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1. ÚVOD 

„…myslím, ţe člověk nemusí být velkým ekonomem či počtářem, aby přišel na to, ţe 

občanská společnost se vyplácí…většina neziskových aktivit neslouţí jen těm, kdo se jich 

účastní, ale přináší obecný prospěch, tedy výsledky, z nichţ se tak či onak můţou těšit 

všichni…jednou ze základních dimenzí občanské společnosti a zároveň jednou z forem či 

podmínek jejího rozvoje je tedy decentralizovaný stát… 

Stejně tak, jako Václav Havel ve svém projevu „Co je občanská společnost“ z roku 

1999 v Minneapolis, i veřejnost povaţuje neziskový sektor za nedílnou součást demokratické 

společnosti. Neziskový sektor můţe být také jinak označován jako občanský sektor či 

nevládní sektor. Někdy se označuje podle anglické zkratky NGO, Non – Govermental 

Organization. Zabývá se obecně prospěšnou činností, avšak není zřizován státem a na státu 

není závislý. Často kritizuje nedostatky či pochybení státu či jeho zákonodárné a výkonné 

moci, ovšem z principu nezávislosti neusiluje o politické funkce. 

Poprvé se podobné organizace a sdruţení začaly objevovat uţ ve starověku, a to v 

podobě špitálů, klášterů, klášterních škol, chudobinců, atd. Později měli neziskové nadace a 

spolky velký význam na národní, kulturní a politické emancipaci jako bylo Národní obrození, 

vznik Československé republiky v r. 1918 nebo Sametová revoluce v r. 1989. 

Neziskové organizace jsou všude tam, 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 zaměřené proti rasismu, 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, a tím výčet činností 

neziskových organizací zdaleka nekončí.  

Moje bakalářská práce nás zavede do sféry neziskového sektoru, kde se seznámíme 

s mnou zvolenou organizací, a to občanským sdruţením v oblasti sportu TJ Slavia. 

 Cílem této bakalářské práce je zhodnocení hospodaření TJ Slavia, nabídnutí různých 

moţností získání finanční podpory pro sportovní aktivity a poukázání na problematiku ţádostí 

o granty pro rozvoj sportu. 
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Mezi metody pouţité v této práci, patří sběr dat, analýza a deskripce dat a dokumentů 

organizace, studium odborné literatury a platných zákonů, komparace jednotlivých let 

hospodaření a následná syntéza a zhodnocení poznatků. 

Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Druhá kapitola 

nazvaná Vymezení pojmu nezisková organizace v ČR nám přehledně začlení neziskový 

sektor do národního hospodářství. Seznámíme se s typy neziskových organizací fungujících 

na území ČR a pravidly jejich dělby. Po obecném vymezení neziskového sektoru se zaměříme 

na neziskové organizace působící v oblasti sportu a definování důleţitých pojmů týkající se 

tělesné kultury, tělesné výchovy a členění sportu. Ohlédneme se do historie za kořeny vzniku 

sportovních neziskových organizací nejen v České republice, ale i ve světě. Aby byla 

zajištěna kvalitní činnost neziskového sektoru je nezbytné pochopit důleţitost fundraisingu a 

získání představy o moţnostech financování neziskových organizací. 

V třetí kapitole se jiţ blíţe zaobíráme mnou zvolenou neziskovou organizací v oblasti 

sportu. Nejdříve si vysvětlíme obecně pojem občanské sdruţení, dozvíme se, ţe je to 

nejrozšířenější právní forma nevládní neziskové organizace s cílem uspokojování potřeb 

svých členů a občanů v jeho okolí. Seznámíme se s náleţitostmi vzniku, účetnictví a zániku 

občanského sdruţení. Uvedeme si význam stanov, jakoţto hlavního organizačního 

dokumentu, jejich náleţitosti a způsob jejich případných změn. Ohlédneme se do historie 

vzniku občanského sdruţení TJ Slavia, její postupný vývoj aţ do současné podoby druhé 

největší tělovýchovné jednoty Královéhradeckého kraje. 

Čtvrtá kapitola se zaměří na zhodnocení činnosti a hospodaření občanského sdruţení. 

Podrobně si budeme moci prohlédnout analýzu nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za 

roky 2005 aţ 2009. Následně se budeme zaobírat moţnostmi získání grantů na podporu 

činnosti TJ Slavia a komparací výše finanční podpory od města Hradec Králové za pětileté 

období. Na závěr se ponoříme do problematiky získávání grantů pro rozvoj sportu, z důvodů 

neustále se zvyšující administrativní náročnosti ţádostí a zpřísňování podmínek čerpání těchto 

grantů.  
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2. VYMEZENÍ POJMU NEZISKOVÁ ORGANIZACE V ČR 

2.1 Členění národního hospodářství 

K pochopení existence a fungování neziskových organizací je nezbytné vymezit prostor, 

který je jim dán v rámci národního hospodaření. V těchto stanovených hranicích, nebo-li 

sektoru plní své poslání a činnost. Národní hospodářství lze členit  podle různých kritérií. 

Členění podle financování národního hospodaření vidíme názorně na schématu Y. Streckové. 

Obr. 2.1 Členění národního hospodářství 

 

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

 

Jak vidíme na obrázku, národní hospodářství dělíme na ziskový a neziskový sektor. 

Dále neziskový sektor třídíme na veřejný, soukromý a sektor domácností. 

Ziskový (tržní) sektor 

Tento sektor je financován prostředky získanými subjekty ziskového sektoru z prodeje 

svých statků a sluţeb za trţní ceny, která je vytvářena přímo na trhu na základě vztahu 

nabídky a poptávky. Trţní sektor má za svůj hlavní cíl dosahování zisku. 

Neziskový (netržní) sektor 

Tato část národního hospodářství nemá za cíl dosaţení zisku ve finančním vyjádření, 

nýbrţ dosaţení uţitku, který je většinou v podobě veřejné sluţby. Netrţní sektor je 

financován prostřednictvím přerozdělovacích procesů. 

Veřejný sektor 

Veřejný sektor má za cíl poskytování veřejných sluţeb. Je řízen veřejnou správou, 

rozhoduje se v něm veřejnou volbou, podléhá veřejné kontrole a financován je z veřejných 

financí. 
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Soukromý sektor 

Tento sektor, jak na povídá název, je financován ze soukromých financí. Tedy 

financemi soukromých fyzických a právnických osob, jeţ se rozhodly vloţit své finance do 

předem vymezené produkce nebo distribuce statků, aniţ by očekávaly, ţe jim tento vklad 

přinese finančně vyjádřený zisk. 

Sektor domácností 

Sektor domácností představuje v národním hospodářství významnou roli svým 

začleněním do koloběhu finančních toků a vstupem na trh produktu, faktorů a kapitálu. 

 

2.2 Vymezení neziskového sektoru 

Neziskový sektor je důleţitou součástí ekonomického i politického prostředí kaţdé 

vyspělé země. Neziskové organizace představují nezastupitelný prvek v demokratickém 

systému. Zabývá se obecně prospěšnou činností, avšak není zřizován státem a na státu není 

závislý. Často kritizuje nedostatky či pochybení státu či jeho zákonodárné a výkonné moci, 

ovšem z principu nezávislosti neusiluje o politické funkce. 

Neziskový sektor je velmi pestrý a pokrývá řadu lidských potřeb:  

 rozvoj duchovních hodnot, 

 ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, 

 ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, 

 rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu, 

 výkon státní správy, 

 obrana státu atd. 

Jednotlivé sektory nelze v národním hospodářství oddělit, naopak se prolínají a 

vzájemně doplňují. Přehledné členění národního hospodářství pouţívá švédský ekonom V. A. 

Pestoff, který rozděluje národní hospodářství na výše zmiňované čtyři sektory a uspořádává je 

na plochu trojúhelníku. Konečná podoba trojúhelníkového modelu nám umoţňuje vyčíst 

základní charakteristiky organizací jednotlivých sektorů.
1 

 

 ___________________________   

1
Zdroj: REKTOŘÍK, Jaroslav a kol., Organizace neziskového sektoru: Základy ekonomiky, teorie a 

řízení. 3. vydání. Praha: EKOPRESS 2010. s. 188s. 



10 

Obr. 2.2 Pestoffův trojúhelník 

 

Zdroj: REKTOŘÍK, Jaroslav a kol., Organizace neziskového sektoru: Základy ekonomiky, teorie a 

řízení. 3. vydání. Praha: EKOPRESS 2010. s. 188s. 

 

Horní část trojúhelníku zaujímá veřejný sektor, který je rozdělen na ziskový a neziskový 

sektor a podle formálnosti na formální a neformální. Kromě rozdělení NH na jednotlivé 

sektory můţeme v tomto schématu vidět zóny, ve kterých se činnosti a poslání jednotlivých 

organizací působících ve vymezených sektorech překrývají. Tyto organizace jsou označovány 

jako hraniční nebo smíšené. Organizace, jeţ se nacházejí v těchto zónách mohou být 

například státní instituce zřízené za účelem podnikání nebo organizace soukromého 

charakteru, avšak posláním zasahují do veřejného sektoru, kterým jsou z části financovány. 

 

2.3 Typologie neziskových organizací 

Neziskové organizace jsou charakterizovány jako organizace, které nevytvářejí zisk k 

přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele. Zisk sice mohou vytvořit, ale musí 

ho zase vloţit zpět k rozvoji organizace a plnění jejích cílů.  
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V České republice se neziskové organizace dělí do pěti základních skupin. Nejdříve je 

nutné si je rozdělit na státní neziskové organizace a nestátní neziskové organizace. Do 

kategorie státních neziskových organizací řadíme neziskové veřejnoprávní organizace (státní 

příspěvkové organizace, organizační sloţky státu a územní samosprávné celky) a neziskové 

ostatní veřejnoprávní organizace, s posláním veřejně prospěšné činnosti. Mezi nestátní 

neziskové organizace patří neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, 

neziskové organizace vzájemně prospěšné a neziskové soukromoprávní organizace typu 

obchodních společností a jim podobnými. 

Obr. 2.3 Organizace neziskového sektoru 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Státní neziskové organizace  

Do kategorie státní neziskové organizace se řadí územně samosprávné celky (kraje, 

obce, regionální rady regionu soudruţnosti, dobrovolné svazky obcí), organizační sloţky státu 

a územních samosprávných celků, příspěvkové organizace státní a územních samosprávných 

celků. Do ostatních státních neziskových organizací patří mimo jiné Český rozhlas, Česká 

televize, státní podniky, vysoké školy, Česká národní banka, Všeobecná zdravotní pojišťovna 

České republiky a státní fondy. 

Neziskové organizace 

Státní neziskové organizace Nestátní neziskové organizace 

Státní příspěvkové organizace 

Organizační sloţky státu 

Územní samosprávné celky 

Veřejně prospěšné organizace 

Organizace vzájemně prospěšné 

Obchodní společnosti atd. 

Nadace a nadační fondy 

Politické strany a politické hnutí 

Obecně prospěšné společnosti 

Církve a náboţenské  společnosti 

Občanské sdruţení 

Zájmová sdruţení PO 

Sdruţení  bez právní subjektivity 

 Profesní komory 

Kraje 

Obce 

Regionální rady soudruţnosti 

Dobrovolné svazky obcí 

Ostatní státní neziskové org. 



12 

Nestátní neziskové organizace  

Mezi nestátní neziskové organizace veřejně prospěšné patří nadace a nadační fondy, 

obecně prospěšné společnosti, politické strany a politické hnutí, církve a náboţenské 

společnosti. Nestátní neziskové organizace vzájemně prospěšného charakteru zahrnují 

občanská sdruţení, zájmová sdruţení právnických osob, sdruţení bez právní subjektivity, 

profesní komory, které mohou realizovat i veřejně prospěšnou činnost. 

Do skupiny nestátních neziskových organizací typu obchodních společností a jim 

podobných řadíme organizace typu společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, 

druţstva a společenství vlastníků jednotek.  

