fyzických a právnických osob za účelem 

realizace společného zájmu. Občanské sdruţení registruje Ministerstvo vnitra ČR. Tato forma 

neziskového subjektu je vyuţívána zejména při činnosti sportovních klubů, zájmových 

sdruţení a např. ekologických hnutí.  

http://www.neziskovky.cz/data/stat_NNO_tabulka_1990_2009txt8394.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_forma_podnik%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nest%C3%A1tn%C3%AD_neziskov%C3%A1_organizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nest%C3%A1tn%C3%AD_neziskov%C3%A1_organizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nest%C3%A1tn%C3%AD_neziskov%C3%A1_organizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1kon_o_sdru%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD_ob%C4%8Dan%C5%AF&action=edit&redlink=1
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Návrh na registraci 

Ţádost o registraci podává přípravný výbor sloţený minimálně ze tří osob, které mají 

české občanství. Alespoň jedna osoba z nich je starší 18 let. Návrh na registraci se podává 

písemně Ministerstvu vnitra ČR (odbor všeobecné správy, oddělení volební a sdruţování, 

úsek sdruţování, Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4) a je nutné přiloţit stanovy ve dvojím 

vyhotovení. [1] 

V návrhu na registraci musí být uvedeno: 

1) jména a příjmení členů přípravného výboru, 

2) data narození členů přípravného výboru (rodné číslo nelze nahradit datem narození 

člena výboru), 

3) bydliště členů přípravného výboru, 

4) údaje, kdo z členů přípravného výboru starších 18 let je zmocněncem oprávněným 

jednat jménem přípravného výboru. 

Návrh musí podepsat všichni členové přípravného výboru, přičemţ podpisy členů 

nemusí být úředně ověřeny. 

Hlavní zakládací a organizační listinou sdruţení jsou stanovy. Jejich podrobnost záleţí 

na předmětu činnosti a také na sloţitosti struktury zakládaného sdruţení. Při přípravě stanov 

je vhodné vyuţít sluţby právníka. 

Stanovy obsahují: 

 název sdruţení, 

 sídlo sdruţení, 

 cíl činnosti občanského sdruţení, 

 práva a povinnosti členů sdruţení, 

 orgány sdruţení, způsob jejich ustavování, určení jejich orgánů a funkcionářů, 

oprávněných jednat jménem sdruţení, 

 ustanovení o organizačních jednotkách, 

 zásady hospodaření. 
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Příklady občanských sdruţení: 

- odborové organizace, 

- tělovýchovné jednoty (Roţnov pod Radhoštěm), 

- zahrádkáři, 

- rybářské spolky, 

- chovatelé včetně včelařů, 

- spolky ţen, 

- Český červený kříţ, 

- myslivecká sdruţení a Český myslivecký svaz, 

- Obec architektů, Obec moravskoslezských spisovatelů, 

- Asociace muzeí a galerií, 

- amatérské kulturní spolky, 

- Rada státních galerií. 

2.3.1 Organizační struktura občanského sdružení 

 

Organizační struktura se odvíjí od základního dokumentu občanského sdruţení a tím 

jsou stanovy. Ve stanovách jsou určeny orgány klubu. Za ty se povaţují valná hromada 

(konference), prezident klubu, dozorčí rada klubu (kontrolní komise). Grafické znázornění 

organizační struktury je znázorněno schématem 2.3. 

Nejvyšším orgánem sdruţení je valná hromada volící radu a předsedu sdruţení, kteří 

rozhodují v době mezi valnými hromadami. Valná hromada má ve své pravomoci např. 

projednání zprávy o činnosti a hospodaření klubu, projednání a schválení rozpočtu na 

následující období, přijímá čestné členy klubu a volí členy výboru klubu. 

Prezident klubu je oprávněn svolávat řádnou a mimořádnou valnou hromadu, řídit 

zasedání výboru klubu a uzavírat a sjednávat písemně právní úkony. 

Výbor klubu přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou přímo určeny 

valné hromadě anebo ve věcech a záleţitostech, které jsou určeny pro výbor klubu valnou 

hromadou. 
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Dozorčí rada je oprávněna kontrolovat všechny účetní a finanční operace klubu, stav 

hospodaření s finančními prostředky, právy a majetkem klubu. Informace pak dozorčí rada 

podává výboru klubu anebo valné hromadě. [4] 

 

Schéma 2.3 Obecné schéma občanského sdružení 

 

 

Zdroj: DURDOVÁ, I., Základní aspekty sportovního marketingu. Ostrava: VŠB – TU OSTRAVA, 2009. s. 27 

 

2.4 Možnosti získávání finančních prostředků u neziskových organizací 

Pro zaloţení neziskové organizace bývá zpočátku jediným a nejdůleţitějším zdrojem 

lidské nadšení a dobrovolná práce. To však nestačí k zabezpečení chodu organizace napořád. 

Proto je nutné poohlédnout se po nějaké státní dotaci, nadačním grantu či movitějším 

podnikateli ve městě. Získávání prostředků, fundraising, se stává běţnou součástí práce kaţdé 

neziskové organizace. Druhy financování neziskových organizací je moţné rozdělit do tří 

skupin a to na veřejné zdroje, kam patří státní rozpočet, místní rozpočty (krajské, městské, 

obecní) a rozpočet Evropské unie. Dále na neveřejné zdroje financování, pro které je typické 

dárcovství (individuální nebo firemní), ale také domácí či zahraniční nadace. Třetí skupinu 

finančních zdrojů pro neziskové organizace tvoří členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti 

nebo např. daňová a poplatková zvýhodnění. [7] 

2.4.1 Fundraising  

 

Pojem fundraising můţeme definovat jako získávání prostředků, neboli hledání zdrojů, 

které má pomoci především neziskovým organizacím vyřešit nedostatek finančních 

prostředků. Fundraising zahrnuje různé metody a postupy jak získat finanční a jiné prostředky 

na činnost neziskových organizací. [7] 

Valná hromada 

Výbor klubu 

Prezident klubu 

Dozorčí rada 
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Fundraising má tři základní definice:  

 

-  jde o systematickou činnost, jejímţ výsledkem je získání finančních či jiných 

prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců,  

-  získávání peněz pro vlastní účely od cizích osob a institucí, 

-    jde o profesionálně vedený cyklický proces ţádosti o finanční podporu, časovou nebo 

finanční podporu a jejich přijetí. [7] 

2.4.2 Zdroje financování NNO podle Rektoříka 

 

Zdroje financování neziskových organizací můţeme rozdělit do čtyř hlavních skupin: 

 

 členské příspěvky, 

 příspěvky státního a územních rozpočtů, fondů a nadací, 

 dary od občanů a firem, 

 trţby z vlastní činnosti. 

 

1) Členské příspěvky 

Členské příspěvky tvoří pro organizaci pravidelný, předem plánovaný finanční zdroj. 

Valná hromada určuje a schvaluje výši členských příspěvků. Rozdíly ve výši příspěvků mezi 

organizacemi jsou dány zejména zastřešujícími organizace (ČSTV, Sokol, Sdruţení 

technických sportů apod.), ale také tím, ţe kaţdý sport je jinak finančně náročný. [5] 

 

Členské příspěvky lze rozdělit na tři základní skupiny: 

1. Zápisné – platí se jedenkrát při vstupu člena do organizace (tělovýchovné jednoty). Jedná 

se o poplatek za evidenci. 

2. Členské příspěvky – platí se jedenkrát za rok, kaţdoročně. 

3. Oddílové příspěvky – je moţné je platit jedenkrát měsíčně, jedenkrát za sezónu nebo 

jedenkrát ročně. Oddílové příspěvky slouţí k financování činnosti oddílu. [5] 
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2) Příspěvky státního a územních rozpočtů, fondů a nadací 

V současné době vláda vypomáhá sportu dotacemi ze státního rozpočtu. Občanská sdruţení 

ve sportu mají moţnost získat ze státního rozpočtu dva typy účelových dotací: 

 neinvestiční, 

 investiční. 

 

Systém funguje tak, ţe MŠMT vypíše grantový program pro daný rok. Ten je 

zveřejněn na internetu. Na neinvestiční dotaci od MŠMT podávají ţádosti střešní sportovní 

organizace. TJ a SK podávají ţádosti pouze na investiční dotaci – podpora materiálně 

technické základny ve sportu. Klíčem pro rozdělení peněz je evidovaná hodnota majetku a 

počet členů v jednotlivých organizacích a úspěšnost sportovního odvětví. Sestavená komise 

pro výběrové řízení schválí vybrané poţadavky organizací a rozdělí příslušné podíly. Na 

internetu je zveřejněn výsledek a tím je i zajištěna veřejná kontrola. [5] 

 

Příspěvky územních rozpočtů 

Podle dat zachycených v Tab. 2.1 v roce 2008 tvořily dotace z krajského rozpočtu 

hlavního města Prahy 32,1 % celkového objemu dotací z krajských rozpočtů. Jediným dalším 

krajským rozpočtem s podílem nad 10 % celkového objemu dotací z krajských rozpočtů byl 

Jihomoravský kraj. Nejvíce dotací z rozpočtu krajů (33 %) bylo ve výši od 100 do 499 mil. 

