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Anotace 

Tato bakalářská práce je věnovaná financování projektu v neziskové organizaci. Ve 

své teoretické části odkrývá formy neziskových organizací, jejich specifika a legislativu, 

podle které se zakládají a provozují. Dále je práce směrována k financování neziskových 

organizací, kde je vysvětlen pojem fundraising a vícezdrojové financování. Konec 

teoretické části je věnován vládní koncepci rozvoje neziskových nestátních organizací a 

hodnocení současného stavu financování neziskového sektoru. V praktické části je analýza 

konkrétního projektu NNO, která obsahuje popis projektu, náklady na projekt a jejich 

zdroje financování a v závěru i hodnocení projektu z pohledu struktury financování a 

dostupnosti zdrojů.  

 

Klíčová slova: Nezisková nestátní organizace, fundraising, vícezdrojové financování, 

projekt 

 

Summary 

 The thesis presented herein is dedicated to the issues related to financing of non-

profit organizations. The theoretical part describes the legislature of non-profit 

organizations, its specifics and legal forms. Further on the thesis is directed to the 

financing of non-profit organizations, where the term “fundraising” is explained together 

with multi-source financing and in the end of the theoretical part you can find evaluation of 

current situation of NPO financing with respect to governmental strategy. The practical 

part contains an analysis of a non-profit organization specific project, its cost and fund 

sourcing and in the end also its evaluation with respect to the fund structuring and 

availability. 

Key words: Non-profit non-government organization, fundraising, multi-source 

financing, project  
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1. Úvod  

  

 Neziskové organizace jsou významnou součástí ekonomického prostředí. Obecně se 

má za to, ţe jejich fungování není zaměřeno na tvorbu zisku, nýbrţ jejich hlavní funkcí je 

poskytování určitého druhu sluţeb nebo zboţí určité skupině obyvatel, případně svým 

členům, nebo v obecném zájmu celé společnosti. Existují také neziskové organizace, 

jejichţ cílem je posilování demokracie, většinou formou hlubší občanské integrace do dění 

ve společnosti, případně obci nebo kraji. 

  

 Zajímavou součástí problematiky neziskových organizací je oblast financování. 

Vzhledem k tomu, ţe se v této oblasti profesně pohybuji, rozhodla jsem se věnovat tomuto 

tématu i v této práci. V následujících kapitolách se pokusím poukázat i na legislativní 

problematiku neziskových organizací, v praktické části se pokusím představit jeden takový 

projekt, který se povedlo zrealizovat právě díky dotaci z Evropských strukturálních fondů, 

zejména Fondu malých projektů a pečlivému „Fundraisingu“. 

  

 Je zřejmé, ţe v současné době, kdy jsme svědky probíhající ekonomické i politické 

krize, není jednoduché najít finanční zdroje pro jakýkoliv projekt. Nezisková organizace, 

pokud chce být úspěšná, musí věnovat spoustu energie a času získávání finančních a jiných 

prostředků, tzv. Fundraisingu (tento termín bude vysvětlen podrobně v následujícím textu), 

musí dokonale znát moţnosti čerpání z dotačních programů ať jiţ Evropských 

strukturálních fondů, obcí a krajů, případně z nadací, které podporují projekty neziskových 

organizací, neboli obecně řečeno musí směřovat k vícezdrojovému financování. 

   

 Je jisté, ţe provozovat úspěšnou neziskovou organizaci lze pouze za předpokladu, ţe 

existuje skupina nadšenců, jeţ je schopna vytvořit ţivotaschopný projekt a zajistit jeho 

finanční krytí. Důleţitá je, ale také existence dlouhodobé vize a poslání, ale hlavně také to, 

aby jednotlivé projekty naplňovaly dlouhodobou podstatu existence neziskové organizace. 

 

 Cílem této bakalářské práce je analýza a zhodnocení konkrétního projektu 

v neziskové organizaci v oblasti finančního krytí nákladů. Jedná se o financování 
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přeshraničního projektu nevládní neziskové organizace, působící v oblasti výchovy, 

vzdělávání a sportu.  