Mezi nejvýznamnější neziskové organizace v České republice patří například:  

 Občanská sdruţení: Armáda spásy, Bílý kruh bezpečí, Arnika, Český červený kříţ 

 Nadace a nadační fondy: Kapka naděje, Nadace Terezy Maxové, Nadace rozvoje 

občanské společnosti, Nadace Charty 77, Naše dítě 

 Církevní právnické osoby zřizované církví či náboţenskou společností: Česká 

katolická charita 

 Obecně prospěšné společnosti: Člověk v tísni, Finále Plzeň, Kühnův dětský sbor 

 

2.4 Působení sportu v neziskových organizacích 

Po obecném vymezení neziskového sektoru se zaměříme na neziskové organizace 

působící v oblasti sportu. Je nezbytné definovat pojmy týkající se tělesné kultury a tělesné 

výchovy. V České republice je tělovýchovná a sportovní činnost organizována ve státních 

zařízeních jako jsou školy nebo speciální sportovní zařízení patřící do správy Ministerstva 

školství, mládeţe a tělovýchovy. Nebo ve sportovních klubech podporovaných 

z celospolečenských zdrojů, kde převáţně existují ve podobě občanských sdruţení. A třetí 

moţností výkonu tělovýchovy a sportovní činnosti jsou soukromá komerční zařízení, ty jsou 

ovšem zaloţeny z a účelem zisku a tedy nespadají do neziskového sektoru. 

Rezortním ministerstvem pro oblast tělovýchovy, sportu a turistiky je ministerstvo 

školství, mládeţe a tělovýchovy, které vytvořilo jako svůj poradní orgán Radu pro 

tělovýchovu a sport.  

Tělesná kultura je sociokulturní systém mnoha činností v oblasti péče o všestranný 

rozvoj osobnosti, který zabezpečuje specifickými prostředky uspokojování zvláštních 



13 

biologických a sociálních potřeb člověka. Sdruţuje v sobě řadu činností jako tělesnou 

výchovu, sport, turistiku a pohybovou rekreaci. 

Sport je chápán jako fyzická aktivita tvořící sloţku volného času a ţivotního stylu ve 

vrcholové podobě, prováděná i jako profese. Plní funkce zdravotní i relaxační, zahrnuje 

momenty soutěţivosti, výkonu , regulované ventilace agrese, příslušnosti ke skupině. Je 

taktéţ charakterizovaná jako pohybová činnost soutěţního charakteru, prováděná podle 

určitých pravidel. Počet mezinárodně uznávaných sportů je v současné době přibliţně 150.
 2
 

V současné době je sport provázán na několika různých úrovních. Profesionální nebo 

poloprofesionální vrcholová úroveň, sportovec na této úrovni obvykle denně trénuje i několik 

hodin denně a účastní se národních či mezinárodních soutěţí.  O stupínek niţší výkonnost je 

vyţadována u poloprofeionální nebo amatérské úrovně, kde je obvyklý pravidelný trénink , 

registrace ve sportovním svazu a pravidelná účast v soutěţích. Jako třetí je definována 

rekreační úroveň. Do této úrovně spadají příleţitostní sportovci, bez oficiální registrace nebo 

s registrací v čistě amatérských soutěţích. 

 

Členění sportu 

Kolektivní sporty se dále člení na letní sporty např. americký fotbal, házená, basketbal, 

nohejbal, atd. Další kategorií jsou sporty pálkovací, kam patří baseball, kriket,  softball. 

Následují sporty vodní coţ je vodní pólo a dále sporty zimní, kde zařadíme bandy a lední 

hokej.  

Lehké sporty zahrnují jógu, gymnastiku, lehkou atletiku. 

Míčové sporty reprezentují např. badminton, golf, squash, tenis, stolní tenis 

Orientační sporty kde řadíme orientační běh a radiový orientační běh. 

Vodní sporty do kterých spadá např. freediving, jachting, kanoistika, plavání, 

veslování, vodní lyţování, windsurfing. 

Zimní sporty se dělí na sporty provozované na sněhu, kam patří např. akrobatické lyţování, 

biatlon, lyţování, snowboarding, skoky na lyţích. A sporty na ledu, coţ je boby, curling, 

krasobruslení, rychlobruslení, saně a skeleton.  

 

 __________________________  
2 

HOBZA, Vladimír; REKTOŘÍK, Jaroslav. Základy ekonomie sportu. Praha : EKOPRESS, 

2006. 191 s. ISBN 80-86929-04-3.
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Bojová umění a úpolové sporty, do této kategorie patří např. wrestling, bahenní 

zápasy, box, kendó, jiu- jitsu, judo, karate, kick-box, kung-fu, šerm. 

Silové sporty se dále dělí na klasické, kam spadá silový troj boj, vzpírání, páka. A 

silové sporty pro formování postavy jako kulturistika a bodyfitness. 

Motorismus, kde najdeme např. akrobatické létání, Formule 1, motocyklový sport, 

Rallye, sněţné skútry, motorové čluny. 

Ostatní sporty představují disciplíny které nemohly být zařazené do předešlých 

kategorií např. bowling, kulečník, kuličky, lukostřelba, šipky, cyklistika, horolezectví, 

dostihový sport, maţoretky, paintball, paragliding, tanec, turistika, zorňování, ţonglování. 

 

Tělesná výchova je také sloţkou tělesné kultury, definovaná jako pedagogický proces, 

v něm se vyuţívá jako hlavního prostředku tělesných cvičení, slouţících k všestrannému 

zdokonalování tělesné kondice či zvyšování zdatnosti člověka a k rozvoji jeho osobnosti. 

V tělesné výchově není tělocvičný výkon hlavním cíle, ale prostředkem. Tělesná výchova je 

předmětem vyučovaným na všech stupních škol. 

Tělovýchovná jednota také bychom mohli říci sportovní klub nebo tělocvičná jednota 

je základním článkem vyšší tělovýchovné organizace. Poslání tělovýchovné jednoty je 

vytvářet předpoklady pro úspěšné zabezpečení rozvoje sportu, tělovýchovy, turistiky a dalších 

pohybových aktivit členů jednoty. 

Tělovýchovné zařízení je uměle vytvořené prostředí pro sportování a tělesnou 

přípravu. Jedná se především o tělocvičny, hřiště, stadiony, plavecké bazény, lyţařské vleky 

apod. 

Sportovní svaz sdruţuje oddíly tělovýchovných jednot jednoho druhu sportu a má 

organizační propojení na mezinárodní organizace. 

Pohybová rekreace má velký vliv na intelektuální, tělesný i sociální rozvoj osobnosti. 

Jedná se o činorodé vyuţití volného času, jeţ u kaţdého jedince uspokojuje odlišné potřeby – 

odpočinek, zábavu, vzdělání. 

Turistika představuje činnosti spojené s pobytem v přírodě, s cílem poznávání krajin, 

památek nebo folklóru. V České republice se turisté mohou stát členy organizace Klubu 

českých turistů. Podle náročnosti turistiku dělíme na rekreační (nenáročná) a výkonnostní 

(náročnější – cykloturistika, lyţařská turistika, vodní turistika, mototuristika apod.). 
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2.5 Etapy vývoje neziskového sektoru v České republice 

Neziskový sektor má v českých zemích bohatou tradici. Nadace a spolky měly vţdy 

významný podíl na národní, kulturní a politické emancipaci. Uţ hluboko v historii se můţeme 

setkat s různými typy církevních organizací, s regionálními svazy šlechty, ochrannými svazy 

měst, řemeslnickými cechy a sdruţeními. Shodným rysem tohoto sdruţování byla společná 

činnost, příslušnost k určitému řemeslu a sdruţování bylo obvykle povinné. Církevní 

organizace zaujímaly aţ do 18. století dominantní pozici v poskytování sociální péče v 

hospitálech, sirotčincích a nalezincích. Od 18. století se do veřejně prospěšné činnosti 

zapojuje stále větší počet organizací mimocírkevních a na významu nabývá stát. V druhé 

polovině 18. století dochází k rozšíření sdruţování do všech oblastí společnosti, z povinného 

charakteru sdruţování se mění k volnému, kdy do popředí vystupuje jednotlivec s moţností 

svobodného rozhodování. Rozvoj spolkového ţivota byl natolik bouřlivý, ţe musel být 

upravit speciálním zákonem. Byl vydán Dekret dvorské kanceláře 5.11.1843, který měl 

charakter spolkového zákona. Roku 1849 vyšel prozatímní spolkový zákon a roku 1852 

spolkový zákon s konečnou platností. Šlo o Spolkový zákon č. 253/1852 říšského zákoníku ze 

dne 26. listopadu. Obsahem zákona byly důleţité body o vzniku a fungování spolků s 

dobrovolným členství. Tento zákon byl ale později kritizován. Kvůli tomu ţe i přes všechna 

pozitiva svazuje spolkovou činnost, a proto byl roku 1867 nahrazen zákonem o právu 

spolčovacím. Tento zákon zůstal v platnosti aţ do roku 1951. V letech 1894 – 1951 evidoval 

tzv. spolkový katastr praţského policejního ředitelství na území Prahy celkem 18 000 spolků 

a jim podobných organizací a sdruţení. Léta 1951 – 1990 jsou pro rozvoj neziskových 

organizací nepříznivá. Tělovýchovné organizace fungovaly jako součást  Národní fronty pod 

střešním orgánem ČSTV. V roce 1990 byl přijat zákon č. 83/1990 Sb., O sdruţování občanů, 

zákon č. 84/1990 Sb. O právu shromaţďovacím a zaloţení Nadačního investičního fondu. 

Vznikla Rada pro nadace jako poradní orgán vlády pro otázky nestátních neziskových 

organizací. Po roce 1990 dochází k bouřlivému rozvoji neziskového sektoru, do kterého 

vstupují i zahraniční dárci.  

V období roku 1993 aţ 1996 stát zaujal velmi skeptický a rezervovaný postoj  

k neziskovému sektoru, ať uţ svou nevolí rozdělit Nadační investiční fond, či váháním nad 

novým zákonem o nadacích. Státní politika v této době zaostala za vlastním samovolným 

vývojem neziskového sektoru, avšak i přesto státní podpora neziskových organizací zůstává 

stabilní, dvě aţ tři miliardy Kč. Podařilo se uzákonit novou formu nestátní neziskové 

organizace a to obecně prospěšnou společnost. Počínaje rokem 1997 vztah státu 
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k neziskovému sektoru se zpřesňuje a je intenzivnější. V průběhu dalších čtyř let probíhá 

příprava nových zákonů a zpřesňování dotačních pravidel jednotlivých ministerstev, došlo ke 

konsolidaci nadační sféry dík novému zákonu o nadacích a nadačních fondech, je obnovena 

činnost Rady a z Nadačního investičního fondu jsou rozděleny první finanční prostředky. 

S rokem 2002 přišla reforma veřejné správy a s ní zrušení okresu a převedení pravomocí na 

kraje, které záhy ovlivňují situaci neziskových organizací. Díky vstupu do Evropské unie 

Česká republika můţe vyuţívat fondy EU a navazovat nová partnerství.
 3
 

 

2.6 Kořeny neziskových organizací v oblasti sportu 

Abychom se však mohli přenést do doby vzniku prvních sportovních neziskových 

organizací v Českých zemích je potřeba se ohlédnout ještě hlouběji do světové historie. Do 

dob, kde je vůbec poprvé definován pojem sport a jeho důleţitost pro společnost. Podle 

historiků prvním zdrojem pro vznik sportu bylo budování loveckých a bojových schopností, 

který vyústil v nejrůznější hry a soutěţe zaměřené na bojové dovednosti a na fyzickou 

zdatnost. Druhým zdrojem jsou rituální aktivity, kdy určitá forma soutěţe byla součástí 

obětního rituálu, coţ byly řecké olympijské soutěţe, a nebo rituály předpovídání budoucnosti 

jako například mayské obřadní míčové hry. 

Dalším historickým mezníkem aktivit, které bychom dnes označili jako sport byl 

starověk. Starověké civilizace, konkrétně Čína dala počátky dnešní gymnastice a z Persie jsou 

doloţeny záznamy o bojových hrách s přesnými pravidly. Avšak nejznámější ohnisko 

sportovních klání je bezesporu starověké Řecko, kde se fyzické sebezdokonalování stalo 

filosoficky odůvodněnou sloţkou kulturního ţivota a fyzická zdatnost byla povaţována za 

nedílnou součást dokonalosti. Sportovní hry si vydobyly přízeň obyčejných lidí i šlechty a 

pořádání pravidelných sportovních klání v osadě Olympie se stalo předobrazem moderních 

olympijských her.  