Kč, přičemţ průměrná výše dotace poskytnuté z rozpočtu Hl. m. Prahy je 316 tis. Kč, zatímco 

u jedenácti dalších krajských rozpočtů průměrná dotace nedosahuje ani výše 150 tis. Kč. [10] 
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Tab. 2.1 Dotace z krajských rozpočtů v roce 2008 

 

Dotace z krajských rozpočtů 

pro NNO v roce 2008 

 Podíl (v %)  Součet dotací (v tis. Kč)  

Hl. m. Praha   32,13 476 512 

Středočeský kraj   4,15 61 574 

Jihočeský kraj   8,01 118 732 

Plzeňský kraj   2,24 33 260 

Karlovarský kraj   1,09 16 190 

Ústecký kraj   3,87 57 325 

Liberecký kraj   4,53 67 164 

Královéhradecký kraj   3,19 47 364 

Pardubický kraj   7,16 106 183 

Kraj Vysočina   4,65 68 912 

Jihomoravský kraj   12,9 191 362 

Olomoucký kraj   6,59 97 784 

Zlínský kraj   4,32 63 951 

Moravskoslezský kraj   5,17 76 615 

Celkem  100 1 482 928 
 

Vlastní zpracování za pomoci http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/rozbor_2008.pdf 

 

 

Graf 2.3 Dotace poskytnuté NNO z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2008 

 

Vlastní vypracování za pomoci http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/rozbor_2008.pdf 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/rozbor_2008.pdf
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V roce 2009 došlo ke zvýšení objemu dotací z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy o 6,4 %, 

avšak u více neţ poloviny krajů došlo pro rok 2009 k poklesu poskytnutých dotací NNO 

oproti předchozímu roku, jak lze vidět v Tab. 2.2. V roce 2009 tvořily dotace z rozpočtu hl. 

m. Prahy 562 mil. Kč. Krajským rozpočtem s největším objemem dotací byl Jihomoravský 

kraj se 135 mil. Kč. U desíti krajských rozpočtů nepřevýšila suma poskytnutých dotací NNO 

hranici 100 mil. Kč. [10] 

 

Tabulka 2.2 Dotace z krajských rozpočtů v roce 2009 

Dotace z krajských rozpočtů 

pro NNO v roce 2009 

 Podíl (v %)  Součet dotací (v tis. Kč)  

Hl. m. Praha   35,6 562 005 

Středočeský kraj   4,6 72 143 

Jihočeský kraj   7,4 117 266 

Plzeňský kraj   1,8 28 899 

Karlovarský kraj   4,8 75 294 

Ústecký kraj   6,5 102 112 

Liberecký kraj   4,4 69 640 

Královéhradecký kraj   2,7 42 136 

Pardubický kraj   5,6 88 657 

Kraj Vysočina   5,2 81 963 

Jihomoravský kraj   8,6 135 265 

Olomoucký kraj   5,5 85 999 

Zlínský kraj   3,8 59 214 

Moravskoslezský kraj   3,6 57 266 

Celkem  100 1 577 857 

 

Vlastní vypracování za pomoci http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/rozbor_2009.pdf 
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Graf 2.4 Dotace poskytnuté NNO z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2009 

 

Vlastní vypracování za pomoci http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/rozbor_2009.pdf 

 

Dotace jsou peněţní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktivit nebo 

národního fondu, které jsou poskytovány právnickým nebo fyzickým osobám. Po pouţití 

dotace je organizace povinna doloţit přehled o čerpání a pouţití prostředků a případně 

nepouţité prostředky vrátit. [4] 

 

Příspěvek je účelově vymezen. Hlavní rozdíl mezi příspěvkem a dotací je ten, ţe 

příspěvek lze poskytnout pouze fyzickým osobám. Příjemce nemá povinnost po pouţití 

prostředků dokládat naplnění účelu, protoţe ten je obecně známý z daných skutečností. [4] 

 

Nadace a nadační fondy  

Nadace a nadační fondy jsou účelová sdruţení majetku zřízená podle zákona o 

nadacích pro dosahování obecně prospěšných cílů. Slouţí především pro rozvoj duchovních 

hodnot, ochrany lidských práv, ţivotního prostředí, vědy, vzdělání a sportu. Nadace a nadační 

fondy dodávají finanční pomoc tam, kde nejsou k dispozici dotace od státu. Nadace rozdělují 

své finanční prostředky za pomocí veřejně vypsaných výběrových řízení. [12] 

 

3) Dary od občanů a firem 

Dárcovství 

Dar je souhrn hmotných i nehmotných statků, které dárce dává a obdarovaný přijímá. 

Nemusí jít jen o finanční dar, ale darovat můţeme např. myšlenku, dovednost, čas nebo 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/rozbor_2009.pdf
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výrobek. Proces daru upravuje darovací smlouva, přičemţ dárce nevyţaduje od obdarovaného 

ţádné přímé protiplnění. Firma si můţe dar odečíst ze základu daně, pokud hodnota jednoho 

daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně však lze 

sníţit nejvýše o 5 % ročně. 

Sponzoring 

Sponzoring je peněţní nebo jiná forma podpory, poskytnutá za dohodnutou 

protisluţbu. Sponzoring je tedy „příspěvek s protiplněním". Proces sponzoringu upravuje 

smlouva o reklamě nebo smlouva o sponzoringu, kde příjemce vykáţe činnosti směřující k 

naplnění marketingových cílů sponzora. [13] 

4) Tržby z vlastní činnosti 

Příjmy z vlastní činnosti mohou znamenat pro neziskovou organizaci důleţitý zdroj 

finančních prostředků. Samofinancování úzce souvisí s podnikáním, které vychází z poslání 

organizace. Hlavními rozdíly mezi podnikatelskou organizací a NNO jsou jejich priority. 

Zatímco podnikatelské organizace upřednostňují především zisk a kladné cash flow, tak NNO 

dává největší důraz na splnění svého poslání a hodnot. Podnikatelské organizace rozdělují 

svůj zisk mezi majitele či akcionáře. Zato NNO se soustředí na reinvestování do činností 

naplňující poslání své organizace.  

 

Jako příklad příjmů z vlastní činnosti si můţeme uvést např.: 

- reklamní sluţby – sport jako prostředek pouţívaný k propagaci komerčních subjektů a 

jejich produktů, 

- pronájmy a nájemní smlouvy – finance získané pronájmem sportoviště jiné organizaci 

- prodej občerstvení, 

- pořádání akcí zábavného charakteru (plesy, zábavy, rekreačně – sportovní akce), 

- poskytování hostinských a poradenských sluţeb, 

- prodej sportovního zboţí a sluţeb, 

- poskytování sluţeb v oblasti regenerace (sauna, masáţe). [4] 
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2.4.3 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní 

neziskové organizace na léta 2011 až 2015 

 

V rámci podpory činnosti nestátních neziskových organizací dětí a mládeţe a 

nestátních neziskových organizací, které s dětmi a mládeţí trvale pracují, vyhlašuje MŠMT 

„Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 

2011 aţ 2015“. Programy stanovují obsahové zaměření, priority podpory a podmínky pro 

poskytování státních dotací.  

 

Základní poslání Programů 

Programy jsou vyjádřením poţadavku státu, zastupovaného MŠMT, na zabezpečení 

péče o volný čas dětí a mládeţe prostřednictvím nestátních neziskových organizací dětí a 

mládeţe a nestáních neziskových organizací s dětmi a mládeţí pracujícími. MŠMT k tomu 

stanoví oblasti a rozsah podpory vybraných činností NNO určených dětem a mládeţi, bude je 

podporovat formou účelových finančních dotací. Podpora pomocí Programů bude zaměřena 

především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru dětí  

a mládeţe na podporu činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování 

činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeţe a organizací pracujícími s dětmi a mládeţí. 

 

Typy Programů 

Program č. 1 - Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti  

                           a mládeţ 

 

Program je určen pouze pro NNO dětí a mládeţe. Základním cílem tohoto programu je 

podpora pravidelné celoroční činnosti NNO v oblasti práce s dětmi a mládeţí. V rámci tohoto 

programu jsou poskytovány pouze neinvestiční finanční prostředky. Za „organizované děti a 

mládeţ“ se pro účely tohoto programu povaţují děti a mládeţ, které jsou řádně 

registrovanými členy této NNO a platí jí členské příspěvky. 