 

 Významnou součástí financování tohoto projektu je i vyuţití operačního programu 

přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, který tvoří 

významnou část praktické části práce.   
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2. Charakteristika neziskové organizace  
 

Nezisková organizace je pojem, který je všeobecně uţíván, avšak není vymezen 

ţádným právním předpisem. Zakládá se podle různých právních předpisů a podléhá 

registraci na místech určených jí zákonem, na základě kterého byla zřízena. 

 

Nezisková organizace je obecně právnickou osobou, která nebyla zaloţena za 

účelem podnikání a jejíţ hlavní činností je poskytování sluţeb a provádění činností, jeţ 

jsou zpravidla neziskové a slouţí veřejnému zájmu (dále jen “hlavní činnost“). Majetek 

neziskové organizace nesmí být pouţit ve prospěch zřizovatelů a musí být pouţit na 

provoz neziskové organizace, zejména na poskytování sluţeb a provádění činností, pro 

které byla nezisková organizace zřízena. Nezisková organizace můţe vedle hlavní činnosti, 

vykonávat i doplňkovou činnost, která nesmí ohroţovat nebo omezovat činnost hlavní.   

  

2.1. Základní typy neziskových organizací  

 

2.1.1.  Státní  

 

Nejčastěji se do neziskového sektoru v České republice řadí nestátní neziskové 

organizace, rozpočtové organizace, ale patří sem také státní správa a samospráva : např. 

odborné instituce zřizované ministerstvy, ústavy sociální péče, domovy pro seniory, dětské 

domovy, domy dětí, muzea, divadla, galerie, knihovny, poradenská a informační centra 

apod. 

Vývoj naznačoval, ţe státní správa a samospráva se vědomě bude chtít 

příspěvkových organizací zbavit, ale současný trend je opačný. Ministerstva a úřady 

v loňském a letošním roce, své neziskové organizace aktivně podporují a investují do nich.  

 

2.1.2.  Nestátní 

 

Důleţitým aspektem při zakládání neziskové organizace je definice jejího 

dlouhodobého účelu a smyslu a potaţmo činnosti, kterou bude organizace vykonávat. Na 

tom, ale i na dalších aspektech závisí volba nejvhodnější právní formy. V následujícím 
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textu se pokusím představit základní formy nestátních neziskových organizací a jejich 

charakteristiky. 

 

 V České republice právní systém rozlišuje a umoţňuje zaloţení čtyř základních 

nestátních typů neziskových organizací: 

 

2.1.2.1. Občanské sdružení 

 

Občanské sdruţení upravuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů. Tato 

právní forma podnikání je sdruţením fyzických a právnických osob, která vzniká za 

účelem realizace nějakého společného zájmu a nevyvíjí svou činnost za účelem podnikání. 

Hlavním a typickým znakem je členská základna.  

 

Občanské sdruţení, při svém vzniku musí být zaregistrováno u Ministerstva vnitra 

České republiky. Podmínkou je předloţení návrhu na registraci a dvou vyhotovení 

zakládacích dokumentů (stanov) sdruţení, které musí obsahovat:  

 název sdruţení 

 sídlo 

 cíl činnosti 

 orgány sdruţení 

 popis jejich volby a fungování 

 podmínky vzniku členství 

 práva a povinnosti členů 

 ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud 

budou jednat svým jménem 

 zásady hospodaření  

 

Orgány občanského sdruţení jsou zakotveny ve stanovách. Nejvyšším orgánem 

občanského sdruţení je valná hromada, dalším orgánem je výkonný výbor v čele 

s předsedou, který řídí chod organizace mezi jednotlivými valnými hromadami. Občanské 

sdruţení nemá povinnost vkladu, a to ani minimálního. Zánik sdruţení je také jedním 

z bodů stanov: 
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  můţe se tak stát rozpuštěním 

  sloučením s jiným subjektem (sdruţením) 

 rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o rozpuštění 

2.1.2.2. Obecně prospěšná společnost 

 