Aţ do středověku je hlavním účelem sportu fyzický výcvik pro válku. První 

zdokumentovanou transformací sportu na činnost pro zábavu a potěšení lze najít v renesanční 

Itálii, která dala světu předchůdce ragby fotbalu. Základy dnešnímu tenisu poloţili ve 

středověké Francii. 

 ____________________________  

3 
HOBZA, Vladimír; REKTOŘÍK, Jaroslav. Základy ekonomie sportu. Praha : EKOPRESS, 

2006. 191 s. ISBN 80-86929-04-3.
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Počátky sportu v moderním smyslu jsou spojovány s technickou revolucí v 19. století 

v Anglii. Provozování sportů zde bylo převáţně privilegiem vyšších vrstev. V druhé polovině 

19. století má právě Anglie na svědomí zaloţení většiny dnes provozovaných sportů a 

sportovní asociací. Naprosto zásadní pro další rozvoj sportu bylo zaloţení novodobých 

olympijských her, které jsou spojeny se jménem Pierra de Coubertina a rokem 1896 

V českých zemích má sport taktéţ velmi dlouhou tradici, jejíţ počátky bychom mohli 

hledat uţ ve čtrnáctém století za vlády Lucemburků. Tehdy se totiţ začala vzmáhat obliba 

nejrůznějších rytířských turnajů , jeţ můţeme označit za předchůdce sportovních klání. Od 

šestnáctého století se k oblíbeným aktivitám přidalo také sáňkování a bruslení . Kromě bruslí 

s dřevěnou základnou a kovovým noţem se bruslilo dokonce i na nabroušených kostech. Na 

přelomu patnáctého a šestnáctého století se objevují první halové sporty, respektive sporty 

pěstované v tzv. míčovnách . V České republice je dodnes dochovaná míčovna například na 

Praţském hradě. V takových míčovnách šlechtici hráli něco jako tenis a jiné míčové sporty, 

ale věnovali se například i lukostřelbě. Do obliby se rovněţ dostávala hra kuţelky. V 

sedmnáctém století vznikla Královská česká zemská stavovská šermírna, tady se zrodil 

sportovní šerm. 

S vývojem jednotlivých sportovních odvětví se vyvíjela nutnost organizovaného 

sdruţovaní sportovců a s tím spojené zakládání klubů, asociací a jednot, které měly neziskový 

charakter. Se skutečným sportem a jeho organizací se však setkáme aţ ve století 

devatenáctém, kdy byl 16. 2. 1862 zaloţen Sokol praţský, jehoţ vůdčími osobnostmi byli 

Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Po vzoru praţského Sokola se rodily i další sokolské jednoty 

v ostatních místech českých zemí, ale i mezi krajany v cizině. Sokol se mimochodem řadí 

mezi nejstarší organizace tohoto typu na světě. Podle vzoru Tyršova a Fügnerova Sokola 

vznikla roku 1908 také katolická tělovýchovná jednota Orel.  

Sokol však nebyla jen organizace tělovýchovná, ale razila i hluboce vlastenecké a 

demokratické myšlenky. Proto byla její činnost zastavena nejen v době první světové války, 

ale především v době nacistické okupace, kdy musel se svou činností přestat i Orel. Rok 1948 

byl rokem konání na dlouhou dobu posledního sokolského sletu – setkání všech členů 

sdruţených v Sokole. Tato velkorysá sportovní vystoupení byla za komunismu nahrazena tzv. 

spartakiádami .Spartakiády se sice konaly jiţ dříve, poprvé roku 1921, po roce 1948 se však 

staly jedinou moţnou masovou sportovní akcí velmi podbarvenou komunistickou ideologií. 

Snahy o obnovu sokolské organizace přerušila intervence vojsk Varšavské smlouvy v roce 

1968, takţe se idea obnovy Sokola naplnila aţ v roce 1990. 
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Dnes Sokol podporuje sportovní výkony v 57 sportech. Sokolské organizace také 

významně ovlivnily rozšíření běhu Terryho Foxe v České republice, který zaujímá, spolu s 

Kanadou, co do počtu účastníků čelní místo na světě. Dnes sdruţuje Česká obec sokolská 

téměř 1100 jednot a 190 000 členů. 

 

2.7 Financování neziskových organizací 

K zabezpečení kvalitní a profesionální práce neziskových organizací jsou nezbytné 

finanční prostředky. Hledání vhodných metod a postupů získávání finančních zdrojů se 

zabývá fundraising, který se stává běţnou součástí práce kaţdé neziskové organizace. 

Finanční prostředky mohou neziskové organizace získávat z různých zdrojů. Nabízí se zde 

přímá forma financování, kdy prostředky neziskové organizaci poskytne veřejný rozpočet, 

zdroje si nezisková organizace můţe zabezpečit vlastní činností či díky členským příspěvkům. 

Finance mohou také plynout od podnikatelů (podniků), individuálních dárců a nadací.  

Státní instituce a samospráva 

Některé typy organizací mají nárok na státní příspěvek vyplývající ze zákona, mezi ně 

patří např. církve a náboţenské společnosti, politické strany. Zdrojem příjmů mohou být dále 

státní fondy a Grantová agentura České republiky. Nezanedbatelnou finanční podporu také 

poskytují městské a krajské úřady. Avšak nejdůleţitějším zdrojem jsou jednotlivá resortní 

ministerstva. Jednotlivá ministerstva mají grantové systémy, většinou jednou za rok vyhlašují 

soutěţ o dotace pro občanská sdruţení, nadace i obecně prospěšné organizace. Zdrojem 

příjmů neziskových organizací můţe být jak státní 

Nadace a nadační fondy 

Jedná se o české nadace, u který je moţné pořádat o finanční pomoc podle jasně 

vymezených pravidel. Zaţádat o grant je moţné i od nadací ze zahraničí. 

Podnikatelé a podniky  

Tato podpora můţe mít charakter darování či sponzoringu.. V Současné době si jiţ 

některé podniky vybudovaly svůj grantový systém, v rámci kterého nezisková organizace 

musí zaslat písemnou ţádost s popisem projektu. Nezisková organizace můţe získat 

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

rozhodne pro poskytnutí propagační a reklamní sluţby neziskovou organizací, sponzorský 

příspěvek je zde tedy chápan jako platba za poskytnutí této sluţby. 
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Fyzické a právnické osoby  si mohou základ dně sníţit o dary neziskovým organizacím 

podle daňových zákonů. Fyzické osoby si od základu daně mohou odečíst hodnotu darů, 

pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí 

alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Právnické osoby si od 

základu daně mohou odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V 

úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z jiţ sníţeného základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit 

poplatníci, kteří nejsou zaloţeni nebo zřízeni za účelem podnikání. 

Individuální dárci 

Do této skupiny patří dobrovolníci, příbuzní cílových skupin, lidé podobných zájmů 

s chutí pomáhat, kteří poskytují dar, neziskovým organizacím. V některých případech se tito 

dárci stávají pravidelnými a dlouhodobými poskytovateli darů konkrétní organizaci.  

Vlastní činnost  

Zde spadají příjmy z plynoucí z prodeje vlastních výrobků, poskytování sluţeb, zdrojem 

příjmů však mhou být i akce pořádané neziskovou organizací např. burzy, loterie, plesy apod. 

Členské příspěvky 

Pro organizace zaloţené na členském principu jsou tyto příjmy typickým zdrojem. 

Příspěvky představují podmínku členství, člen tím přispívá na činnost a chod neziskové 

organizace. 

Daňové úlevy 

Obecně prospěšné společnosti jsou osvobozeny od daně darovací. Veškeré dary, které 

společnost získá, tak mohou být v nesníţené výši vyuţity na aktivity společnosti. 

Daňové úlevy těchto neziskových organizací jsou v zemích EU obvykle vázané na 

určitou definici veřejné prospěšnosti. Z toho plyne dílčí vymezování subjektů pro daňové 

úlevy v různých zákonech. Moţností jsou daňové asignace. Daňové asignace znamenají 

rozhodnutí poplatníka daně z příjmů fyzických osob o tom, které NNO dá 1 – 2 % ze 

zaplacených daní. Z fiskálního hlediska je daňová asignace dalším zdrojem financování těchto 

subjektů. Oproti státním dotacím se zde veřejné prostředky vybrané státem přerozdělí, nikoliv 

parlamentním schválením rozpočtu, nýbrţ rozhodnutím jednotlivých poplatníků. 
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2.8 Shrnutí kapitoly 

První kapitola nás uvedla do rozdělení národního hospodářství a vymezila jasné hranice 

prostoru pro neziskové organizace. K hlubšímu pochopení jsme objasnili definice ziskového a 

neziskového sektoru, který se dále dělí na veřejný sektor, soukromý sektor a sektor 

domácnosti. K přehlednému vymezení neziskového sektoru nám pomohl Pestoffův 

trojúhelník a také poukázal na problematiku hraničních a smíšených organizací. Seznámili 

jsme se s jednotlivými typy neziskových organizací působících na území České republiky a 

poukázali na několik konkrétních mediálně nejznámějších organizací. Abychom se mohli 

zabývat neziskovými organizacemi v oblasti sportu bylo nutné si v této kapitole vysvětlit 

základní sportovní terminologii a členění sportovních disciplín. 

Vývoj neziskového sektoru v českých zemích má bohatou tradici a vţdy byl nedílnou 

součástí sociálního a kulturního ţivota. Jeho prvopočátky nemají přesné datování, avšak 

základy byly poloţeny uţ hluboko v historii církevními spolky a řemeslnými cechy. Se 

změnami politického reţimu se měnil i přístup k neziskovému sektoru. Ještě hlouběji do 

historie sahají kořeny samotného sportu, kde se první záznamy objevují jiţ ze starověku.  

Závěr kapitoly se věnuje zdrojům financování neziskových organizací. Moţností 

financování je celá řada a ideální je jednotlivé zdroje kombinovat, aby bylo moţné zabezpečit 

chod neziskové organizace a kvalitní naplňování jejího poslání. 
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3. ANALÝZA ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBČANSKÉHO 

SDRUŽENÍ 

 

3.1 Výklad pojmu občanské sdružení 

Občanské sdruţení je nejrozšířenější právní forma nevládní neziskové organizace, jeho 

členy mohou být fyzické i právnické osoby. Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování 

občanů, ve znění pozdějších předpisů mají občané právo svobodně se sdruţovat bez povolení 

státního orgánu. Občanské sdruţení je samostatnou právnickou osobou, do jehoţ činnosti 

mohou orgány státní správy zasáhnout jen v mezích zákona. 

Občanská sdruţení se sdruţují k dosaţení určitého účelu, především s cílem 

uspokojování potřeb svých členů nebo občanů v jeho okolí. Jednotlivá občanská sdruţení se 

různí podle rozmanitého zaměření, např. na provozování sportu, ochrany ţivotního prostředí a 

přírody, zájmové činnosti dětí a mládeţe, kultury, umělecká činnost, vzdělání aj. Jednotlivá 

občanská sdruţení, která se si stanovila stejné cíle či stejný zájem, spolu mohou uzavírat 

smlouvy o součinnosti. Na základě této smlouvy můţe být vytvořen „Svaz zúčastněných 

sdruţení“, který je právnickou osobou a řídí se taktéţ zákonem o sdruţování.  

Podle Ministerstva vnitra České republiky bylo k roku 2010 registrováno 78 406 

občanských sdruţení. 

 

3.2 Vznik občanského sdružení 

Občanské sdruţení vzniká registrací na Ministerstvu vnitra a současně je evidováno na 

Českém statistickém úřadu, který vede evidenci sdruţení. Návrh na registraci podávají 

nejméně tři občané, z nichţ alespoň jeden musí být starší 18 let. V návrhu na registraci musí 

být zaznamenána jména a příjmení členů přípravného výboru, jejich bydliště, data narození a 

stvrzen jejich podpisy. K návrhu na registraci musí být přiloţeny stanovy obsahující název, 

sídlo, orgány a činnost občanského sdruţení. Řízení o registraci je zahájeno dnem, kdy 

Ministerstvo Vnitra obdrţí návrh bez jakýchkoli vad a  do 10 dnů od zahájení řízení o 

registraci je povinno provést registraci. 
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3.2.1 Stanovy 

Ministerstvo vnitra s důrazem na prevenci proti zneuţívání a zpřehlednění fungování 

neziskového sektoru poskytuje manuál občanského sdruţení. Tento návod jak zaloţit a 

provozovat občanské sdruţení je občanům volně přístupný na internetových stránkách 

Ministerstva vnitra a jasně vymezuje náleţitosti stanov, které jsou základním organizačním 

dokumentem občanského sdruţení. Měly by být sepsány s ohledem na budoucí praktické 

fungování sdruţení včetně jeho zrušení a naloţení s jeho likvidačním zůstatkem. Měly být 

dostatečně konkrétní vzhledem k poslání organizace a dostatečně obecné, aby zbytečně 

neomezovaly chod sdruţení. 