 

Program č. 2 - Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi  

                             a mládeţí 

 

Základním cílem tohoto programu je podpora vytváření a rozšiřování nabídky aktivit 

NNO určených pro neorganizované děti a mládeţ včetně dětí sociálně znevýhodněných. 
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Zahrnuje rovněţ podporu činností, které jsou otevřené všem dětem a mládeţi. V rámci tohoto 

programu jsou poskytovány pouze neinvestiční finanční prostředky. Za „neorganizované děti 

a mládeţ“ se pro účely tohoto programu povaţují děti a mládeţ, které nejsou registrovanými 

členy této NNO. 

Do Programu č. 2 se mohou přihlásit všechny typy NNO. 

 

Program č. 3 - Investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních 

                          aktivit dětí a mládeţe  

 

Základním cílem je zkvalitnění a rozvoj materiálně technického zázemí NNO dětí a 

mládeţe a NNO s dětmi a mládeţí pracujícími, jako nezbytného předpokladu pro další rozvoj 

práce s dětmi a mládeţí. 

 

Program č. 4 - Mimořádné dotace 

 

MŠMT si vyhrazuje právo vyhlásit, s ohledem na aktuální potřebu a finanční 

moţnosti, mimořádná výběrová řízení kdykoliv v průběhu roku. Mohou být určena všeobecně 

na podporu činnosti všech nebo jen některých typů NNO nebo na úzce tematicky zaměřené 

aktivity (např. na kampaně k Evropskému roku dobrovolnictví, na likvidaci škod po ţivelných 

pohromách apod.). Dotace mohou být vyhlášeny na investiční i neinvestiční prostředky. 

Vyhlášení mimořádného výběrového řízení schvaluje věcně příslušný náměstek 

ministra/ministryně. 

 

Program č. 5 – Podpora činnosti Informačních center pro mládeţ 

 

 Program je určen na podporu Informačních center pro mládeţ, která jsou certifikovaná 

MŠMT ve smyslu Koncepce rozvoje informačního systému pro mládeţ v České republice 

přijaté MŠMT v roce 2008 pod č. j.: 6853/2008-51. [11] 

 

2.4.4 Státní podpora sportu pro rok 2011 

"Státní podpora sportu pro rok 2011" byla projednána poradou vedení MŠMT dne 7. 

září 2010. Jedná se o veřejné vyhlášení programů neinvestičního charakteru a charakteru 

programového financování reprodukce majetku v oblasti sportu.    
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Státní podpora sportu pro rok 2011  

            Podobně jako v minulých letech porada vedení MŠMT projednala dne 7. září 2010 

návrh odboru sportu na „Státní podporu sportu“ pro rok 2011. Návrh byl zpracován 

v souvislosti s dotační politikou státního rozpočtu a s materiálem „Koncepce státní podpory 

sportu v ČR“. Návrh komplexně zahrnuje jak oblast neinvestiční, tak oblast programového 

financování.  

Státní finanční prostředky pro oblast sportu jsou z pozice státního rozpočtu vedeny ve 

dvou závazných ukazatelích, které pro rok 2011 jsou navrhovány s označením:  

a)       výdajový okruh: „Sportovní reprezentace“  

b)       výdajový okruh: „Všeobecná sportovní činnost“   

Navzdory předcházejícím rokům byl počet vyhlášených programů upraven z 9 na 5, 

aniţ by došlo k redukci celkového rozsahu zaměření programů. Cílem je sníţení 

administrativy spojené s vyhodnocováním a evidováním ţádostí, odstraněním duplicit 

financování, ale i snazší orientace ţadatelů v programech.  

Pro rok 2011 jsou veřejně vyhlášeny následující programy:  

Program I       - Sportovní reprezentace ČR  

Program II      - Sportovně talentovaná mládeţ  

Program III     - Všeobecná sportovní činnost  

Program IV     - Údrţba a provoz sportovních zařízení  

a investiční program  

Program 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu  

Programy byly veřejně vyhlášeny v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve 

znění pozdějších předpisů, a s usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o „Zásadách vlády 
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pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím 

ústředními orgány státní správy“.  

Vyhlášením programů se předkládají podmínky pro zájemce o státní dotace v oblasti 

sportu z řad nestátních neziskových organizací. Nutno upozornit, ţe podání ţádosti je prvním 

krokem v celém procesu dotační politiky a nezakládá nárok na obdrţení dotace.  

Rozhodujícím aspektem pro realizaci obdrţených ţádostí na MŠMT je finanční objem, 

který bude stanoven pro oblast sportu v souvislosti se schválením zákona o státním rozpočtu 

pro rok 2011. [15] 

2.5  Výzkumné metody  

Obecně je metoda tvořena systémem pravidel a principů vedoucích od výchozích 

podmínek k dosaţení stanoveného cíle. V kaţdé metodě je pouţito několik různých 

sociologických technik, které slouţí jako pracovní nástroj, pomocí něhoţ je shromaţďován 

materiál a jsou zjišťována potřebná data. 

 

Metody sociologického výzkumu jsou: 

 metoda dotazování, 

 metoda terénního výzkumu, 

 metoda statistická, 

 metoda historická, 

 metoda experimentální, 

 metoda sociometrická, 

 metoda typologická, 

 metoda introspektivní, 

 metoda monografická. [3] 

 

U metody dotazování je jednou z nejpouţívanějších technik sociologického výzkumu 

dotazník. Dotazník je často spojen s matematicko-statistickou metodou. Výhodou dotazníku 

je např. to, ţe je poměrně málo nákladný, postihne velký počet respondentů, vyţaduje málo 

času k jeho provádění, dává moţnost respondentům čas na rozmyšlení své odpovědi. Avšak 

nevýhodou můţe být nepochopení otázky, neúmyslné vynechání odpovědi na některou 
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z otázek, nezájem a nechuť respondentů účastnit se výzkumu nebo také úmyslné zkreslení 

odpovědí. Druhou, častou uţívanou technikou metody dotazování je rozhovor, kde se jedná o 

bezprostřední rozhovor výzkumníka se zkoumaným člověkem nebo skupinou. Při rozhovoru 

si musíme dát pozor na chyby s rozhovorem spojené. Můţe se jednat např. o přílišné 

sebevědomí tazatele, sugestivní kladení otázek, velký sociální rozdíl mezi tazatelem a 

dotazovaným, pokládání nevhodných otázek nebo příliš dlouhý rozhovor. 

 

Při práci s dokumenty je důleţité informace z dokumentů správně vybrat, kriticky 

zhodnotit a analyzovat z hlediska potřeb konkrétního výzkumu. Většinou totiţ byly 

zpracovány z jiných hledisek, neţ jsou ta, ze kterých potřebujeme vycházet. Při výběru 

dokumentů je důleţité vycházet z potřeb našeho výzkumu. Bereme také v úvahu to, ţe 

informace mohou být určitým způsobem zkreslené. Mezi dokumenty řadíme úřední záznamy: 

výkazy, zápisy z porad, osobní dokumenty: deníky, kroniky, dokumenty statistického 

charakteru a jiná hmotně fixovaná sdělení - kroniky, filmy atd. 

 

Metoda statistická vyuţívá pro zpracování dat matematické statistiky. Výstupy této 

metody jsou v podobě přehledných grafů a tabulek. [3] 

 

K analyzování mého vybraného tématu jsem pouţila metodu dotazování konkrétně 

rozhovor nestandardizovaný, který je méně formální a umoţňuje lepší navázání kontaktu a 

volnější atmosféru při rozhovoru, dále metodu statistickou a techniku práce s dokumenty, kdy 

jsem vycházela z dokumentů poskytnutých tělovýchovnou jednotou – např. výsledovka TJ, 

výroční zprávy TJ Roţnov p. R. 
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3 Vlastní výzkumné šetření v TJ Rožnov pod Radhoštěm 
 

V následující kapitole se zabýváme neziskovou organizací TJ Roţnov pod Radhoštěm 

(dále jen TJ Roţnov p. R.), jejím vznikem, posláním, organizační strukturou a hospodařením 

– strukturou nákladů a výnosu, hospodářským výsledkem a rozpočtem města Roţnov p. R. 

 

3.1  Základní údaje o TJ Rožnov pod Radhoštěm 

Identifikace údajů 

Název: TJ Roţnov p. R. 

Sídlo: Sokolská 497, 756 61 Roţnov p. R. 