Obecně prospěšnou společnost upravuje zákon č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech. Tato právní forma, je ve svém vzniku trochu sloţitější neţ 

zaloţení občanského sdruţení. Jedná se o subjekt, který by měl ve své podstatě poskytovat 

obecně prospěšné sluţby, a to všem a za stejných podmínek. Pokud vznikne zisk, nemůţe 

být alokován mezi zakladatele, to znamená ţe:  

„Hospodářský výsledek po zdanění, který je vykázaný ke konci účetního období, se 

převádí v celé výši do rezervního fondu, který se pouţívá nejprve ke krytí ztráty vykázané 

v následujících účetních obdobích.“ [8] 

 

Registrace probíhá u místně příslušného Krajského soudu, kdy společnost musí 

podat návrh na zápis, který bude obsahovat i následující dokumenty: zakládací smlouvu, 

čestná prohlášení členů správní a dozorčí rady, výpisy z rejstříku trestů, ověřené podpisové 

vzory osoby nebo osob oprávněných jednat jménem společnosti, doklad o oprávnění 

umístění sídla, prohlášení správce vkladu a v neposlední řadě také doklad o tom, ţe byly 

splněny podmínky pro výkon činnosti.  

 

Zakládacím dokumentem je zakládací listina, která musí obsahovat tyto údaje: 

zakladatele, název a sídlo společnosti, druh poskytovaných sluţeb, podmínky poskytování 

sluţeb, doba na kterou se společnost zakládá, jména členů správní a dozorčí rady (pokud je 

zřízena), způsob jednání správní rady, majetkový vklad a způsob zveřejnění výroční 

zprávy. 

„Zákon v § 20 a 21 upravuje povinnost OPS vydávat kaţdoročně výroční zprávu o 

činnosti a hospodaření OPS.  Zpráva musí být veřejně přístupná.  

Způsob zveřejnění stanoví OPS v zakládací listině. Nejrozšířenější způsob 

zveřejnění výroční zprávy je její zpřístupnění v sídle společnosti v pracovní dny v 

konkrétně určených hodinách.“ [8] 
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Zákon byl s účinností od  1.1.2011 novelizován. 

 

2.1.2.3. Nadace a nadační fond 

 

Nadace a nadační fondy upravuje zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 

fondech.  Nadace nebo nadační fond jsou právnické osoby. 

 

 Nadace, byť jsou samy neziskovými organizacemi, obvykle působí jako jakýsi 

prostředník mezi firemními a individuálními dárci a právě nestátními neziskovými 

organizacemi.  

Nadace jsou hojně vyuţívány k filantropickým účelům. Příkladem jsou zejména 

nadace ČEZ a Telefonica O2, které patří mezi největší české nadační zdroje pro projekty 

NNO. Nadační filantropie je hlavně vyuţívána jako pomyslné pojítko mezi společností a 

místem, ve kterém působí a je vyuţívána k dosahování účelu, pro který byla zřízena.  

Nadační jmění je peněţní vyjádření souhrnu peněţitých i nepeněţitých vkladů a nadačních 

darů zapsaných v nadačním rejstříku. Celková hodnota nadačního jmění nesmí být niţší 

neţ 500 000 Kč a po dobu trvání nadace se nesmí sníţit pod tuto hodnotu. Nesmí se podílet 

na financování politických stran nebo politických hnutí. Jsou to především účelová 

sdruţení majetku, zřízená a vzniklá pro dosahování obecně prospěšných cílů. 

 

Obecně prospěšným cílem je: 

 zejména rozvoj duchovních hodnot 

 ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot 

 ochrana přírodního prostředí 

 ochrana kulturních památek a tradic  

 rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu 

 

 

Nadace nebo nadační fond nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou: 

 pronájmu nemovitostí 

 pořádání veřejných sbírek 

 pořádání kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí 
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2.1.2.4. Účelová zařízení církví 

 

Účelová zařízení církví jsou upravena zákonem č. 3/2002 Sb., o svobodě 

náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských společností. Zvláště potom §16a 

upravuje podmínky jejich evidence. Účelová zařízení církví se zabývají poskytováním 

obecně prospěšných sluţeb veřejnosti, za předem definovaných podmínek, pro všechny 

uţivatele stejných. Jedná se zpravidla o sociální či zdravotnické sluţby provozované 

formou tzv. charit či diakonií. 