Stanovy musí obsahovat: 

název sdružení – musí se výrazně lišit od jiţ existujících právnických osob, které 

vyvíjejí činnost na území ČR, a od dalších specifických subjektů, nesmí být klamavý, 

od roku 2008 jiţ není povinnost mít v názvu dodatek „o. s.“ nebo „občanské sdruţení“, 

sídlo sdružení – celá adresa sídla, skutečné místo, kde je umístěna správa sdruţení a 

kde ji veřejnost můţe najít, 

cíl činnosti sdružení – jasné vymezení poslání občanského sdruţení, 

orgány sdružení – úprava je plně ponechána na členech, často se vytvářejí orgány 

podle vzoru obchodních společností, je třeba upravit způsob ustavování těchto orgánů, určení 

orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdruţení, rozsah jejich činnosti, funkční 

období, 

ustanovení o organizačních jednotkách – pokud budou zřízeny a pokud budou jednat 

svým jménem 

zásady hospodaření - za hospodaření sdruţení odpovídá rada sdruţení, která 

kaţdoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.  

 

3.2.2 Změny stanov 

Změnu stanov existujícího občanského sdruţení musí schválit ten orgán, který je k tomu 

podle stanov oprávněn (obvykle to bývá členská schůze), není-li tento orgán v platných 

stanovách upraven, má se za to, ţe je změnu stanov oprávněn schválit nejvyšší orgán 

sdruţení. O tom musí být proveden řádný zápis. Dojde-li ke změně stanov, je sdruţení 

povinno tuto skutečnost oznámit ministerstvu vnitra do 15 dnů od schválení změny a zároveň 

mu zaslat ve dvojím vyhotovení text změny. Pokud jsou stanovy z hlediska zákona v pořádku, 
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zašle ministerstvo do 10 dnů oznámení, ţe bere změnu na vědomí. V případě určitých závad 

na ně ministerstvo upozorní, sdruţení má ze zákona 60ti denní lhůtu na odstranění zjištěných 

závad a povinnost vyrozumět o tom ministerstvo do další 10 dnů. Neodstraní- li sdruţení 

závady, ministerstvo jej rozpustí.  

 

3.3 Práva a povinnosti členů 

Kaţdému členovi občanského sdruţení plynou z jeho členství určitá práva a povinnosti. 

Člen občanského sdruţení má právo: 

 účastnit se jednání členské schůze, 

 volit orgány sdruţení,  

 být volen do orgánů sdruţení, 

 obracet se na orgány sdruţení s podněty a stíţnostmi a ţádat o jejich vyjádření, 

 účastnit se na sportovní a společenské činnosti a vyuţívat výhody vyplývající z 

konkrétního typu členství. 

 

Člen má povinnost zejména: 

 dodrţovat stanovy sdruţení, 

 aktivně se podílet na plnění cílů sdruţení, 

 svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdruţení, 

 platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, 

 dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdruţení. 

 

3.4 Výroční zpráva 

Sestavení a zveřejnění výroční zprávy občanského sdruţení je čistě dobrovolné.  

Výroční zpráva informuje o činnosti organizace, jejím rozhodování a řízení. Výroční zpráva 

by měla vyobrazit transparentní údaje o hospodaření organizace, aby moha tento účel plnit, 

musí obsahovat srozumitelné, přehledné a komplexní informace o hospodaření a činnosti 

občanského sdruţení. Forma prezentování těchto údajů je nedílnou součástí výroční zprávy, 

důleţité je poutavé a zajímavé zpracování pro veřejnost. Výroční zpráva je vlivným nástrojem 

komunikace, proto je důleţité jejímu zpracování věnovat pozornost a zahrnout do jejího 

obsahu zejména informace o činnosti a poslání organizace, historii organizace, dosaţených 

úspěších, orgány sdruţení. Z ekonomických údajů je nutné uvést významné údaje týkající se 
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plnění rozpočtu, majetku a závazků, výnosů a nákladů za uplynulý rok. Jde v podstatě o 

vybrané údaje z účetní závěrky. Kvůli přehlednosti a vypovídací hodnotě je vhodné pouţít 

tabulky, grafy a porovnání hodnot za předešlé roky. Zpracovaná ekonomická data je vhodné 

doplnit hodnocením a poukázat na jejich význam na vývoj organizace, coţ umoţní lepší 

srozumitelnost pro členy i zájemce o činnost sdruţeni. 

 

3.5 Účetnictví a daně 

Vlastní-li sdruţení nějaký majetek, vzniká mu povinnost vést účetnictví. Běţné pro 

vedení účetnictví neziskové organizace je podvojné účetnictví. Pouze ve výjimečných 

případech u neziskových organizací s velmi malým obratem je přípustné vedení 

jednoduchého účetnictví. Poslední novela zákona o účetnictví stanoví v §38a, ţe jednoduché 

účetnictví můţe být pouţito pouze v případě, ţe v předcházejícím roku celkové příjmy účetní 

jednotky nedosáhly hodnoty 3 milionů Kč. K příjmům se rovněţ váţe povinnost podat daňové 

přiznání. Finanční úřady poţadují, aby se sdruţení registrovalo u finančního úřadu jako plátce 

daně (podle zákona č. 337/1992 o správě daní a poplatků). I kdyţ neexistují jednotné 

interpretace povinnosti občanského sdruţení podávat daňové přiznání (podle jednoho názoru 

sdruţení nemá povinnost se registrovat – na základě § 33 zákona ji totiţ mají subjekty vzniklé 

za účelem provozování podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti), z hlediska 

transparentnosti lze doporučit, aby kaţdé sdruţení bylo u finančního úřadu registrováno, byť 

by nemělo ţádné příjmy, a podávalo daňová přiznání. Občanská sdruţení jsou osvobozena od 

některých daní. Osvobození a jednotlivé zákony jsou následující: 

• od daně z členských příspěvků – zákon č. 586/1992 Sb., §19 odst. 1 písm. a) 

• od daně z příjmu v rámci činnosti, které vyplývají z poslání organizace, dotace, úroky 

vkladu na běţném účtu u banky – zákon 586/1992 Sb., §18 odst. 5 

• moţnost sníţení základu daně – zákon č. 586/1992 Sb., §20 odst. 7 

• od daně z nemovitosti – zákon 338/1992 Sb. 

• od daně dědické, darovací a z převodu nemovitosti – zákon 357/1992 Sb. 

Občanská sdruţení mají také úlevy od platby správních poplatků, specifikované zákonem 

634/2004 Sb. o správních poplatcích. Jednotlivé úlevy jsou vyjmenovány u jednotlivých 

poloţek sazebníku. Konkrétně se jedná o následující poloţky: 

• vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze 

soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z 
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listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním 

nálezu, 

• ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo spisů, ze soukromých spisů v úřední 

úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího 

písemného a obrazového materiálu, 

• ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu.
 5 

 

3.6 Zánik občanského sdružení 

Občanské sdruţení zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným 

sdruţením, nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění. Likvidace 

občanského sdruţení není upravena zvláštním zákonem. Postupuje se podle § 20 občanského 

zákoníku a ten odkazuje na postup v příslušných ustanoveních o likvidaci společností v 

obchodním zákoníku. I likvidace občanského sdruţení musí být zveřejněna Obchodním 

věstníkem. Postup při likvidaci by měl být upraven jiţ ve stanovách. Občanskému sdruţení je 

dovoleno spojit se také s jiným občanským sdruţením, a to tak ţe vznikne jiné občanské 

sdruţení, nebo pokračuje jedno ze sloučených a druhé zaniká. Stačí k tomu schválení valných 

hromad a Ministerstvu vnitra se tato skutečnost jen oznámí. Pro vlastní realizaci transformace 

nebo fúze se přiměřeně pouţijí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
 6
   

 Pokud stanovy sdruţení neurčují způsob dobrovolného rozpuštění nebo sloučení s 

jiným sdruţením, rozhoduje o něm jeho nejvyšší orgán. Tento orgán oznámí zánik sdruţení 

do 15 dnů příslušnému ministerstvu. Při zániku sdruţení se provede majetkové vypořádání. Je 

vnitřní věcí kaţdého sdruţení, jakým způsobem se rozhodne naloţit s majetkem při svém 

zániku. Není-li ve stanovách určen způsob rozdělení, majetek sdruţení by mohl být pouţit 

například veřejně prospěšným způsobem. 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________  
5 

Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2010 [cit. 2011-02-26]. Sluţby pro veřejnost. 

Dostupné z WWW: <www.mvcr.cz/soubor/manual-sdruzeni-pdf.aspx>. 

6 
RŮŢIČKOVÁ, Růţena. Neziskové organizace : vznik - účetnictví - daně. 6. vydání. 

Ostrava : MORAVAPRESS, s.r.o., 2004. 199 s. ISBN 80-7263-220-5. 
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3.7 Počátky Tělovýchovné Jednoty Slavia 

První slávistický zpravodaj Ruch ze září roku 1966 informuje o slučovací výroční 

konferenci delegátů TJ Ţiţka a TJ Slovan v červnu roku 1966, kde bylo přijato usnesení, 

podle kterého nová Slavia pracuje a jak také bude společná činnost vypadat i nadále. Toto 

programové prohlášení má zajistit: 

1) upevnění členské základny, sloučením má TJ Slavia 1.500 členů, 14 sportovních 

oddílů - odbíjená, kopaná, házená, tenis, šachy, stolní tenis, pozemní hokej, krasobruslení, 

plavání, lyţaři, horolezci, vodáci, lukostřelba, umělecká gymnastika ,odbor ZTV a turistiky.  

2) vzájemné poznávání všech členů - pořádat různé společenské akce, vydávat 

zpravodaj, ustavit společenský odbor přátel. 

3) zlepšení podmínek v Orlické kotlině výstavbou dalších sportovišť, postavit nový 

šatnový objekt. 

4) materiální podmínky pro další ţivot TJ vlastními mimořádnými akcemi oddílů, 

podnikáním. 

5) projednání zajištění tělocvičen oddílům a odborům. 

6) zlepšení postavení dobrovolných trenérů a poskytnout jim potřebnou metodickou 

pomoc. 

7) organizací zářijového Sportovního dne na slávistickém hřišti jako slavnost k nástupu 

do nové sezóny. 

8) spolupráci s národním podnikem Tesla a obyvateli Orlické kotliny na zavedení 

masové tělesné výchovy mezi pracujícími a dalšími občany našeho města. Umoţnit také 

dalším pracujícím rekreačně provozovat některé sporty a navštěvovat naše kurzy. 

9) uspořádání sportovních turnajů a podniků většího rozsahu a obohacovat tak sportovní 

ţivot města. 

Členskou základnu 1500 – 1700 členů TJ Slavia udrţela téměř po celých 40 let. Přibyly 

další oddíly - vodní pólo, orientační běh, karate, nohejbal, box, minigolf. Ve druhé polovině 

osmdesátých let dosáhla členská základna počtu 2300 členů a 19 oddílů. Kromě členů 

registrovaných v TJ tu bylo dalších cca 1000 neregistrovaných v různých kurzech - plavání 

pro děti předškolního věku, pohybová výchova se zaměřením na moderní gymnastiku, 

jazzgymnastika, lyţování, krasobruslení, tenis. Tato činnost byla zabezpečována 

kvalifikovanými trenéry a trenérkami z oddílů. 
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3.7.1 Výstavba sportovišť 

Programové prohlášení bylo naplněno, postavil se dřevěný šatnový objekt pro oddíl 

volejbalu, volejbalové kurty s umělým povrchem, nohejbalové kurty, umělý lyţařský svah na 

Novém Hradci, lyţařský vlek Labská ve Špindlerově Mlýně, hala tenisu se zázemím 

v Malšovicích (ubytovna, šatny, restaurace), nový šatnový objekt s ubytovnou v Orlické 

kotlině. Výstavba většiny těchto objektů byla podmíněna odpracováním mnoha brigádnických 

hodin členů TJ Slavia. Největší stavbou byla výstavba sportovní haly, která byla zahájena 

v druhé polovině sedmdesátých let. Tato část stavby, nazvána zastřešení sportovišť, byla 

zkolaudována v roce 1985 a poté zahájena dostavba z investičních prostředků ČSTV a 

částečné dotace Ministerstva školství - pedagogické fakulty. Hala byla uvedena do provozu 

od roku 1991. 