IČO: 534 439 

DIČ: 404 - 00534439 

Číslo účtu u ČS Roţnov: 4818956-808/0800 

 

Historie TJ Rožnov pod Radhoštěm 

Původní tělovýchovná organizace v Roţnově pod Radhoštěm fungovala pod názvem 

tělocvičná jednota "SOKOL". Zaloţena byla valnou hromadou dne 5. června 1890. Pod tímto 

názvem provozovala svoji tělovýchovnou a osvětovou činnost aţ do roku 1950. 

 Tělovýchovná jednota Roţnov p. R. jako pokračovatelka byla ustanovena v roce 1958 

sloučením tělovýchovných jednot Spartak a Jiskra. Dobrovolnou tělovýchovnou, turistickou a 

sportovní činnost trvale zajišťuje dodnes. 

 TJ Roţnov p. R. se povaţuje za právního pokračovatele původní sportovní 

organizace. 

Postavení TJ Rožnov pod Radhoštěm 

TJ Roţnov p. R. je občanským sdruţením s vlastním majetkem, v právním smyslu 

odvozeným ze zákona č. 83/1990 Sb. O sdruţování občanů, na základě vlastní registrace 

Stanov TJ Roţnov p. R. u MV ČR dne 16. 5. 1990 pod číslem VSP/1-275/90-R. 
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Ochranná známka 

Grafické zpracování znaku TJ Roţnov p. R. je umístěno do stylizovaného štítu (viz 

obr. 3.1). Barevné provedení je kombinací barev modré a bílé. Horní část znaku tvoří typická 

silueta Radhoště, ve střední části je umístěn nápis "Roţnov p. R.", a ve spodní části jsou 

stylizována písmena - zkratka "TJ". 

Obr. 3.1 Znak TJ Rožnov p. R. 

 

 

 

 

 

Zdroj: TJ Roţnov p. R. 

Členění TJ Rožnov pod Radhoštěm 

TJ Roţnov p. R. se člení na oddíly, kluby v nichţ se organizuje a uskutečňuje vlastní 

tělovýchovná činnost. 

Orgány TJ Rožnov pod Radhoštěm 

V Tělovýchovné jednotě Roţnov p. R. působí tyto orgány: 

a) konference TJ, 

b) výkonný výbor TJ, 

c) kontrolní komise. 

Jejich pravomoce a zodpovědnosti v činnosti TJ jsou vymezeny ve Stanovách TJ.[8] 

3.2 Právní postavení TJ Rožnov pod Radhoštěm 

 Tělovýchovná jednota jako občanské sdruţení registrované na základě zákona č. 

83/1990 Sb. u Ministerstva vnitra ČR, se stala samostatnou organizací s originální právní 

subjektivitou, s vlastním majetkem a vnitřním uspořádáním vycházejícím z vlastních Stanov. 

Dobrovolně se sdruţila do ČSTV, jednoho z několika střešních organizací zabývajících se 

tělovýchovou a sportem. Oblast tělovýchovy a sportu spadá resortně pod MŠMT ČR, při 

kterém působí jako poradní orgán příslušného náměstka Rada TVS. 
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 Transformace doprovázená novou legislativou proběhla ve všech resortech a citelně 

zasáhla i do oblasti tělovýchovy a sportu. TJ Roţnov p. R. dřívější příspěvková organizace, 

tedy značná část její příjmů pro sportovní činnost byla dotována státem, je "tlačena" 

současnou legislativou do role podnikatele. Přichází postupně počínaje rokem 1993 o státní 

dotace na provoz a údrţbu tělovýchovných zařízení, značnou část nezdanitelných příjmů, 

daňových a jiných úlev. Začátkem roku 1994 jsou od daně z příjmu osvobozeny přijaté 

členské příspěvky, dary a podpory poskytnuté ze zisku jinými právnickými a fyzickými 

osobami, příspěvky a granty poskytované ze státního nebo obecních rozpočtů na údrţbu a 

provoz tělovýchovných zařízení, na státní reprezentaci, na podporu talentované mládeţe, na 

tělovýchovné podpory a příspěvky z výtěţku podniku SAZKA a.s. na zabezpečení vlastní 

sportovní činnosti a jejího provozního zázemí. 

TJ Roţnov p.R. se stala plátcem daně z příjmů právnických osob, DPH, daně silniční, 

daně z nemovitostí, sociálního a zdravotního pojištění a různých poplatků. Dále zavedla 

novou účetní osnovu vyplývající ze zákona o účetnictví, provádí odpisy, musí svou činnost 

přizpůsobit všem platným zákonům, vyhláškám a předpisům. 

 

Tělovýchovná jednota Roţnov p. R. je občanským sdruţením 17 sportovních odvětví: 

basketbal, badminton, cyklistika, házená, judo, sportovní gymnastika, volejbal, plavání, 

šachy, softball, sebeobrana, kulturistika, trampolíny, karate - kobudo, klub českých turistů,  

stolní tenis a lyţování. V roce 1994 se osamostatnil hokejový oddíl a zaloţil občanské 

sdruţení HC Roţnov p. R., TJ Roţnov mu převedla ze svého majetku bezplatně zimní stadion 

na Bučiskách. V roce 1996 se osamostatnil fotbalový oddíl a zaloţil samostatný FC Roţnov p. 

R. Sportovní oddíly TJ Roţnov p. R. zajišťují výkonnostní sporty všech věkových kategorií, 

zejména mládeţnických a to v regionálních i republikových soutěţích. Sport zde znamená, 

mít kde sportovat, moţností jsou vlastní zařízení nebo cizí zařízení za pronájem, mít 

kvalifikovaný funkcionářský aktiv a dělat spoustu dobrovolné, organizační, cvičitelské a 

organizační práce. Sportovní občanské sdruţení je neziskovou veřejně prospěšnou organizací. 

Nicméně ţádný sportovní klub či oddíl se neobejde bez finančních prostředků, v některých 

případech větších, v některých menších, záleţí na náročnosti sportovního odvětví. Finanční 

prostředky jsou nejčastěji vyuţity na provoz sportovního zařízení, pronájem sportovního 

zařízení, materiální vybavení, účast v regionálních a republikových soutěţích, na pohárových 

soutěţích a mistrovství ČR, ale také k zajištění odborného tréninkového a cvičebního procesu.  

 Sportovní oddíly a kluby TJ Roţnov p.R. se podílejí nejen na propagaci a zviditelnění 

města sportovními výsledky, ale významným způsobem se podílí na vytváření nabídky pro 
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trávení volného času mládeţe a ostatní široké sportovní veřejnosti, na pořádání na 

regionálních sportovních podniků, na rozvoji cestovního ruchu a turistiky atd. Mezi 

nejznámější akce podporující rozvoj cykloturistiky a turistiky patří Rallye Evropa, coţ je 

setkání evropských caravanistů, které bylo poprvé pořádáno v ČR ve městě Roţnov pod 

Radhoštěm v roce 1994, dále pořádání jiţ 9. ročníku běhu rodným krajem Emila Zátopka, 

Roţnovský nultý kilometr, Druţba Odense a pro děti Zimní olympiáda pro děti a mládeţ. [8] 

 

3.3 Organizace a řízení TJ Rožnov pod Radhoštěm 

Nástrojem řízení celé organizace jsou Stanovy a organizační řád, ve všech sférách její 

činnosti pak zákony a vyhlášky platné v ČR. 

Činnosti, které musí TJ zabezpečovat v různých sférách svého působení vnitřního a vnějšího 

jsou následující: 

- operativní pomoc sdruţeným oddílům, klubům, v celém rozsahu  jejich činnosti, 

- informační systém, 

- správa a provoz tělovýchovných zařízení, 

- správa a provoz hospodářské činnosti, 

- hospodářská politika, útlumové a rozvojové programy, podnikání, 

- ekonomická činnost, účetnictví, výkaznictví, 

- organizační záleţitosti, korespondence, 

- koncepční činnost celé organizace, 

- sociální program, 

- řešení připomínek, stíţností námětů, 

- přenášení legislativy do činnosti TJ, vydávání pokynů, 

- koncepční i operativní reagence na situaci ve společnosti, 

- archivace a skartace, 

- vedení členské základny, 

- vedení personálních záleţitostí - mzdová agenda, 
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- inventarizace majetku, odpisy, 

- pojištění organizace, 

- BOZP organizace, 

- modernizace a rekonstrukce stávajícího majetku, 

- investice - stavební a strojní, 

- reklama a propagace, regionu Valašsko – Beskydy, 

- styk s městským úřadem, finančním úřadem, úřadem práce, 

- styk se Zlínským krajem, 

- styk s ČSTV a jeho sloţkami, případně s jinými střešními  organizacemi zabývajícími se 

problematikou TV a sportu, 

- styk se sportovními svazy, 

- styk s ostatními veřejnoprávními organizacemi, 

- styk s podnikatelskými subjekty, 

- styk s ministerstvy- MŠMT, MMR, MF. [8] 

 

TJ Roţnov p. R. současně provozuje k zajištění svého poslání samostatnou podnikatelskou 

činnost.  