 

2.2. Financování v neziskové organizaci 

 

2.2.1.   Fundraising 

 

Je aktivita, směřující k získávání finančních či jiných zdrojů pro provoz či 

financování projektů v neziskových organizacích. Hlavním aktérem je tedy tzv. 

„Fundraiser“, coţ je osoba vykonávající činnost fundraisingu. Tento termín nemá 

jednoslovní český ekvivalent, a proto u nás zdomácněl ve své anglické podobě.  Je 

obvyklé, ţe tato aktivita bývá zajišťována i externě, kdy zvláště menší neziskové 

organizace vyuţívají sluţeb specializovaných fundraisingových agentur. Snahou 

fundraisera, by měla být i snaha o vyuţití více zdrojů financování – tento pojem je obecně 

označován jako vícezdrojové financování. 
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2.2.2.  Vícezdrojové financování 

 

Jak jiţ vyplývá z názvu, podstatou vícezdrojového financování je co největší 

vyuţití různých forem financování, zvláště pak v závislosti na tom zda se jedná o zdroje 

státní či veřejné anebo zdroje soukromé. Podpora vícezdrojového financování patří mezi 

základní priority vlády, neboť jedním z cílů politiky neziskových organizací je také 

sniţování závislosti neziskových organizací na státu. 

 

Vícezdrojové financování, pokud je zdařile aplikováno, sniţuje 

riziko podfinancování neziskové organizace, převáţně v oblasti provozních nákladů, 

v případě výpadku příjmu z některého vyuţívaného zdroje. 

 

Hlavními zdroji financování neziskových organizací jsou: 

 

Státní rozpočet 

 

Stát poskytuje finanční prostředky formou dotací nebo formou veřejné zakázky, 

jedná se spíše o projekty celoplošné či celospolečensky významné. 

 

Rozpočty obcí a krajů 

  

Hlavními oblastmi, které touto formou obce a kraje financují, jsou bezesporu 

lokální kulturní, společenské a sportovní aktivity. Důleţitým aspektem financování 

z rozpočtu obcí a krajů je skutečnost, ţe právě municipality jsou lépe schopné cíleně 

financovat projekty, které mají význam pro lokální komunitu a zapadají do koncepce 

rozvoje té které obce.  V současné době neexistují ucelené informace o financování NNO 

na úrovni obcí a krajů, přesto RVNNO kaţdým rokem publikuje rozbor financování NNO 

z veřejných rozpočtů a v posledních letech se jiţ daří informace sjednocovat a získávat i 

z nejniţších úrovní obcí. 
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 Graf č.1 - rozdělení  financování NNO z veřejných rozpočtů. (mld. Kč ; %) 

 

 

[15] 

 

 

Evropské strukturální fondy 

  

Jedná se o produkt politiky soudrţnosti Evropské unie. Základním cílem je 

postupně vyhladit ekonomické rozdíly mezi státy unie a udrţovat rovnoměrný vývoj států 

unie a tím i zajistit společenský a ekonomický růst Evropské unie jako celku. 

 

 V právě probíhajícím programovém období, tedy v letech 2007 - 2013 má Česká 

Republika k dispozici 26,7 mld. €, rozdělených mezi regionální operační programy (ROP), 

tématické programy a programy územní spolupráce, kde většina prostředků plyne právě do 

regionálních operačních programů, jejichţ cílem je právě podpora slabších a méně 

vyspělých regionů Evropské unie. 

 

 

 

 

Státní rozpočet; 6,05;  
58% 

Kraje; 1,09; 11% 

Obce; 3,17; 31% 
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Nadace a nadační fondy 

 

O nadacích a nadačních fondech jsme se zmínila jiţ v předchozí kapitole, kde jsem 

hovořila o typech neziskových organizací. Nadace, byť jsou samy neziskovými 

organizacemi, obvykle působí jako jakýsi prostředník mezi firemními a individuálními 

dárci a právě nestátními neziskovými organizacemi. Příkladem jsou nadace ČEZ a 

Telefonica O2, které patří mezi největší české nadační zdroje pro projekty NNO. 