Venkovní areál byl v roce 2007 smluvně převeden do majetku  Statutárního města 

Hradec Králové. 

 

3.7.2 Finanční prostředky 

K zajištění sportovní činnosti oddílů byly nezbytné materiální a finanční prostředky, 

které TJ Slavia získávala ze zdrojů Českého svazu tělesné výchovy. Dalším významným 

zdrojem byl zisk z účelového zařízení při TJ Slavia a vedlejší hospodářská činnost TJ, která 

byla v tehdejší době poměrně rozsáhlá. Vedlejší hospodářská činnost zahrnovala: 

 zisk z pobočky Sazka – sportka,  

 výroby antuky,  

 autobusová doprava,  

 nákladní doprava,  

 výnosy z pohybových a sportovních kurzů,  

 prodej propagačních materiálů,  

 práce ve výškách 

Všechny takto získané finanční prostředky byly hospodářskou a metodickou komisí 

rozdělovány do oddílů. Hlavním kritériem pro rozdělování peněz byly sportovní úspěchy 

jednotlivých oddílů a členská základna, především mládeţnická. Nejednalo se o zanedbatelné 

částky, v 70. letech se rozdělil cca 1mil.Kč. 
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3.8 Občanské sdružení TJ Slavia v současnosti 

Občanské sdruţení TJ Slavia je jednou z největších tělovýchovných jednot v okrese 

Hradec Králové. Dnešní moderní sportovní tělovýchovná jednota pokračuje v tradici 

předcházejících generací sportovců. Starostlivě se stará o jejich majetek a moţnost 

profesionálního i amatérského sportování. V současnosti je evidováno v 11 sportovních 

oddílech 1117 členů. Jednotlivé sportovní oddíly jsou zaměřeny na odlišné sporty, a to na: 

 házená 

 moderní gymnastika 

 nohejbal 

 orientační běh 

 pozemní hokej 

 stolní tenis 

 šachy 

 volejbal 

 vodní pólo 

 zápas 

 asociace sport pro všechny 

 TJ Slavia provozuje víceúčelovou sportovní halu v Orlické kotlině, venkovní areál byl 

v roce 2007 smluvně převeden do majetku Statutárního města Hradec Králové, kde sportování 

jednotlivých oddílů zajišťuje správce areálu – Technické sluţby města Hradec Králové. TJ 

nabízí své prostory pro pořádání sportovních zápasů, turnajů a jiných akcí ve sportovní hale a 

přilehlých prostorech. V prostorách budovy TJ Slavia nájemníci poskytují kadeřnické sluţby, 

restauraci, posilovnu, bistro, depilace a nalezneme zde Studio zdraví a krásy.  

Nezištná finanční pomoc v současné době přichází ze strany Statutárního města Hradec 

Králové, kde jednotlivé sportovní oddíly mají moţnost čerpání dotací z Programu 5P. Jedná 

se o podporu sportovní činnosti mládeţe, dotací na vrcholový sport a sportovní akce. 

Současně je moţné ţádat finance na pronájem sportovišť v majetku Města a na údrţbu a 

rozvoj sportovišť jeţ v jeho majetku nejsou. Dále existuje dotační politika Krajského úřadu 
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královéhradeckého kraje a Českého svazu tělesné výchovy. Velkou měrou se na činnostech 

oddílů podílejí i sponzoři. 

 

3.9 Orgány TJ Slavia 

3.9.1 Valná hromada 

 Nejvyšším orgánem sdruţení Tělovýchovné jednoty je valná hromada, která volí 

výkonný výbor a revizní komisi. Poslední volby proběhly v roce 2008. Valnou hromadu tvoří 

všichni členové sdruţení. Valnou hromadu svolává sdruţení podle potřeby, nejméně však 

dvakrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vţdy, kdyţ o to poţádá nejméně polovina členů 

sdruţení. Valná hromada zejména: 

 rozhoduje o změnách stanov sdruţení, 

 schvaluje úkoly sdruţení pro příslušné období, výroční zprávu sdruţení, rozpočet 

a roční závěrku hospodaření, 

 volí členy rady sdruţení, 

 rozhoduje o počtu členů rady sdruţení, 

 rozhoduje o zrušení členství, 

 rozhoduje o zrušení sdruţení. 

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. 

Kaţdý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Valná hromada rozhoduje na 

základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliţe pro něj hlasuje prostá většina přítomných 

členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdruţení je přijato, jestliţe pro něj hlasují 

alespoň dvě třetiny všech členů sdruţení. 

 

3.9.2 Výkonný výbor 

Výkonný výbor sdruţení je výkonným orgánem sdruţení, který za svou činností 

odpovídá valné hromadě. Výkonný výbor řídí činnost sdruţení v období mezi zasedáními 

valné hromady. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné 

hromady, přičemţ valná hromada si můţe vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách. Členství ve 

výkonném výboru vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů. 

Výkonný výbor má 5 členů, předseda, místopředseda a 3 členy. Počet členů výkonného 

výboru musí být vţdy lichý. Výkonný výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti 

místopředseda, podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. 
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Předseda 

 

Ing. Milan Nejedlý 

Místopředseda 

 

Ing. Jaroslav Vik 

Člen 

 

Mgr. Vladimír Borek 

Člen 

 

Marek Machút 

Člen  

 

Ing. Jan Netuka 

Výkonný výbor zabezpečuje:  

 zabezpečuje plnění usnesení valné hromady, 

 organizuje a řídí činnost klubu, 

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

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

organizací a fyzických osob, 

 dbá o hospodárné vyuţití a o údrţbu majetku klubu, 

 spolupracuje se sportovními svazy, 

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

organizacemi a fyzickými osobami. 

Na období let 2008 aţ 2012 byly zvoleny orgány TJ v tomto sloţení 

Obr. 3.1 Organizační struktura výkonného výboru 



 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.9.3 Revizní komise 

Revizní komise je kontrolní orgán Sdruţení. Kontroluje činnost Sdruţení mezi 

schůzemi Valné hromady. Její práva, povinnosti a způsob jednání určují stanovy a 

organizační řád. Komise provádí zejména revizi hospodaření orgánů TJ, kontrolu plnění 

vnitřních směrnic a rozhodnutí orgánů TJ. Vydává stanoviska k plánovaným ekonomickým 

aktivitám jednoty a vyjadřuje se k návrhu rozpočtu. Revizní komise uveřejňuje výsledky 

svých kontrol, zápisy ze zasedání a další informace pro členy Sdruţení. Revizní komise se 

skládá z předsedy a jednoho člena. Předseda a členové komise jsou voleni valnou hromadou 

na období tří let.  

3.9.4 Předseda 

Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdruţení navenek, jedná jeho jménem, 

přijímá zaměstnance sdruţení do pracovního poměru a rozhoduje o běţných záleţitostech 

sdruţení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví výkonný výbor. Předseda je odpovědný za 

plnění rozhodnutí výkonného výboru a revizní komory, vedení účetní evidence a plynulý 

chod sdruţení. Předseda připravuje podklady pro jednání výkonného výboru sdruţení. 
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3.10 Shrnutí kapitoly 

V této kapitole jsme se seznámili s charakteristikou a náleţitostmi potřebnými 

k zaloţení, chodu a zániku neziskové organizace, přesněji občanským sdruţením. Obecně 

jsme si vysvětlili důleţitost stanov, vymezení práv a povinností členů a neméně důleţité 

zásady účetnictví a daní sdruţení. Definovali jsme si hlavní cíle a poslání občanského 

sdruţení. 

Poprvé jsme se v této bakalářské práci setkali s občanským sdruţením TJ Slavia,  

jednou z největších tělovýchovných jednot v okrese Hradec Králové, nahlédli jsme do 

historických základů této organizace, jejíţ kořeny se datují k 70. létům 20. století. Tehdejší 

programové prohlášení stanovilo velmi široké spektrum společných činností, jeţ mělo zajistit 

zlepšení sportovních podmínek, získání a upevnění členské základny, pořádání sportovních 

akcí a s tím související získání finančních prostředků. Zásadní byla výstavba volejbalových a 

nohejbalových kurtů s umělým povrchem, tenisové haly se zázemím a šatnových objektů 

v Labské Kotlině. Avšak největší stavba financovaná ČSTV a Ministerstvem školství byla 

víceúčelová hala nazvána zastřešení sportovišť, jeţ poskytla útočiště mnoha sportovních 

oddílům a sportovním kláním. V současné době je pod záštitou TJ Slavia zaregistrováno 11 

sportovních oddílů čítajících celkově 1117 členů.  

Dále byla tato kapitola věnována problematice získávání finančních prostředků, kde 

jsme si mohli povšimnout, ţe v minulém století byla vedlejší činnost TJ Slavia značně 

rozsáhlá. Kdeţto v současnosti se TJ omezila na získání financí z provozu haly, šatnových 

objektů a ubytovny. K pochopení organizační struktury sdruţení jsme si vymezili jednotlivé 

orgány sdruţení a jejich pravomoc.  
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Srovnání výsledků hospodaření v letech 2005 až 2009

4. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBČANSKÉHO 

SDRUŽENÍ 

Tato kapitola je věnována zhodnocení činnosti občanského sdruţení TJ Slavia. 

Zaměříme se na analýzu nákladů a výnosů, kterou provedeme jednotlivě v letech 2005 aţ 

2009. Ve sledovaném období zjistíme jakého hospodářského výsledku organizace dosáhla, 

zda za účetní období skončila se ziskem, či naopak ve ztrátě. Informace o hospodaření 

organizace jsem získala přímo od hlavní účetní organizace, pomocí zpracování výkazů zisku a 

ztrát jsem mohla vypracovat přehledné tabulky, lehce porovnatelné v jednotlivých letech 

hospodaření. 

Dále se zaměříme na granty, poskytující město Hradec Králové občanskému sdruţení 

TJ Slavia. Tyto granty jsou pro fungování sportovních oddílů pod záštitou TJ Slavia naprosto 

zásadní. Podíváme se jak se granty od města vyvíjely, zda klesaly či naopak stoupaly. 

Zajímavé je nahlédnutí do rozdělení grantů jednotlivým sportovním oddílům, kde 

bezkonkurenčně nejvyšší finanční podporu získává oddíl vodního póla.  

 

4.1 Hospodaření v letech 2005 až 2009 

Pro dosaţení poţadovaných vypovídajících hodnot nákladů a výnosů jsem zpracovala 

hospodářské údaje od roku 2005 aţ do roku 2009.  Ve všech sledovaných letech organizace 

dosahovala záporných hodnot, tedy její výsledek hospodaření byl ztrátový. Jaké výše 

dosahovaly tyto hospodářské ztráty, zobrazuje přehledně graf 4.1. 

Graf 4.1 Srovnání jednotlivých výsledků hospodaření občanského sdružení TJ Slavia v 

letech 2005 až 2009 

 Zdroj: Vlastní zpracování, Výkazy zisku a ztrát 2005 - 2009 
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4.1.1 Hospodaření v roce 2005 

V roce 2005 organizace vynaloţila náklady ve výši 8 205 000 Kč a dosáhla výnosu ve 

výši 6 773 000 Kč, ztráta tudíţ činila 1 432 000 Kč. Avšak po započítání odpisů ve výši 

1 114 000 Kč, které organizace účtuje ve vedlejší hospodářské činnosti, se hospodářská ztráta 

sníţí na 318 000 Kč. 