 

Na základě ţivnostenských oprávnění provozuje tělovýchovná jednota: 

 obchodní činnost - koupě zboţí za účelem dalšího prodeje a prodej pohlednic, 

upomínkových předmětů a drobného zboţí, 

 ubytovací sluţby - v kempu Sport, v hotelu Stadion, v ubytovně Sokolovna, 

 hostinskou činnost - v restauraci Stadion, 

 veřejné tělovýchovné sluţby - plaveckou školu, případně jiné placené tělovýchovné 

školy nebo sluţby, 

 tělovýchovná zařízení regenerační a rekondiční - lyţařské vleky, tenisový areál 

v kempu, areál klasického lyţování na Bučiskách, tělocvičnu Sokolovnu, fitcentrum. 

[8] 

Právní předpisy, zákony, vyhlášky a Stanovy mají v činnosti Tělovýchovné jednoty 

Roţnov p. R. značný význam. Nejen, ţe se v nich vymezuje úloha a postavení TJ, ale 

usměrňuje se jimi prakticky veškerá činnost v kaţdodenní praxi. 
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 Na základě těchto platných právních předpisů, zákonů a vyhlášek se vydává 

organizační řád Tělovýchovné jednoty Roţnov pod Radhoštěm. 

Organizační řád doplňuje vnitřní organizaci TJ, její působnost a základní řídící vztahy 

mezi výkonným výborem TJ, jednotlivými oddíly, kluby, případně komisemi a aparátem TJ. 

Organizační řád upravuje dále vzájemné vztahy dalších organizačních stupňů, určuje rozsah 

jejich působení, pravomocí a povinností, jakoţ i míru působení ekonomických nástrojů uvnitř 

organizačních jednotek TJ. Grafické zpracování organizační struktury TJ Roţnov p. R. je 

zobrazeno ve Schématu 3.1. [8] 

Schéma 3.1 Organizační struktura TJ Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční zpráva TJ Roţnov p. R. 

 

Vedoucí komplexu kemp - stadion, zde řadíme celý komplex pro sport a rekreaci - 

hotel, kemp, restauraci - bufet, tělocvičná zařízení a sluţby. 

K vedoucímu ostatního provozu a správy majetku spadá Sokolovna - ubytování, 

kanceláře, tělocvična, ale také tělovýchovná a sportovní zařízení - stadion, fitcentrum, sluţby. 

Pod vedoucího organizace spadají ještě sportovní oddíly, plavecká škola a je současně 

vedoucím sekretariátu. 
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Předseda TJ:    Mgr. Jan Pargač 

Místopředseda TJ:   RNDr. Václav Mikušek 

Výkonný výbor TJ:   Horák Jaroslav 

     Míček Petr 

     Ing. Blinková Ljuba 

     Mgr. Kantorková Jana 

     Ing. Koláček Roman 

     JUDr. Matula Milan 

     Mgr. Fiedler Jan 

     Urbanová Ludmila 

     Borák Jiří 

Předsedkyně kontrolní komise: Ing. Harudová Zdeňka 

 

Činnosti TJ v oblasti jejího vnitřního a vnějšího působení zajišťuje v současné době 

aparát, který tvoří organizační celek podřízený jednomu vedoucímu. Aparát je podřízen 

řídícímu orgánu TJ tj. výkonný výbor. Aparát TJ má v čele vedoucího organizace – předsedu,  

který je nadřízený všem pracovníkům aparátu a řídí jeho činnost. Organizační schéma 

zaměstnanců určuje výkonný výbor TJ Roţnov p. R. [8] 

 

3.3.1 Soustava organizačních norem 

 

Soustava organizačních norem tvoří normovanou část soustavy řízení, která obsahuje 

tyto základní normy: 

- Zákon o sdruţování občanů, 

- Ţivnostenský zákon, 

- Obchodní zákoník, 

- Zákon o účetnictví, 

- Stanovy TJ, 

- Platový řád TJ, 

- Zákoník práce, 



32 

- Popisy pracovních funkcí, 

- Organizační řád TJ a jeho dodatky. 

- Vlastní vnitroorganizační směrnice TJ a Pokyny. 

Práva a povinnosti členů, jakoţ i zánik členství jsou formulovány ve Stanovách TJ. [8] 

3.4 Existence sportovního klubu 

Aby mohl sportovní klub ve své podstatě existovat, musí splňovat následující 

předpoklady. Mít členskou základnu, zajišťovat činnost sportovního klubu, mít peníze na to, 

aby klub mohl fungovat a řídit se všemi zákony, které jsou ve spojitosti s činností klubu. 

 

Schéma 3.2 Existence sportovního klubu 

 

  

 

 

  

 

 

 

       

 

     

 

 

 

Zdroj: TJ Roţnov p. R. 

 

 

Členská základna sportovního klubu je tvořena funkcionáři, trenéry, cvičiteli a sportovci. 

Organizační zajištění činnosti sportovního klubu zahrnuje sportovní zařízení, hřiště, 

stadiony, tělocvičny a sportovní haly. Předpokládá se účast v regionálních a republikových 

soutěţích vyhlašovaných jednotlivými sportovními svazy, pořádání turnajů, pohárových a 

mistrovských soutěţí. 

Členská základna 
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Ekonomické zajištění sportovního klubu, zde zahrnujeme členské a oddílové příspěvky, 

vlastní hospodářskou činnost, sponzoring, reklamu, dotace dle vyhlašovaných programů 

MŠMT ČR, samospráva – granty a dotace, zastřešující organizace dle stanovených kritérií, 

sportovní svazy. 

Legislativně právní zajištění činnosti SK představuje zákony a vyhlášky platné v ČR ve 

všech oblastech doprovázejících činnost sportovního klubu. [8] 

Existence sportovního klubu je závislá na disponibilním fondu finančních prostředků 

tělovýchovné jednoty, jenţ je tvořen vlastními vklady svých členů, provozem hospodářské 

činnosti a vlastních sportovních zařízení, státními dotacemi na provoz, údrţbu a činnost 

prostřednictvím zastřešující sportovní organizace a sportovního svazu, a to na vyhlašované 

programy MŠMT (provoz tělocvičných zařízení, sportovní talent, sport pro všechny, státní 

sportovní reprezentaci), ze samosprávných celků – obcí, krajů dle stanovených pravidel a 

kritérií jimi stanovenými (granty, fondy sportu a mládeţe), sponzorskými dary a reklamou. 

 

  Není známa jiná nezisková veřejně prospěšná organizace, která by vyvíjela tak 

rozsáhlou činnost, zaloţenou na principu dobrovolnosti s velkou zodpovědností a velkým 

společenským významem za minimálního přispění státu a místní samosprávy.  

   

  Pronájem sportovišť, provoz a údrţba sportovišť, tedy limitujícího a základního 

prostředku pro činnost sportovních organizací, je celorepublikovým problémem. Společnost 

dává lidem k dispozici kulturu (kina, knihovny, galerie, muzea, divadla atd.), za jejíţ provoz 

neplatí uţivatelé a tak by to mělo být i ve sportu. TJ Roţnov p. R. trvá na tom, aby mládeţ 

neplatila za pronájem tělocvičen na ZŠ (nepřímá finanční podpora sportu) a naopak ty 

sportovní kluby, které provozují vlastní nebo cizí sportovní zařízení, která jsou vyuţívána 

mládeţí, obdrţely finanční podporu. Financování sportu v ČR je trvale podhodnoceno, jak 

vyplývá z Analýzy financování sportu v ČR. To vede k opatření, ţe vláda ČR připravuje 

koncepci podpory sporu a jeho financování s novou legislativou. [8] 

3.4.1 Majetek a finanční hospodaření tělovýchovné jednoty 

 

Majetek TJ tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. 

Investiční výstavba - základním prostředkem rozvoje materiálně technické základny 

TJ je investiční výstavba, kterou nechápeme úzce pouze jako výstavbu nových 
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tělovýchovných zařízení, ale i v širším pojetí i jako jejich modernizaci, rekonstrukci a velké 

opravy (na rozdíl od údrţby běţné, která je součástí výkonu správy majetku). 

Správa majetku TJ obsahuje soubor oprávnění i povinností. Hlavní náplň je v 

provozu a údrţbě tělovýchovných zařízení, budov, revizích a protipoţární ochraně. 