  

Firemní dárcovství 

 

 Dary firem jsou významným zdrojem financí neziskových organizací. Podle údajů 

Ministerstva financí věnují firmy v České Republice kaţdým rokem částku přibliţně 1,5 

mld. Kč. Podpora firemního dárcovství je velice dobře ovlivnitelná vládní politikou, a to 

hlavně v oblasti daně z příjmu, rozvoje společenské odpovědnosti firem a v zákonných 

úpravách prezentace dárcovství. Tyto oblasti přímo ovlivňují motivaci firem. 

 

 

Individuální dárcovství 

 

 Individuální dárcovství lze rozdělit na anonymní a neanonymní. Mezi anonymní 

bychom mohli zařadit například DMS, benefiční akce, veřejné sbírky apod. tento druh u 

nás převládá. i kdyţ cílem efektivní NNO by mělo být navázání vztahu s individuálním 

dárcem tak, aby byl tento vztah neanonymní a tím i trvalejší. Do této skupiny bych si 

dovolila zahrnout také dobrovolnickou činnost, která je významnou součástí 

neanonymních dárcovských aktivit.  

 Individuální dárcovství je u nás zatím nejmenším zdrojem příjmů NNO, i kdyţ ve 

světě je situace zcela opačná. Proto je tato oblast pod zvýšeným zájmem jak fundraiserů, 

tak i vlády, která se snaţí o zjednodušení příslušné legislativy, například zákona o 

veřejných sbírkách či zákona o DPH ve vztahu k DMS apod.  
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Pořádání loterií či hazardních her 

  

 Upravuje zákon č. 202/1990 Sb., jehoţ novelizace se právě projednává. Kaţdý 

provozovatel loterie či hazardní hry je povinen odvádět část výtěţku na veřejně prospěšné 

účely. 

  

Vlastní příjmy NNO 

 

 Financování alespoň části nákladů na projekty či provoz NNO vlastními zdroji, by 

mělo být standardem kaţdé neziskové organizace, byť se zajisté bude lišit podle druhu 

organizace a samozřejmě také podle činnosti, kterou vykonává. 

 

Mezi vlastní příjmy patří zejména: 

 

 příjmy z prodeje sluţeb (reklama, vstupné) 

 příjmy z prodeje zboţí či výrobků (upomínkové předměty, ruční výroba, 

reklamní předměty) 

 výnosy z investic (úroky, dividendy, pronájmy, licenční poplatky)  

 

 

2.3. Vládní koncepce ve vztahu k financování NNO 

 

Výbor pro legislativu a financování RVNNO 

 

V oblasti zlepšování právního prostředí je aktivní Výbor pro legislativu a 

financování RVNNO (Rada vlády pro nestátní neziskové organizace), který se od svého 

zaloţení na podzim roku 2007 snaţí o novelizace právních předpisů vztahujících se k 

neziskovému sektoru, neboť většina z nich nebyla od svého vzniku zásadněji novelizována. 

Jde zejména o zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, zákon č. 248/1995 Sb., obecně 

prospěšných společnostech, zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, zákon 

č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. 
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Vládní podpora rozvoje neziskového sektoru 

Vládní podpora rozvoje neziskového sektoru vyplývá z programového prohlášení 

vlády z roku 2007. Vláda se usnesla, „ţe bude podporovat maximálně svobodný prostor 

pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru a zajistí podmínky pro stabilitu a rozvoj 

nestátních neziskových organizací“.  Z tohoto usnesení vyplynul projekt 09-01 s názvem 

„Vytvořit maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru 

a pro rovnocennou spolupráci státu, samospráv a neziskového sektoru“ [15]. 

 Dne 5. ledna 2009 došlo usnesením vlády č. 9 ke schválení „Zhodnocení koncepce 

podpory neziskového sektoru“. Jedná se o dokument, který ve svých dvou částech, popisné 

a strategické, nejprve hodnotí současný stav a dále vytyčuje priority aţ do roku 2013. 