Tab. 4.1 Hospodářská činnost 2005 

Náklady Výnosy 

Spotřebované nákupy celkem 2 052 000 Kč Trţby za vlastní výkony a za zboţí  294 000 Kč 

Sluţby 5 342 000 Kč Ostatní výnosy 4 000 Kč 

Osobní náklady 667 000 Kč Trţby z prodeje majetku 21 000 Kč 

Daně a poplatky 6 000 Kč Přijaté příspěvky 3 663 000 Kč 

Ostatní náklady 138 000 Kč Provozní dotace 2 791 000 Kč 

Náklady celkem 8 205 000 Kč Výnosy celkem 6 773 000 Kč 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát za rok 2005, vlastní zpracování 

 

Největší část nákladů tvoří náklady na sluţby, které v sobě zahrnují zejména nájemné 

sportovních zařízení, ubytování, dopravní sluţby, startovné, registrační poplatky, stravování, 

poštovné, telefony, odměny trenérů (OSVČ), odměny rozhodčím a provozní sluţby haly. 

Druhá nejobjemnější nákladová poloţka je spotřebované nákupy, obsahující  spotřebu 

materiálu a spotřebu energie. Osobní náklady jsou tvořeny mzdovými náklady a zákonným 

sociálním pojištěním. Poslední nákladová poloţka pojmenovaná ostatní náklady je sloţena 

z poloţky dary a manka a škody. 

Z výnosových poloţek tvořily největší podíl přijaté příspěvky a provozní dotace. 

Provozní dotace získané z grantu města Hradce králové tvoří téměř polovinu z celkové výše 

výnosů. Avšak objemově největší poloţkou jsou přijaté příspěvky, které jsou získávány od 

města, soukromých sponzorů či reklam. Dále pak prostřednictvím členských příspěvků 

jednotlivých oddílů je získáno přes 1, 5 milionu Kč. Oddíly taktéţ mají nárok na příspěvky od 

svazů ČSTV, ale tyto částky nejsou nijak zásadní. V minulosti ČSTV také poskytovalo 

příspěvky na provoz sportovních zařízení TJ Slavia. Značně finančně niţší poloţka trţby za 

vlastní výkony a za zboţí je tvořena zejména trţbami z prodeje sluţeb organizace. Poloţka 

Trţby z prodeje majetku se týká prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a 

také prodeje materiálu. 
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4.1.2 Hospodaření v roce 2006 

Nákladové poloţky činily v roce 2006 7 751 000 Kč a výnosové poloţky dosáhly výše 

6 745 000 Kč. Hospodářský výsledek pro rok 2006 byl opět záporný, tedy ztráta ve výši 

1 006 000 Kč. Odpisy, vedené ve vedlejší hospodářské činnosti, byly vyčísleny na 1 114 000 

Kč, a tím pádem výsledek hospodaření se dostává do kladných hodnot, 108 000 Kč. 

Jednoznačně nejvyšší hodnotu nákladů tvoří stejně jako v předešlém roce náklady na 

sluţby, z nichţ nejvyšší podíl zabírá nájemné sportovních zařízení, dopravní sluţby, 

ubytování, registrační poplatky a startovné. Z výnosových poloţek tvořily největší část opět 

přijaté příspěvky. Oproti roku 2005 v tabulce jiţ nenalezneme provozní dotace, a to z toho 

důvodu, ţe účetní jednotka zahrnula provozní dotace pod poloţku přijaté příspěvky.  Hlavním 

poskytovatelem příspěvků bylo statutární město Hradec Králové, členové jednotlivých oddílů 

a příjmy z reklam a sponzorů. 

Tab. 4.2 Hospodářská činnost 2006 

Náklady Výnosy 

Spotřebované nákupy celkem 1 157 000 Kč Trţby za vlastní výkony a za zboţí  22 000 Kč 

Sluţby 5 751 000 Kč Ostatní výnosy 9 000 Kč 

Osobní náklady 779 000 Kč Přijaté příspěvky 6 714 000 Kč 

Daně a poplatky 2 000 Kč     

Ostatní náklady 62 000 Kč     

Náklady celkem 7 751 000 Kč Výnosy celkem 6 745 000 Kč 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát za rok 2006, vlastní zpracování 
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4.1.3   Hospodaření v roce 2007 

V roce 2007 organizace vynaloţila náklady ve výši 9 356 000 Kč, výnosy organizace 

dosáhly částky 8 018 000 Kč, ztráta tedy činila 1 338 000 Kč. Organizace odepsala majetek 

ve výši 1 114 000 Kč, a tím poníţila ztrátu na 224 000 Kč.  

Tab. 4.3 Hospodářská činnost 2007 

Náklady Výnosy 

Spotřebované nákupy celkem 1 485 000 Kč Ostatní výnosy 14 000 Kč 

Sluţby 6 452 000 Kč Trţby z prodeje majetku 142 000 Kč 

Osobní náklady 825 000 Kč Přijaté příspěvky 7 862 000 Kč 

Daně a poplatky 2 000 Kč   

Ostatní náklady 555 000 Kč     

Poskytnuté příspěvky 37 000 Kč     

Náklady celkem 9 356 000 Kč Výnosy celkem 8 018 000 Kč 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát za rok 2007. Vlastní zpracování. 

Jak je vidět z tabulky i tento rok nejvyšší poloţkou nákladů jsou sluţby, které se 

vyšplhaly téměř k 6,5 milionu Kč. Opět nejvyšší část nákladů za sluţby má na svědomí 

nájemné sportovních zařízení. Nemalý podíl na výši sluţeb má cestovné a opravy a 

udrţování, které zapříčinila zejména oprava střechy haly. V roce 2007 nám vzrostla poloţka 

ostatní náklady a to zejména díky darům v hodnotě 468 000 Kč. V nákladech se nám poprvé 

vyskytla poloţka poskytnuté příspěvky ve výši 37 tisíc Kč, která je blíţe určena jako 

poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními sloţkami. 

Na výnosové straně největší podíl finančních prostředků má na svědomí poloţka přijaté 

příspěvky která dosahuje téměř 8 milionů Kč, z čehoţ téměř 4,5 milionů přišlo z grantu města 

Hradec Králové.  

 

4.1.4   Hospodaření v roce 2008 

Náklady organizace v roce 2008 činily 9 664 000 Kč a výnosy dosáhly výše 7 952 000 

Kč. Hospodářský výsledek byl opět ztrátový, a to ve výši 1 712 000 Kč, po odečtení odpisů, 

vedených ve vedlejší hospodářské činnosti, ztráta dosahovala částky 598 000 Kč. 
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Nákladová poloţka sluţby zaujímá stále prvenství ve výši nákladů, především pak 

nájemné sportovišť, dopravní sluţby, startovné jednotlivých sportovních oddílů. Taktéţ 

poloţky opravy a udrţování a cestovné přispěly k nárůstu hodnoty sluţeb. 

Výnosová strana je tento rok tvořena pouze poloţkami přijaté příspěvky a ostatní 

výnosy. Ze skupiny ostatní výnosy mají 15ti tisícový výnos na svědomí úroky. Poloţka přijaté 

příspěvky je tvořena dary, členskými příspěvky a příspěvky zúčtovanými mezi organizačními 

sloţkami.  

Tab. 4.4 Hospodářská činnost 2008 

Náklady Výnosy 

Spotřebované nákupy celkem 1 420 000 Kč Ostatní výnosy 15 000 Kč 

Sluţby 6 259 000 Kč Přijaté příspěvky 7 937 000 Kč 

Osobní náklady 833 000 Kč     

Daně a poplatky 25 000 Kč     

Ostatní náklady 1 127 000 Kč     

Náklady celkem 9 664 000 Kč Výnosy celkem 7 952 000 Kč 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát za rok 2008. Vlastní zpracování. 

 

4.1.5   Hospodaření v roce 2009 

V roce 2009 organizace vynaloţila náklady ve výši 9 005 000 Kč a výnosy dosáhly 

částky 8 072 000 Kč. Hospodářský výsledek činil ztrátu 933 000 Kč, který po odečtení odpisů 

ve výši 1 036 000 Kč, dosáhl kladné hodnoty ve výši 103 000 Kč. 

Tab. 4.5 Hospodářská činnost 2009 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát za rok 2009. Vlastní zpracování. 

Náklady Výnosy 

Spotřebované nákupy celkem 1 376 000 Kč Ostatní výnosy 11 000 Kč 

Sluţby 6 568 000 Kč Přijaté příspěvky 8 061 000 Kč 

Osobní náklady 731 000 Kč     

Daně a poplatky 1 000 Kč     

Ostatní náklady 329 000 Kč     

Náklady celkem 9 005 000 Kč Výnosy celkem 8 072 000 Kč 
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Nákladové poloţky v roce 2009 oproti dvěma předešlým rokům poklesly, a to i díky 

sniţování počtu zaměstnanců, coţ znamenalo poníţení mzdových nákladů a nákladů na 

sociální pojištění. Stejně jako v roce 2007 pokračovala organizace v opravě střechy haly, na 

které si vyhradila finanční prostředky.  

Naopak výnosy tento rok značně vzrostly, svůj podíl na tom nese město Hradec 

Králové, které v roce 2009 poskytlo TJ Slavia celkem 4 343 637 Kč z grantu na nájemné, 

vrcholový sport, sportovní činnost, sportovní akce a údrţbu sportovišť. Taktéţ rozšíření 

členské základny jednotlivých klubů a navýšení členských příspěvků přispělo k nárůstu 

výnosových poloţek. 

Po té, co jsme si zanalyzovaly náklady a výnosy za jednotlivé roky, by bylo přínosné 

podívat se na spojnicový graf, který má v našem případě největší vypovídací schopnost o 

změně výše výnosových a nákladových poloţek. 

Graf 4.2 Vývoj nákladů a výnosů občanského sdružení TJ Slavia v letech 2005 až 

2009
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Zdroj: Výkazy zisku a ztrát 2005 – 2009. Vlastní zpracování. 

 

Jak můţeme vidět v grafu 4.2, od roku 2006 nákladové poloţky vcelku konstantně 

rostly. Hlavní příčinou bylo zvyšující se nájemné za sportoviště, zejména za pronájem bazénu 

pro vodní pólo a hala pro pozemní hokej a volejbal. V roce 2008 následoval pokles 

nákladových poloţek, kvůli personální reorganizaci, coţ vyústilo v propouštění nadbytečných 

zaměstnanců a poníţení mzdových a sociální nákladů.  
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Výnosová křivka se ze začátku chovala obdobně jako nákladová, tedy měla tendenci 

rostoucí. Důvodem byly navyšující se granty od města Hradce Králové v roce 2007 aţ 2008. 

Nicméně následující tři roky se tyto granty víceméně ustálily a proto i křivka je v rovině 

téměř neměnná.  

 

4.2 Možnosti finanční podpory 

Nyní bych se ráda víc zaměřila na problematiku získávání grantů, dotací či jiné formy 

finanční či materiální podpory pro sportovce a fungování TJ jako celku. Mnohdy můţe být 

největší problém pouze získání informace, kam všude se s ţádostí o grant můţeme obrátit. Jiţ 

z přehledu výnosů organizace bylo zřejmé, ţe objemově největší podíl na výnosech tvoří 

přijaté příspěvky, z nichţ nejvyšší jsou právě granty od města Hradce Králové. Těmi se 

budeme podrobně zabývat dále, avšak krom těchto grantů je potřeba zmínit i další zdroje 

financování.  

Stabilním zdrojem financí, s nimiţ hospodaří jednotlivé oddíly, jsou členské příspěvky. 

Tyto příspěvky platí kaţdý člen sportovního oddílu ve výši vykalkulované účetními 

jednotkami jednotlivých oddílů, tak aby pokryly alespoň částečně hlavní výdaje na startovné a 

dopravu na sportovní soutěţe.  

V minulosti TJ Slavii přispíval na chod a údrţbu haly Český svaz tělesné výchovy. 

V současné době TJ Slavia jako celek od ČSTV ţádné finanční prostředky nedostává. Avšak 

jednotlivé sportovní oddíly mají moţnost ţádat finanční podporu od ČSTV prostřednictvím 

jednotlivých sportovních svazů na podporu talentované mládeţe. Ţádost o tuto dotaci se 

podává zpětně za předešlý rok. Je nutné doloţit sportovní výkony konkrétních úspěšných 

sportovců v dorosteneckých či juniorských kategoriích. Tyto dotace se pohybují zhruba 

v rozmezí 10 000 Kč aţ 20 000 Kč pro jeden sportovní klub.  