Ochrana majetku - členové TJ jsou povinni řádně vyuţívat a chránit svůj vlastní 

majetek. Opatření nutná k jeho řádné ochraně mohou činit orgány TJ (výkonný výbor a 

konference), tzn., ţe mohou svým rozhodnutím něco přikázat či nakázat. Jedním ze 

základních poţadavků je při tom hospodárnost. V souvislosti s ochranou majetku má zvláštní 

význam jeho evidence. S evidencí majetku a hospodářských prostředků souvisí inventarizace, 

jejíţ provádění je podrobně uvedeno v Pokynech TJ. 

Rozpočet - základem finančního hospodaření TJ je její roční rozpočet, který vychází z 

plánu činnosti, je společně s ním projednáván a schvalován. Rozpočet TJ v sobě zahrnuje i 

dílčí rozpočty oddílů, klubů, dále provozní náklady TVZ, HČ, jejichţ návrhy jsou důleţitým 

předpokladem pro sestavení celkového rozpočtu TJ. Pro hospodaření s rozpočtem TJ je 

důleţitá zásada rozpočtové kázně. Projevuje se např. v tom, ţe neplánované akce lze 

financovat jen tehdy, jestliţe TJ nebo oddíly, kluby na ně získají prostředky v průběhu roku a 

jestliţe je schválí výkonný výbor TJ, a také v tom, ţe rozpočtové výdaje lze čerpat jen za 

předpokladu plnění rozpočtových příjmů, v opačném případě se moţnost čerpání pozastaví 

nebo úměrně krátí. 

 Rozpočet TJ se tedy skládá z plánovaných příjmů a z plánovaných vydání jednotlivých 

středisek TVZ, HČ a sportovních oddílů a klubů. [8] 

3.4.2 Oddíly, kluby a jejich orgány 

 

V oddílech a klubech se organizuje a uskutečňuje vlastní tělovýchovná a sportovní 

činnost. Oddíly a kluby nemají právní subjektivitu. Činnosti jejich orgánů, jejich pravomocí a 

zodpovědnosti jsou vymezeny Stanovami TJ a tímto organizačním řádem. 

 

Písemné právní úkony: 

Jménem výkonného výboru TJ Roţnov p. R. jedná předseda TJ Roţnov p. R. Při 

písemném styku pouţívá výbor TJ Roţnov p. R. kulaté razítko TJ Roţnov p.R. o průměru 30 

mm s názvem TJ Roţnov p. R. Je vyhotoveno celkem 6 kulatých razítek TJ Roţnov p. R. Tato 
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jsou opatřena čísly pro zamezení zneuţití a identifikaci, jsou přidělena odpovědným 

pracovníkům takto: 

Razítko č. 1   - předseda TJ Roţnov p. R. 

Razítko č. 2  - místopředseda TJ Roţnov p. R. 

Razítko č. 3  - ekonom TJ Roţnov p.R. 

Razítko č. 4 -  vedoucí ostatního provozu 

Razítko č. 5 – vedoucí sportovně rekreačního  komplexu  Kemp Sport Stadion 

Razítko č. 6 – ředitel Plavecké školy TJ Roţnov p. R. 

Podpisové právo za TJ Roţnov p. R. vlastní: předseda, místopředseda, ekonom a 

vedoucí ostatního provozu. 

Oddíly a odbory TJ Roţnov p. R. pouţívají vlastních razítek obdélníkového tvaru 

s názvem příslušného oddílu nebo odboru a TJ Roţnov p. R. [8] 

 

3.5 Rozpočet města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2009 

Návrh rozpočtu města na rok 2009 zajišťoval financování investičních, neinvestičních 

výdajů a financujících operací v celkové částce 453 367 tis. Kč. Zdroje ke krytí těchto výdajů 

byly rozpočtovány rovněţ ve výši 453 367 tis. Kč s tím, ţe investiční výdaje v částce 104 281 

tis. Kč byly kryty přijatými úvěry ve výši 58 377 tis.  Kč, z toho 20 000 tis. Kč bude 

představovat nově přijatý úvěr a  38 377 tis. Kč činilo dočerpání úvěrů z roku 2008. V roce 

2009 byl z úvěrových zdrojů financován i neinvestiční výdaj v částce 1 500 tis. Kč  a jednalo 

se o opravu střechy MŠ na Horních Pasekách. Přijaté úvěry činily celkem  59 877 tis. Kč. 

 

3.5.1 Příjmová část rozpočtu 

 

Příjmová část rozpočtu města Roţnov p. R. (graficky znázorněna v Grafu 3.1) byla 

tvořena: 

 

1. daňovými příjmy, které tvoří daňové výnosy, místní poplatky a správní poplatky. 

Jedná se o příjmy, které představují částku 180 396 tis. Kč a tvoří největší část zdrojů,  
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2. nedaňovými příjmy, jejich výše byla rozpočtována v částce 21 264 tis. Kč.  

Jednalo se o příjmy z poskytovaných sluţeb ve výši 2 387 tis. Kč. V souvislosti s tříděním 

odpadu město získalo 1 660 tis. Kč, příjmy z ostatních poskytnutých sluţeb činily 727 tis. Kč, 

 

3. neinvestičními dotacemi, jednalo se o příjmy, jejichţ celková výše činila 125 010 

tis. Kč a slouţily ke krytí výdajů v souvislosti s výkonem státní správy (32 800 tis. Kč) a 

výplatou sociálních dávek  (89 300 tis. Kč), 

 

4. investičními dotacemi ze státního rozpočtu (30 350 tis. Kč). Dotace byly 

rozpočtovány na realizaci investičních akcí, např. výstavba chodníků, zateplení budovy a 

výměna oken v MŠ Horní Paseky, 

 

5. převod z fondů vedlejší hospodářské činnosti 28 470 tis. Kč byl od roku 2009 

novou příjmovou poloţkou. Její zavedení do rozpočtu města mělo vazbu na  postupy účtování 

v souvislosti s tím, ţe se město stalo od 1. 1. 2009 plátcem DPH. Veškeré náklady (výdaje) a  

výnosy (příjmy) související s DPH uţ nebyly součástí výdajových a příjmových poloţek 

hlavního rozpočtu, ale budou účtovány zvlášť, 

 

6. financujícími operacemi, v  roce 2009 se počítalo s tím, ţe rozdíl stavu na 

bankovních účtech mezi 1. 1. 2009 a 31. 12. 2009 bude činit 8 000 tis. Kč. Návrh rozpočtu 

předpokládal přijetí nového úvěru v částce 20 000 tis. Kč. Dočerpání úvěrů z roku 2008 na 

financování investičních výdajů bylo realizováno ve výši 38 377 tis. Kč. Z úvěru z roku 2008 

byl financován i neinvestiční výdaj v částce 1 500 tis. Kč (oprava střechy MŠ na Horních 

Pasekách). Přijaté úvěry celkem činily 59 877 tis. Kč. [13] 
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Graf 3.1 Rozpočet města Rožnov p. R. na rok 2009 

 

 
Zdroj: http://www.roznov.cz/dok/tisk_zpr/Rozpocet2009.doc 

 

3.5.2 Výdajová část rozpočtu 

 

Výdajovou část rozpočtu města lze rozdělit do tří základních částí: 

                                                                     

1. neinvestiční (provozní výdaje), 

2. investiční výdaje, 

3. financující operace. 

 

Grafické znázornění výdajové části rozpočtu je uvedeno v Grafu 3.2. 

 

Neinvestiční výdaje činily 319 719 tis. Kč a tvořily 70,52 % z celkových výdajů.  

Z této částky (319 719 tis. Kč) bylo určeno 89 300 tis. Kč na výplatu sociálních dávek. Tyto 

výdaje byly zajištěny dotacemi ze státního rozpočtu a nezatěţovaly tak vlastní zdroje města. 

Investiční výdaje byly navrhovány v částce 104 281 tis. Kč, coţ bylo 23 % 

z celkových výdajů. 

Financující operace zahrnovaly splátky úvěrů. [13] 
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Graf 3.2 Výdaje z rozpočtu města Rožnov p. R. na rok 2009 

 

 
 

Zdroj: http://www.roznov.cz/dok/tisk_zpr/Rozpocet2009.doc 

 

 

 

 

Tab. 3. 1 Dotace od města Rožnov p. R. na provoz a činnost TJ Rožnov p. R. (v Kč) 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Provoz 

TVZ 

620 000 650 000 650 000 880 000 750 000 580 000 580 000 360 000 360 000 

Tělocvičny 

SŠ 

0 0 0 0 0 61 600 73 000 67 331 67 300 

Tělocvičny 

ZŠ 

0 0 0 0 0 0 176 300 0 0 

Sokolovna 0 0 0 0 0 34 700 104333 125361 125 300 

Granty 

oddílům 

193 000 257 800 176 000 243 000 168 000 203 000 310 000 140 000 221 000 

Sportovní 

talent 

0 0 0 0 0 100 000 0 200 000 200 000 

Celkem 813 000 907 800 826 000 1123000 918 000 1155600 1067333 892 692 973 600 

 

Zdroj: TJ Roţnov p. R. 