 Dokument se ve své popisné části dělí na pět hledisek, z nichţ pro nás 

nejzajímavější je právě hledisko vícezdrojového financování neziskového sektoru.  V této 

oblasti dokument definuje 19 problémů, které vyplynuly ze SWOT analýzy zpracované 

odbornou veřejností a Radou vlády pro nestátní neziskové organizace.  

Patří mezi ně zejména: 

 daňová legislativa 

 dotační systém a vázanost na jednoletý rozpočet 

 výše bankovních a poštovních poplatků 

 nedostatečná diskuse o společenské odpovědnosti firem 

 zákon o veřejných sbírkách 

 Ve své strategické části, se dokument zabývá výhledem aktivit, které by měly 

pomoci při stabilizaci oblasti financování neziskového sektoru. Hlavní oblasti rozvoje jsou 

například: 

 zásady pro zadávání státních zakázek na zajištění obecně prospěšných sluţeb 

 zákon o veřejných sbírkách 

 podpora společenské odpovědnosti firem 
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 definice činností prováděných neziskovými organizacemi, dlouhodobě 

podporované vládou ve formě mandatorních výdajů 

 

Z tohoto dokumentu jasně vyplývá nejen ochota vlády zabývat se problematikou 

financování neziskových organizací, ale hlavně ochota konzultovat tuto problematiku 

s odbornou veřejností, coţ v této fázi významně pomohlo nastartovat nutné legislativní 

úpravy a zároveň zkvalitnilo nejen situační analýzu, ale i strategický záměr vlády.  Zdá se, 

ţe vládní koncepce rozvoje neziskového sektoru, jako významného pilíře moderní 

společnosti je imunní vůči jakékoli změně vlády a kroky, které jsou nastavené by měly 

významně usnadnit přístup ke zdrojům financování NNO, zvláště pak pomoci rozšířit 

například firemní a individuální dárcovství, zjednodušit přístup k Evropským strukturálním 

fondům a také k prostředkům z veřejných rozpočtů. 

Tento dokument nemá jinou aktuálnější podobu, a to i vzhledem k politické situaci 

v ČR.  
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3. Analýza vybraného projektu  
 

Ve své praktické části Vás seznámím s konkrétním projektem jedné neziskové organizace. 

3.1. Představení organizace 

 

Organizace, jejíţ projekt bude předmětem analýzy, se jmenuje Fotbalová Akademie 

Josefa Masopusta, o. s., dále jen FAJM. Akademie vznikla v září 2007. Jedná se o projekt, 

kterému propůjčil své jméno pan Josef Masopust, drţitel Zlatého míče a Evropský 

fotbalista z roku 1962. 

 

 Cílem akademie je podpora mladých sportovců – fotbalistů v regionu města Mostu 

a v širokém okolí. Akademie pečuje o vzdělanostní a sportovní rozvoj více neţ 600 dětí a 

mládeţe. Není určena pouze pro mladé mostecké fotbalisty, ale jsou zde i fotbalisté ze 

spádových oblastí, jako jsou například Louny, Ţatec, Chomutov a Litvínov. Významnou 

aktivitou sdruţení je i rozvíjení spolupráce se zahraničními akademiemi formou stáţí a 

projektů. 

 Důraz je kladen nejen na rozvoj sportu a vzdělání, a to je důvod, proč FAJM o. s. 

aktivně spolupracuje s několika školami v Mostě. Vzhledem k věkové struktuře členů (4-

21 let) jsou partnery akademie jak mateřské školy, tak školy základní, střední i vysoké. 

V současné době probíhají intenzivní jednání s partnerskými akademiemi v zahraničí, se 

kterými FAJM o. s. plánujeme spolupráci právě v oblastech podpory sportu, vzdělávání 

dětí a mládeţe.  