Pořádání sportovních akcí s sebou přitáhne zájem široké veřejnosti, která se nejen 

zúčastní sportovních disciplín, ale taktéţ vyuţije pohostinství restaurací a ubytovacích 

zařízení v městě pořádání. I toto je jeden z důvodů proč krajský či obecní úřad poskytuje 

finanční příspěvky na pořádaní sportovních akcí. Pořádající oddíl můţe zaslat ţádost na daný 

úřad, ve které popíše přínosy pro město, kde bude sportovní soutěţe pořádat. Avšak tato 

ţádost a následné plnění je velmi administrativně náročné a zdlouhavé.  

Neměli bychom zapomenout zmínit soukromé sponzory, kteří jsou nedílnou součástí 

sportovních aktivit. Nicméně Česká republika v soukromém sponzoringu stále ještě 
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pokulhává za světovou konkurencí. TJ Slavia ţádné výrazné sponzorské dary nedostává. 

Jednotlivé oddíly mají moţnost zaţádat různé firmy, například ve kterých pracují jejich 

členové, o malý sponzorský dar ve finanční podobě, ale více běţné jsou drobné reklamní 

produkty. Vcelku vděčnými sponzory jsou obchody se sportovním vybavením, které svým 

materiálním příspěvkem získají na oplátku nárok na reklamní billboard při pořádaných 

sportovních akcích. Tyto drobné dárkové předměty jsou většinou pouţity jako součást 

udělovaných cen závodníkům na stupni vítězů. 

V České republice funguje několik neziskových organizací, podporující sportovní 

talenty, zlepšující podmínky pro rozvoj, výchovu a výběr mládeţe. Konkrétní příklad je 

Nadace sportující mládeţe se sídlem v Plzni. K získání finanční podpory od této nadace je 

zapotřebí osobní iniciativy sportovce, doloţení členství v reprezentačním druţstvu a 

kvalitních sportovních výsledků. Nadace sportující mládeţe poskytuje nejrůznější typy 

grantů, zaměřené celorepublikově nebo pouze na plzeňské sportovce. Od této nadace se 

podařilo několika členům TJ Slavia získat finanční podporu na reprezentaci na mezinárodních 

závodech. 

Většina poskytovaných dotací se týká pouze ţákovských, dorosteneckých nejvýše 

juniorských kategorií. Avšak i dospělí členové oddílů TJ Slavia mají moţnost získat finanční 

podporu, a to od svých zaměstnavatelů. Ve většině vyspělých evropských zemích je tato 

podpora naprosto běţná  a získané částky mohou pokrýt téměř celoroční náklady na startovné 

a sportovní soustředění. V České republice jsou tyto benefity dostupné především 

v nadnárodních společnostech, pod záštitou programu Zdraví a sport. Mezi společnosti, které 

takto podporují své zaměstnance je například Vodafone. Zaměstnanec, který je členem 

sportovního oddílu a podává kvalitní výsledky na celorepublikových či dokonce 

mezinárodních závodech, můţe zaţádat o finanční podporu.  

 

4.3 Vývoj grantů města Hradec Králové 

Jak uţ bylo výše řečeno, granty města Hradec Králové tvořily a tvoří markantní část 

výnosů TJ Slavia. V současné době tyto granty jsou rozdělovány mezi devět sportovních 

oddílů pod záštitou TJ Slavia. Finanční částky jsou členěny podle účelu na příspěvky 

zaměřené na:  
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vrcholový sport – vyčísleno podle počtů sportovních druţstev soutěţících v první a 

druhé nejvyšší republikové soutěţi, dále pak podle počtu jednotlivců 

v reprezentačním druţstvu, 

sportovní činnost – příspěvek na kaţdého člena sportovního oddílu, z kterého se hradí 

část startovného či příspěvek na sportovní soustředění, 

sportovní akce -  ţádá se jednotlivě za kaţdé pololetí o příspěvek na pořádání soutěţí či 

závodů, 

nájemné za sportoviště – jednotlivé oddíly vyuţívají různě nákladná sportovní zařízení, 

v této poloţce jsou největší rozdíly (např. vodní pólo dostává přes milion 

korun ročně na nájem bazénu, zatímco šachy či stolní tenis na nájemné 

příspěvek nedostávají ţádný), 

údrţbu tělovýchovné jednoty – tento příspěvek je určen na údrţbu a správu víceúčelové 

sportovní haly. 

Pro přehlednost se podívejme na graf 4.3, který nám vykresluje vývoj výše celkových 

grantů poskytnuté městem Hradec Králové od roku 2005 aţ do roku 2009. 

Graf 4.3 Vývoj grantů města Hradec Králové v letech 2005 až 2009 
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Zdroj: Granty poskytnuté statutárním městem Hradec Králové 2005 - 2009. Vlastní zpracování. 

 

Z grafu je zřetelné, ţe granty města Hradec Králové se od roku 2005 aţ do roku 2009 

zvýšily téměř od dvě třetiny. Z toho by se dalo usuzovat, ţe péče o zdraví a podpora 

sportovního ducha člověka se dostává do popředí preferencí nejen občanů ale i veřejné 

správy.   
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4.3.1 Granty města Hradec Králové rozdělované mezi oddíly 

Město Hradec Králové kaţdý rok přispívá finančně na činnost TJ Slavia a její oddíly. 

Kaţdý oddíl ţádá prostřednictvím tělovýchovné jednoty samostatně. Největší část grantů tvoří 

dozajista příspěvky určené na nájemné, které jednotlivé oddíly platí za vyuţívání sportovišť 

potřebných pro svou činnost. Nejvyšší částky za nájem jsou placené vlastníkům bazénu pro 

vodní pólo a za hřiště s umělým trávníkem pro pozemní hokej. 

V následující tabulce se podíváme na výše grantů v jednotlivých letech rozdělené podle 

sportovních oddílů. 

Tab. 4.6 Granty od města Hradec Králové v letech 2005 až 2009 podle oddílů 

sportovní oddíl 2005 2006 2007 2008 2009 

vodní pólo 1 392 634 Kč 1 466 315 Kč 1 470 800 Kč 1 348 189 Kč 1 369 396 Kč 

pozemní hokej 488 000 Kč 697 400 Kč 828 600 Kč 898 079 Kč 1 040 906 Kč 

volejbal 387 800 Kč 600 000 Kč 818 600 Kč 731 326 Kč 720 730 Kč 

házená 61 800 Kč 46 200 Kč 59 000 Kč 44 600 Kč 44 000 Kč 

nohejbal - - 54 800 Kč 54 308 Kč 56 000 Kč 

stolní tenis 5 400 Kč - 230 000 Kč 99 960 Kč 123 000 Kč 

šachy 15 000 Kč 35 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 

moderní gymnastika 3 600 Kč 5 000 Kč 14 000 Kč 14 600 Kč 8 400 Kč 

orientační běh 218 000 Kč 400 200 Kč 443 400 Kč 535 400 Kč 653 400 Kč 

celkem 2 572 234 Kč 3 250 115 Kč 3 969 200 Kč 3 776 462 Kč 4 065 832 Kč 

Zdroj: Granty poskytnuté statutárním městem Hradec Králové 2005 - 2009. Vlastní zpracování. 

Po shlédnutí této tabulky lze konstatovat, ţe granty pro všechny sportovní oddíly, vyjma 

vodního póla, měly v průběhu pěti let rostoucí tendenci. Kolísavý trend grantů pro vodní pólo 

byl zapříčiněn zejména neustále se měnící výší nájmu plaveckého bazénu. Respektive v roce 

2006 činilo nájemné za bazén 1 200 000 Kč, rok poté nájemné nepatrně vzrostlo na 

1 228 000Kč, avšak v roce 2008 nájemné rapidně kleslo na 1 047 789 Kč. 



43 

Granty pro oddíl pozemní hokeje se zdvojnásobily, samozřejmě to má na svědomí i 

zvyšující se nájemné za hřiště s umělým trávníkem, kdy částka za nájem od roku 2005 do 

roku 2009 vzrostla z 250 000 Kč na 350 000 Kč. Nicméně hlavní nárůst těchto grantů plynul 

na prostředky pro vrcholový sport, které v roce 2005 činily 320 000 Kč a v roce 2009 se 

vyšplhaly na krásných 580 000 Kč. Hráči TJ Slavia v pozemním hokeji se během pěti let 

značně vypracovali a taktéţ pořádání celorepublikových zápasů se projevilo na rostoucí částce 

grantů na sportovní akce. 

Zajímavá je finanční podpora stolního tenisu. Ze začátku ţádal pouze o podporu 

sportovní činnosti mládeţe, rok na to nepodal ţádost kvůli sniţující se členské základně 

vůbec. Ale v roce 2007 začal vyuţívat letní areál i halu a zaţádal o grant na nájemné, který 

činil 230 000 Kč. V následujících dvou letech se oddíl spokojil jiţ pouze s vyuţíváním haly a 

opět podal ţádost o grant na sportovní činnost mládeţe. 

Vesměs zbylé granty pro sportovní oddíly rostly z důvodu rostoucího nájemného, avšak 

větší podíl na navýšení grantů má poloţka vrcholový sport. Není to tím, ţe by v roce 2005 

bylo v oddílech méně talentovaných sportovců, ale spíše tím, ţe město, obecně stát, si stále 

více uvědomuje důleţitost podpory nadějných sportovců jiţ od jejich ţákovských let. 
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4.3.2 Granty města Hradec Králové dělené podle účelu 

V předchozí subkapitole jsme si mohli prohlédnout jaké finanční obnosy plynou 

jednotlivým sportovním oddílům, nyní se podíváme na granty od města Hradec Králové 

z pohledu účelovosti. 

Tab. 4.7 Granty od města Hradec Králové v letech 2005 až 2009 podle účelu 

Granty 2005 2006 2007 2008 2009 

nájemné 1 427 034 Kč 1 532 608 Kč 2 177 000 Kč 1 711 237 Kč 1 752 637 Kč 

vrcholový sport 870 000 Kč 1 455 000 Kč 1 605 000 Kč 1 735 000 Kč 1 860 000 Kč 

sportovní činnost 239 200 Kč 219 600 Kč 208 200 Kč 229 200 Kč 216 000 Kč 

sportovní akce 36 000 Kč 50 000 Kč 62 000 Kč 74 000 Kč 65 000 Kč 

údrţba 150 000 Kč 250 000 Kč 390 000 Kč 550 000 Kč 450 000 Kč 

fond veřejně 

prospěšných projektů 
- 86 000 Kč - - - 

celkem 2 722 234 Kč 3 593 208 Kč 4 442 200 Kč 4 299 437 Kč 4 343 637 Kč 

Zdroj: Granty poskytnuté statutárním městem Hradec Králové 2005 - 2009. Vlastní zpracování. 

Z tabulky můţeme vyčíst, ţe aţ do roku 2007 nájemné tvořilo největší část grantů od 

města Hradec Králové. Jak uţ bylo výše řečeno, největší nájemné platí sportovní oddíl 

vodního póla, kde se nájemné za jeden rok pohybuje mezi 1 047 000 Kč aţ 1 228 000 Kč. 

Druhým nejvyšším nájemným bylo nájemné hřiště pro pozemní hokej, které od roku 2005 

z částky 250 000 Kč do roku 2009 vzrostlo na 350 000 Kč. Třetí nejvyšší částku za nájemné 

platí oddíl volejbalu, který zpočátku vyuţíval pouze sportovní halu, ale v roce 2007 začal 

trénovat i v letním areálu, coţ znamenalo zvýšení nákladů na nájem z zhruba 60 000 Kč na 

200 000 Kč. Avšak od roku 2008 opět upřednostňují vnitřní halu a nájemné opěk kleslo na 

cca 85 000 Kč. 

Velmi zajímavý je vývoj grantů na vrcholový sport. Od roku 2005 se tyto příspěvky 

více neţ zdvojnásobily, tudíţ z původních 870 000 Kč se navýšily na 1 860 000 Kč. Nejvyšší 

částku z grantu na vrcholový sport dostal v roce 2009 oddíl pozemního hokeje, a to ve výši 

660 000 Kč, pro porovnání tento příspěvek v roce 2006 činil 370 000 Kč. Druhým nejvíce 

dotovaným vrcholovým sportem je volejbal, který pro rok 2009 získal 550 000 Kč, v roce 

2006 tento příspěvek činil pouze 320 000 Kč. Se značným odstupem stojí oddíl orientačního 
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běhu, který z původních 190 000 Kč za rok 2005 získal granty ve výši 350 000 Kč. Vodní 

pólo si taktéţ od roku 2005 polepšilo ze 163 000 Kč na 250 000 Kč za rok 2009. Jako 

poslední sportovní oddíl, který dosáhl na granty pro vrcholový sport, jsou šachy. Šachisté 

začínali skromně v roce 2005 s grantem ve výši 15 000 Kč a pro rok 2009 získali grant ve 

výši 50 000 Kč. 