 

 

 

http://www.roznov.cz/dok/tisk_zpr/Rozpocet2009.doc
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Graf 3. 3 Dotace poskytnuté městem Rožnov p. R. 

DOTACE MĚSTA NA PROVOZ TVZ, NÁJMY TĚLOCVIČEN  A SPORTOVNÍ ČINNOST 

SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ TJ ROŽNOV p.R.
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Zdroj: TJ Roţnov p. R.  

V roce 2009, kdy mělo město Roţnov p. R. rozpočet města ve výši 453 367 000 Kč, 

přispělo TJ částkou 1 067 333 Kč. Coţ je pouhé 0, 24 % rozpočtu města.  

3.6 Náklady TJ Rožnov p. R. 

Celkové náklady TJ Roţnov p. R. tvoří spotřebované nákupy, sluţby, osobní náklady, 

daně a poplatky, ostatní náklady, odpisy, prodaný majetek, poskytnuté příspěvky a daň 

z příjmů (viz tab. 3.2). 

 

Tab. 3.2 Struktura nákladů TJ v letech 2008 - 2010 (v Kč) 

Náklady 2008 2009 2010 

Spotřebované nákupy 3 727 835, 72 3 456 839, 50 2 911 899, 51 

Sluţby 5 278 093, 63 4 562 613, 73 4 622 653,80 

Osobní náklady 4 618 952 4 698 334, 60 4 303 121 

Odpisy, prodaný maj. 2 345 956 9 914 962,10 1 484 733 

Poskytnuté příspěvky 93 347 95 030 106 255 

Daně a poplatky 102 967 481 331, 50 30 635 

Ostatní náklady 635 205,36 777 607, 81 502 945, 40 

Zdroj: vlastní zpracování za pomocí výsledovky z roku 2008 – 2009 TJ Roţnov p. R. 
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Náklady v roce 2008 dosahují částku 16 802 596, 81 Kč. Největší část nákladů tvoří 

sluţby v sumě 5 278 093, 63 Kč. Zde jsou pro TJ největší náklady v podobě pronájmu 

tělovýchovných zařízení - 1 145 799,5 Kč, tělovýchovné sluţby 611 153, 5 Kč a cestovného 

714 904, 3 Kč. Druhou největší částí nákladů jsou osobní náklady - 4 618 952, 1 Kč, kde 

mzdové náklady představují pro TJ částku 3 512 134 Kč. 

Náklady v roce 2009 byly ve výši 23 986 719, 24 Kč. V tomto roce tvoří největší část 

nákladů odpisy a prodaný majetek - 9 914 962,1 Kč.  

Náklady v roce 2010 se svou strukturou podobají roku 2008, tvoří částku 13 962 242, 

71 Kč. Největší část tvoří sluţby a to ve výši 4 622 653, 8 Kč a druhou největší částí jsou 

osobní náklady, zejména mzdové náklady 3 291 152 Kč. 

 

Tab. 3.3 Celkové náklady TJ v letech 2008 - 2010 (v Kč) 

Rok Celkové náklady 

2008 16 802 596, 81 

2009 23 986 719, 24 

2010 13 962 242, 71 

Zdroj: vlastní zpracování za pomocí výsledovky z roku 2008 – 2010 TJ Roţnov p. R. 

 

3.7 Výnosy TJ Rožnov p. R. 

Výnosy TJ tvoří trţby za vlastní výkony a za zboţí, ostatní výnosy, trţby z prodeje 

majetku, přijaté příspěvky a provozní dotace. Dotace tvoří nepostradatelnou část výnosů, bez 

kterých by TJ nemohla téměř fungovat (viz tab. 3.4). Do ostatních výnosů řadíme částky, 

které oddíly platí TJ za provoz a pronájem tělovýchovných zařízení. 
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Tab. 3.4 Struktura výnosů TJ v letech 2008- 2010 (v Kč) 

Výnosy 2008 2009 2010 

Trţby za vlastní 

výkony a zboţí 

7 556 845, 40 7 235 161, 71 5 638 080, 89 

Ostatní výnosy 1 397 724, 99 2 248 046, 81 927 877, 06 

Trţby z prodeje maj. 1 080 250 7 461 900 160 630 

Přijaté příspěvky 2 859 407, 90 2 206 666, 40 2 503 350, 50 

Provozní dotace 2 111 726 2 107 305 1 873 807 

Zdroj: vlastní zpracování za pomocí výsledovky z roku 2008 – 2010 TJ Roţnov p. R. 

 

Výnosy v roce 2008 byly ve výši 15 005 954, 29 Kč. Částku 7 556 845 Kč tvořily 

trţby za vlastní výkony, konkrétně trţby za ubytovací sluţby a trţby z hostinské činnosti. Pro 

TJ je její hospodářská činnost neodmyslitelnou součástí tvorby vlastních finančních zdrojů. TJ 

Roţnov je oprávněná jako samostatný právní subjekt provozovat hospodářskou činnost při 

respektování a dodrţování podmínek buď ţivnostenského zákona, nebo obchodního zákoníku. 

Výnosy v roce 2009 dosáhly výše 21 259 079, 92 Kč. Největší část výnosů je z trţeb 

z prodeje majetku, kdy se jednalo o částku 7 461 900 Kč. K této částce TJ přišla tím 

způsobem, ţe v roce 2009 prodala lyţařský areál na Soláni.  

Výnosy v roce 2010 tvořily částku 11 103 745, 45 Kč. V roce 2010, stejně jako v roce 

2008 byly trţby za vlastní výkony největší výnosovou částkou – 5 638 080, 89 Kč. 

 

Tab. 3.5 Celkové výnosy TJ v letech 2008- 2010 (v Kč) 

Rok Celkové výnosy 

2008 15 005 954, 29 

2009 21 259 079, 92 

2010 11 103 745, 45 

Zdroj: vlastní zpracování za pomocí výsledovky z roku 2008 – 2010 TJ Roţnov p. R. 

 

3.8 Hospodářský výsledek 

 

Tato kapitola je zaměřena na hospodářský výsledek za rok 2008 aţ 2010, který 

zjistíme z celkových nákladů a celkových výnosů. Tento výsledek zjistíme tak, ţe od 

celkových výnosů odečteme celkové náklady, a tudíţ lze zhodnotit, zda organizace 
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hospodařila se ziskem nebo naopak se ztrátou.  Dané údaje jsou zaznamenány v Tab. 3.6 TJ 

Roţnov p. R. vykazuje pod dobu všech tří analyzovaných let ztrátu.  

 

Tab. 3.6 Hospodářský výsledek v letech 2008 – 2010 (v Kč) 

Rok Celkové náklady Celkové výnosy Hospodářský 

výsledek 

2008 16 802 596, 81 15 005 954, 29 - 1 796 642, 52 

2009 23 986 719, 24 21 259 079, 92 - 2 727 639, 32 

2010 13 962 242, 71 11 103 745, 45 - 2 858 497, 26 

Zdroj: vlastní zpracování za pomocí výsledovky z roku 2008 – 2010 TJ Roţnov p. R. 

 

3.9 Dotace poskytnuté TJ Rožnov p. R. 

TJ Roţnov p.R. kaţdoročně ţádá Městský úřad Roţnov p. R. a krajský úřad o 

provozní dotaci. S ohledem na propad v příjmech obou institucí má tato dotace klesající 

tendenci. Další část dotací tvoří příjmy z ČSTV, tyto příjmy kopírují situaci v podniku Sazka 

a.s. a mají silně klesající průběh a značné zpoţdění v jejich proplácení. (viz tab. 3.7) 

 

 

Tab. 3. 7 Poskytnuté dotace (v Kč) 

 

Rok Dotace z ČSTV Dotace z MÚ Dotace z KÚ 

2008 1 346 653, 9 1 155 600 128 000 

2009 1 145 547, 4 1 067 333 159 000 

2010 1 060 384, 5 892 692 283 000 

Zdroj: vlastní zpracování za pomocí výsledovky z roku 2008 – 2010 TJ Roţnov p. R. 