Skutečnost, ţe akademie je součástí vzdělávacího procesu, umoţňuje zpětnou 

vazbu. Akademie spolu s rodiči vytváří kolem hráče trojúhelník, kterému se tak dostává 

komplexního přístupu a zároveň je poznána lépe individualita, schopnosti a nedostatky 

kaţdého hráče, coţ umoţňuje lépe reagovat na jeho individuální potřeby a upravovat 

tréninkové či výukové plány. Velmi důleţitá je v celém systému výuka jazyků. K dispozici 

jsou angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština a samozřejmě čeština. 

Prioritou akademie je také registrace hostujících talentů do klubu na přestup v 

ranném věku. Tento proces probíhá trvale a představuje pro FAJM o. s. budoucí moţné 

zisky z prodeje hráčů. FAJM o. s. pracuje v oblasti sportovní přípravy mládeţe podle 

vlastní metodiky, která byla vytvořena se špičkovými odborníky z ČR.  
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3.2. Projekt „Fotbalem k přátelství“ 

 

3.2.1.   Popis projektu   

 

Jedná se o projekt,  jehoţ cílem byl  společný tréninkový pobyt mladých fotbalistů 

FAJM o. s., a mladých fotbalistů BSC Freiberg (Saský sportovní klub). V rámci společně 

stráveného času docházelo k výměně zkušeností, jak mezi hráči, tak mezi trenéry. 

Vzájemná spolupráce jim umoţnila jiný úhel pohledu, na výchovu a rozvoj. Důleţitým 

aspektem společně stráveného času,  bylo  i  překonání jazykových bariér a vzájemná 

výuka cizího jazyka, poznávání kulturních odlišností a pohledu na ţivot. Součástí projektu 

byly i doprovodné akce, jako například uspořádání společné fotografické výstavy 

v zúčastněných školách a prostorách akademií.  

 

Veřejnost byla o průběhu projektu informována prostřednictvím lokálních médií, na 

webových stránkách byla vystavena prezentace, byly vyrobeny reklamní materiály, které 

byly vystaveny v prostorách letního stadionu FK Baník Most. 

 

Projektu se zúčastnilo přibliţně 60 osob, z čehoţ dospělých, tedy trenérů, 

výchovných a organizačních pracovníků bylo 10, zbytek byl tvořen mladými hráči, 

dorostenci ve věku 13-17 let. Třetina účastníků byla z klubu BSC Freiberg a dvě třetiny 

z FAJM o. s.. 

 

Výhodou projektu bylo,  ţe město Freiberg a sportovní klub BSC Freiberg mělo 

velký zájem o spolupráci s FAJM o. s. a toto společné soustředění mladých fotbalistů bylo 

úvodním projektem dlouhodobé spolupráce mezi oběma kluby. 

3.2.2.   Harmonogram  

 

 U kaţdého projektu je nutné definovat harmonogram, který by měl obsahovat i 

přípravné fáze, které zahrnují například i finanční zajištění celé akce. Samotný pobyt trvá 2 

týdny, avšak jednotlivé fáze projektu zabírají dohromady 24 týdnů od úvodního plánování 

aţ po závěrečné zhodnocení, včetně vyúčtování. Harmonogram analyzovaného projektu  je 

uveden v příloze č.1.  
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Harmonogram má následující fáze: 

 

Plánování projektu 

 Jde o první fázi, ve které se rozpracuje základní myšlenka do základních bodů, 

dojde k prvotním jednáním s partnerskou organizací a s dodavateli sluţeb. V našem 

případě trvá max. 3 týdny. V této fázi se také naplánují se zdroje financování. 

Příprava projektu 

 Je v podstatě fáze, ve které se dále do detailů rozpracovávají naplánované 

skutečnosti, domlouvají se konkrétní termíny a výdaje, zjišťují se podmínky financování 

z veřejných i soukromých zdrojů. 

Zpracování žádosti 

 Je fáze, ve které se veškeré naplánované skutečnosti zpracují do projektové ţádosti 

o dotaci z ESF. 

Organizační zajištění projektu 

 V této fázi dochází ke konkrétnímu rozdělení úkolů, podepisují se smlouvy 

s partnerskými organizacemi a dodavateli. 