Granty na sportovní činnost se s menšími výkyvy drţí stále na stejné úrovní zhruba 

220 000 Kč. Tento grant je udělován na základě počtu členů sportovního oddílu a finanční 

náročnosti provozování tohoto sportu, například vodní pólo má draţší startovné neţ orientační 

běh. 

Poloţka sportovní akce v sobě zahrnuje granty na pořádání soutěţí, závodů či zápasů. O 

tento grant se ţádá samostatně na kaţdou sportovní akci. Do ţádosti je nutné uvést účel akce, 

poţadovanou výši grantu, podmínku neziskovosti akce a vyzdvihnout přínos pro město. 

Grant na údrţbu je cílen na správu sportovní haly TJ Slavia a jejich sportovišť. V roce 

2008 oddíl orientačního běhu zaţádal o finanční příspěvek na výstavbu nového šatnového 

objektu, byl mu udělen grant ve výši 100 000 Kč. Další rok s výstavbou pokračoval a od 

města získal dalších 250 000 Kč. 

 

4.4 Problematika žádostí o granty 

Ačkoliv je zřejmé ţe finanční toky za účelem podpory rozvoje sportu, mládeţe a 

tělovýchovy stále rostou, ruku v ruce s tím kráčí i zpřísňování podmínek získávání a čerpání 

těchto dotací.  

Finanční spoluúčast je stanovena v přesné procentuální výši a vţdy se musí dokládat 

účetními doklady. Konkretizace na jaký účel můţe být grant pouţit se prohlubuje. Dříve si 

sportovec mohl za získaný grant nakoupit potřebné sportovní vybavení, energetické 

přípravky, regenerační aktivity, zkrátka vše co potřeboval k zajištění své výkonnosti. Nyní 

jsou granty cílené pouze na konkrétní účel, například částečné finanční pokrytí sportovních 

soustředění.  

Administrativní náročnost podávání ţádostí o granty mnohdy převýší samotný přínos 

grantu. Ve většině sportovních oddílů má ţádosti o granty na starost člověk, který tuto funkci 

vykonává pouze ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu nebo pouze 

v symbolické výši. Kdyţ ţadatel započítá čas zpracování, náklady na tisk, náklady na 
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doručení a mnohé komplikace s ţádostí spojené, tak mu jednoznačně vyjde, ţe tolik starostí 

mu za 6 000 Kč, příspěvek na sportovní akci, nestojí.  

Velký otazník se skrývá za procesem rozhodování, v jakém poměru jsou granty 

rozdělovány a podle jakých kritérií. Ţádost o grant začíná u ţadatele, tedy jednotlivce či 

oddílu, ten sepíše argumenty proč by měl dostat grant, v jaké výši, za jakým účelem. Tato 

ţádost putuje k sportovní komisi na magistrát města, která tento grant projedná, schválí, zkrátí 

ţadatelovu částku či úplně zamítne. Pokud ţádost komise odsouhlasí, předává ji k souhlasu 

radě města, v případě vyšších částek zastupitelstvu. Ovšem rada či zastupitelstvo se pod tuto 

ţádost uţ pouze podepíše, hlubší projednávání zde neprobíhá. Z čehoţ plyne, ţe co členové 

komise „upečou“, to rada respektive zastupitelstvo „sní“. Mohli bychom tedy spekulovat, jak 

objektivně rozdělování grantů probíhá. Zda členové sportovní komise, jakoţto moţní členové 

sportovních klubů či sportovního odvětví, se mohou při hlasování nechat ovlivnit svými 

osobními zájmy nebo sympatiemi. Řešením by byla větší transparentnost celého rozhodování 

o přidělovaných grantech. Jasně definovat z jakých důvodů dostal právě tento sportovní oddíl 

grant zrovna v takové výši. Proč jedna sportovní akce dostala přednost před jinou, zda se 

všechny dotace krátí podle stejného klíče atd. Stejně jako v celé veřejné správě je 

transparentnost chodu a rozhodování nezbytná součást občanského státu. Občané, respektive 

ţadatelé by měli mít právo na nahlédnutí či přezkoumání rozhodnutí o grantu, zda bylo 

udělení finanční podpory opravdu objektivní a spravedlivé. 
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4.5 Shrnutí kapitoly 

V této kapitole jsme nahlédli do hospodaření TJ Slavia od roku 2005 aţ do roku 2009. 

Provedli jsme analýzu jednotlivých let hospodaření, konkrétních nákladových a výnosových 

poloţek a jejich vývoj v období pěti let. Zjistili jsme, ţe nejvyšší nákladové poloţky jsou 

tvořeny náklady na nájemné za jednotlivá sportoviště. Zatímco výnosové poloţky jsou 

tvořeny z naprosté většiny přijatými příspěvky, a to především z grantů města Hradec Králové 

a členských příspěvků. V prvních dvou porovnávaných letech se na výši výnosů podílela i 

poloţka trţby za vlastní výkony a za zboţí, která uţ v dalších letech nefigurovala. V kaţdém 

roce jsme si uvedli výsledek hospodaření, u kterého jsme zjistili, ţe dochází pravidelně ke 

ztrátě, která je hrazena odpisy, vedenými ve vedlejší hospodářské činnosti. 

V následujících subkapitolách jsme se zaměřili na moţnosti získávání finanční podpory 

pro rozvoj sportovní činnosti. O mnohé z těchto dotací můţe zaţádat přímo sportovní 

organizace, avšak část těchto podpor je určena cíleně pro jednotlivce. Co se týká dotací pro 

celé sportovní oddíly, pak nejvyšší příjmy jim plynou z grantů města Hradec Králové. 

Dalšími finančními dotacemi mohou být příspěvky od města, ve kterém oddíl pořádá 

sportovní akce, jeţ zvýší návštěvnost města a tedy i přiliv peněz.  Finanční podpora určena 

jednotlivcům nabízí vcelku široké moţnosti. Pakliţe víte kde hledat, finance na sport od 

zaměstnavatele, nadací, ČSTV či soukromých sponzorů, jsou při vlastní iniciativě relativně 

dostupné.  

Po obecném nastínění posibilit získání finanční či materiálních dotací, jsme se blíţe 

zaměřili na nejvyšší granty, a to od statutárního města Hradec Králové. Zhodnotili jsme si 

jejich vývoj v čase od roku 2005 aţ do roku 2009. Komparaci grantů jsme provedli podle 

výše finančních částek plynoucí jednotlivým sportovním oddílům a následně i podle účelu 

grantů.  

Na závěr této kapitoly jsme zdůraznili stále aktuálnější problematiku získávání finanční 

podpory na rozvoj sportovních aktivit. Pozitivní zjištění, ţe se finance do sportu rok od roku 

navyšují, nám kazí fakt neustálého zpřísňování podmínek získání finančních dotací. Ţádosti o 

grant představují pro ţadatele zdlouhavé administrativní vyřizování a netransparentnost 

rozhodovacího procesu. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení dosavadního hospodaření neziskové 

organizaci v oblasti sportu, hlubší zaměření na různé moţnosti získávání finanční podpory pro 

sportovní aktivity a poukázání na problematiku ţádostí o granty pro rozvoj sportu. 

V kapitole nazvané Vymezení pojmu nezisková organizace v ČR, jsem se zaměřila na 

neziskový sektor z teoretického hlediska. Pojem neziskové organizace chápeme jako subjekty, 

jejíţ hlavním zřizovacím účelem není podnikání ani zisk, který nerozdělují mezi zakladatele, 

ale pouţijí ho k dalšímu rozvoji organizace. Tato kapitola se také věnuje členění národního 

hospodářství na ziskový a neziskový sektor podle kritéria financování. Část kapitoly je také 

věnována tělesné kultuře, jejím subsystémům a vysvětlení základní sportovní terminologie. 

Pro utříbení souvislostí vzniku neziskových organizací v oblasti sportu jsme nahlédli do 

historického vývoje sportu a nezbytnost neziskových organizací. 

V následující kapitole Analýza činnosti a hospodaření občanského sdruţení jsme se 

seznámili s formálními náleţitostmi potřebné pro vznik, hospodaření, účetnictví a zánik 

občanského sdruţení. Následně jsem v této kapitole představila stěţejní organizaci mé 

bakalářské práce, a to občanské sdruţení TJ Slavia. Dozvěděli jsme se základní informace o 

organizaci, její vývoj z historie aţ k její současné podobě.  

Ve čtvrté kapitole jsem analyzovala hospodaření občanského sdruţení TJ Slavia za 

pětileté období, tj. od roku 2005 aţ do roku 2009. K vyhodnocování hospodaření jsem 

vyuţívala informace získané od vedoucí účetního oddělení, která mi velmi ochotně poskytla 

všechny potřebné účetní dokumenty. Ze srovnání údajů těchto období vyplývá, ţe výše 

rozpočtu organizace nemá čistě rostoucí trend. V průběhu pěti let výše rozpočtu má kolísavé 

tendence, avšak jednoznačně lze říci, ţe nákladové a výnosové poloţky z roku 2009 oproti 

roku 2005 vzrostly. Organizace ve sledovaném období dosahovala záporných hodnot 

výsledků hospodaření, tyto ztráty se pohybovaly v řádech statisíců. Nicméně tyto ztráty byly 

kaţdý rok poníţeny odpisy, které organizace účtuje ve vedlejší hospodářské činnosti. Dále 

jsem se zaměřila na cílené téma získávání finanční a materiální podpory pro rozvoj sportu. 

Dozvěděli jsme se, ţe mnohdy největší překáţka pro získání finančních zdrojů bývá 

nedostatek informací o moţnostech, kde všude se vlastně ţadatel můţe iniciovat v získávání 

finančních či materiálních prostředků. Nastínili jsme si hlavní zdroje finančních příspěvků 

poskytovaných sportovnímu oddílu, ale také zdroje určené pouze jednotlivcům na podporu 

sportovní činnosti. Hlavním poskytovatelem finanční podpory celé TJ Slavia je statutární 
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město Hradec Králové. V tabulkách jsme sledovali vývoj těchto grantů za pětileté období od 

roku 2005 aţ 2009. Po komparaci jednotlivých let jsme došli k příjemného zjištění, ţe granty 

se od roku k roku navyšují. Zatímco v roce 2005 poskytlo město Hradec Králové 

tělovýchovné jednotě granty ve výší 2 722 234 Kč, v roce 2009 tento grant činil jiţ 4 343 637 

Kč.  

Ovšem navyšující se granty s sebou pro ţadatele nenesou pouze samé výhody. 

Problematika zvyšující se administrativní náročnosti získání a čerpání grantů je kaţdý rok 

aktuálnější. Ţádosti o grant jsou stále více specifické, smlouvy o čerpání dotací nejsou uţ 

pouze jeden list dokumentu, nýbrţ stoh pravidel a podmínek. Se zvyšující se náročností 

byrokratické části grantů ovšem nekoresponduje s veřejnosti skrytým rozhodováním o 

udělování těchto grantů. Mnoţství podmínek a náleţitostí týkající se správného vyplnění 

ţádosti o grant a následně jeho čerpání má své opodstatnění nejen ve snaze o zamezení 

vyuţívání finančních dotací na jiné účely neţ jsou určené. Ale také ke snazšímu sledování a 

kontrole finanční spoluúčasti jednotlivých ţadatelů a podmínky neziskovosti sportovních 

akcí, na které byl poskytnut finanční grant. Nezbytnost propracovanosti administrativních 

náleţitostí ţádosti je tedy nevyvratitelná, avšak i zde by měla být uváţena hranice mezi 

potřebnou důkladností a lpění na přebytečných detailech, které pouze konsumují čas a 

náklady ţadatele i poskytovatele. Se zdokonalováním byrokracie vyţadované po uchazečích o 

granty by se měl klást přiměřený důraz na transparentnost celého rozhodovacího procesu. 

Povinnost průhledného hospodaření ţadatele s udělenými granty by měla být v rovnováze se 

zveřejňováním informací o rozdělených grantech.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjj jjjjjj jjjjj jjj jj 
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