 

 

Dotace z ČSTV v sobě zahrnují dotace vlastní - ze Sazky a.s. na činnost, na svazy, a 

na dotace poskytované prostřednictvím státního programu. Můţe se jednat o dotaci na údrţbu, 

na SCM, na sportovní třídy a sportovní talenty. 
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Vývoj dotací Tělovýchovné jednotě ze Sazky, MŠMT a sportovních svazů na činnost, 

údržbu a provoz TVZ
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Tab. 3. 8 Poskytnuté dotace v letech 2003 – 2011 (v Kč) 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Dot.ČSTV-

SAZKA 634579 633657 599020 484212 359433 297497 228978 69472 0 

Dot.SVAZ-

čin.svaz 56250 121728 64969 73336 76131 109989 41993 25000 25000 

Dot.SVAZ-SpS 462000 480000 492000 480000 539000 518872 518172 450000 450000 

Dot.SVAZ- SCM 220000 190000 115000 111000 120000 166002 129000 110000 110000 

Dot.MŠMT-

provoz a údržba 135722 185236 263335 113484 424433 204327 208341 53143 53143 

Dot.MF-provoz a 

údržba 0  0  0  0  0  35654 37560 36568 0 

Zdroj: TJ Roţnov p. R. 

 

 

Graf 3. 4 Vývoj poskytnutých dotací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: TJ Roţnov p. R. 
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Příspěvky od Zlínského kraje na činnost TJ Rožnov p.R. v jednotlivých létech
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Tab. 3. 9 Dotace poskytované Zlínským krajem v letech 2003 – 2011 (v Kč) 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Fond ml. a 

sportu ZLK 

   64 000 21 000 28 000 59 000 33 000 15 000 

Mládeţnický 

sport 

     50 000 50 000 200 000 150 000 

Nadace 

kultura a 

sport 

     750 000 15 000 80 000 50 000 

Modernizace 

lyţ. areálu 

    1 000000 400 000    

ZODM      368 820    

CELKEM    64 000 1 021000 921 820 124 000 313 000 215 000 

Zdroj: TJ Roţnov p. R. 

 

Graf 3. 5 Dotace poskytované Zlínským krajem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: TJ Roţnov p. R. 
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4 Shrnutí výsledků a návrhy na doporučení 
 

Tato kapitola je zaměřena na porovnání teoretické části se skutečností a je zaměřena 

především na vyhodnocení toho, zda TJ Roţnov pod Radhoštěm vyuţívá dostatečným 

způsobem  moţnosti získávání finančních prostředků pro svoji činnost. 

 

Možnosti financování TJ Rožnov p. R. 

 

Mezi zdroje financování neziskových organizací patří členské příspěvky, příspěvky státního a 

územních rozpočtů, fondů a nadací, dary od občanů a trţby z vlastní činnosti (viz kapitola 2. 

4. 2 Zdroje financování podle Rektoříka). Všechny vyjmenované moţnosti TJ Roţnov p. R. 

vyuţívá. Největší příjmy má z trţeb z vlastní činnosti, konkrétně z ubytovací a hostinské 

činnosti. Bez vlastní hospodářské činnosti by TJ téměř nemohla fungovat. 

 

1) členské příspěvky – v TJ Roţnov p. R. členové platí členské a oddílové příspěvky. 

Členské příspěvky platí kaţdý člen TJ, kterých bylo k datu 31. 12. 2010 1 270 členů. 

Jedná se o 350 muţů, 380 ţen, 115 dorostenců, 45 dorostenek, 155 ţáků, 125 ţaček a 

100 seniorů. Dospělý člověk platí členské příspěvky ve výši 50 Kč za rok, studenti, 

senioři a dorost 20 Kč za rok. Oddílové příspěvky pak platí členové oddílů zvlášť. 

Kaţdý sport je jinak finančně náročný a od toho se odvíjí také výše poplatků.  

 

Tab. 4. 10 Členské příspěvky v TJ Rožnov p. R. (v Kč) 

 

Příspěvky 2008 2009 2010 

Členské příspěvky 74 200 57 200 49 990 

Oddílové příspěvky 519 439 623 887 590 962 

 
Zdroj: vlastní vypracování za pomoci výsledovek z roku 2008 – 2010 TJ Roţnov p. R. 

 

2) příspěvky státního a územních rozpočtů, fondů a nadací 

 

TJ Roţnov vyuţívá finanční pomoci od města Roţnov pod Radhoštěm. Jde o 

granty, o které mohou ţádat fyzické i právnické osoby, také sdruţení, spolky apod. těchto 

osob.  

Tyto příspěvky pro činnost TJ Roţnov p. R. neodpovídají  potřebám a významu, 

mají klesající tendenci.  
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3) dary od občanů a firem, oddíly TJ dostávají dary od firem nejčastěji v peněţní 

podobě. 

Tab. 4. 11 Přijaté dary (v Kč) 

 

 2008 2009 2010 

Přijaté dary  500 400 327 032 671 500 

Zdroj: vlastní vypracování za pomoci výsledovek z roku 2008 – 2010 TJ Roţnov p. R.  

 

Z tabulky 4. 11 lze vidět, ţe dary pro TJ Roţnov p. R. jsou důleţitým zdrojem 

financování. Nelze říci, ţe mají tendenci klesající či rostoucí. Kaţdý rok je ojedinělý, co se 

týká částek poskytnutých od dárců. Ekonomická krize se tak zjevně nepodepsala na 

sponzorech.  

 

4) tržby z vlastní činnosti - znamenají pro TJ nepostradatelnou část výnosů.  

 

Tab. 4. 12 Tržby z vlastní činnosti (v Kč) 

 

 2008 2009 2010 

Tržby z vlastní 

činnosti 

7 556 845, 4 7 235 161, 71 5 638 080, 89 

Zdroj: vlastní vypracování za pomoci výsledovek z roku 2008 – 2010 TJ Roţnov p. R.  

 

Tabulka 4. 12 nám ukazuje, jakou částku vykazuje TJ Roţnov p. R. z trţeb z vlastní 

činnosti. Vlastní hospodářská činnost znamená pro TJ největší trţby, bez kterých by nemohla 

fungovat. Hospodářská činnost představuje provozování ubytovacích sluţeb, hostinskou 

činnost ale také např. obchodní činnost, pod kterou si můţeme představit prodej pohlednic, 

upomínkových předmětů atd. Z rozhovoru s předsedou TJ jasně znělo, ţe vlastní hospodářská 

činnost je neodmyslitelnou součástí TJ. 

 

Návrhy na doporučení 

 

Hospodaření TJ Roţnov p. R. je ukázkou vyuţití veškerých současných moţností 

financování dobrovolné sportovní činnosti. TJ Roţnov p. R. vyuţívá všech dostupných zdrojů 

pro zajištění činnosti svých sportovních oddílů. Přesto všechno jsou tyto prostředky nízké. 

Z výše uvedených moţností financování, které TJ vyuţívá, nemohu TJ doporučit více. Do 

budoucna jim mohu jen poradit, aby se neustále drţeli toho, čeho se drţí. Aby stále vyuţívali 

všechny finanční prostředky, na které mají nárok. 
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5 Závěr 

 

Neziskové organizace působící ve sportu se musí v současné době věnovat sledování, 

studiu, připomínkování, veškerého  finančního, legislativního, programového a organizačního 

dění ve sportu. Musí vysílat signály a připomínky směrem ke sportovním svazům, poslancům, 

zastupitelům měst, obcí a krajů, týkající se všech oblastí jejich činností, neuspokojivého 

financování nevyjímaje.  

 

Sportovní činnost na této úrovni by měla mít pevnou oporu a zajištěné stabilní 

finanční zdroje u státních orgánů, v jejichţ zájmu by měl být rozvoj tělesných i duševních 

schopností všech občanů.  

 

Sportovní kluby jsou základními články českého sportu a jejich činnost je ovlivněna 

výši finančních prostředků. Na příkladu TJ Roţnov p. R. je ukázáno, ţe sportovní kluby znají 

a vyuţívají moţnosti získávání finančních prostředků pro svoji činnost, ty jsou však často 

limitovány nízkými částkami, které neodpovídají  jejich potřebám. 

 

Podpora sportu, jako veřejně prospěšné činnosti, fenoménu moderní doby, podpora 

jeho významu a funkce se objevuje ve všech volebních programech všech politických stran. 

Ty se shodují na tom, ţe sport se bez finanční podpory státu neobejde a ţe finanční podpora 

sportu v ČR je podhodnocena a je zapotřebí přijmout opatření vedoucí ke zlepšení tohoto 

stavu. 

  

Sport s obrovským přesahem dobrovolné práce se bez finanční podpory státu, krajů, 

obcí neobejde. V bakalářské práci můţeme vidět, jak TJ Roţnov p. R. vyuţívala zdroje 

financování pro svou činnost. Jak moc této organizaci pomáhá město s finančními prostředky. 

Není důleţité, zda přispěvatelé mají odpovídající erudici, důleţité je, ţe znají problematiku 

sportu a mají zájem její fungování zlepšit.  

 

Cílem bakalářské práce bylo rozebrat moţnosti financování neziskových organizací, 

konkrétně TJ Roţnov p. R. Tento cíl byl naplněn. 
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