Závěrečná příprava realizace 

 Je v podstatě vyústění všech předešlých kroků. Jiţ je známo, zda a v jaké výši došlo 

ke schválení dotace z ESF a této skutečnosti se přizpůsobuje projekt, dolaďují se poslední 

detaily. 

Realizace projektu 

 Tato fáze obsahuje zmíněné 2 týdny společného tréninkového pobytu včetně týdne 

před i po akci tak aby byla dostatečná rezerva nejen pro závěrečnou fázi přípravy, ale i pro 

moţné posuny termínů. 

Sběr dat o realizaci 

 Tato fáze je nutné právě s ohledem na způsob financování. Vyplňují se dotazníky, 

třídí se foto dokumentace, dochází k vyúčtování od dodavatelů. 

Vyhodnocení projektu 

 V této fázi se připravuje závěrečná zpráva a vyúčtování dotačních prostředků. 
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3.2.3.   Výdaje 

 

 

Výdaje celého projektu tvoří převáţně poloţky související s ubytováním, stravou, 

dopravou, medializací a pronájmem hracích ploch apod. Následující tabulka ukazuje detail 

těchto výdajů. Vzhledem k tomu, ţe kaţdý s partnerů ponese část výdajů, pro účely této 

práce je označíme jako PP1  (FAJM) a PP2 (BSC Freiberg). PP je zkratka pro označení 

projektový partner.  

 

 

 

Tabulka č. 1 – plán výdajů 

 

Druh výdaje Dny Osoby Sazba Celkem PP

Ubytování FAJM 12 40 € 10,00 € 4 800,00 PP1

Ubytování BSC Freiberg 12 20 € 10,00 € 2 400,00 PP2

Ubytování € 7 200,00

Strava FAJM 12 40 € 14,00 € 6 720,00 PP1

Strava BSC Freiberg 10 20 € 20,00 € 4 000,00 PP2

Strava € 10 720,00

Pronájem sportovišť FAJM € 2 318,00 PP1

Pronájem sportovišť BSC Freiberg € 1 350,00 PP2

Pronájem sportovišť € 3 668,00

Kvalifikovaní odborníci (hod) 50 € 25,00 € 1 250,00 PP1

Ceny do soutěží € 2 500,00 PP1

Propagace & internet € 700,00 PP1

Doprava (Freiberg - Most) € 302,00 PP2

€ 26 340,00 Celkem

z toho € 18 288,00 PP1

z toho € 8 052,00 PP2  
 

[17] 
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Následující graf ukazuje rozdělení výdajů na jednotlivé druhy: 

 

 

Graf č. 2 – rozdělení výdajů projektu 

 

 

[17] 

 

Ubytování a strava 

  

 Ubytování a strava jsou nejvýznamnější výdajovou poloţkou celého projektu a 

tvoří 68% celkových výdajů. Denní sazby stravného a nocleţného vychází ze smluv 

s ubytovacími a stravovacími zařízeními, která byla vybrána na základě výběrových řízení. 

Z tabulky je zřejmé, ţe výdaje na ubytování jsou €10 na osobu a den na celkovou dobu 12 

dnů.  Stravné bude činit €14 na osobu a den pro účastníky FAJM a €20 na osobu a den pro 

Propagace & Medializace 
3% 

Ubytování 
27% 

Strava 
41% 

Pronájem sportovišť 
14% 

Kvalifikovaní odborníci 
5% 

Ceny do soutěží 
9% 

Doprava (Freiberg -  
Most) 
1% 
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účastníky z BSC Freiberg. Vzhledem k výměně turnusů a je stravné počítáno u účastníků 

z BSC Freiberg jen na 10 dní. Ubytovacím a stravovacím komplexem byl vybrán areál 

Benedikt, který má nejen dostatečné kapacity, ale splňuje i stravovací a ubytovací kritéria. 

 

Pronájem sportovišť 

  

 Výdaje na pronájem hracích ploch, včetně nezbytného zázemí, tedy šaten, 

rehabilitačních zázemí, posiloven, sauny, včetně energií tvoří přibliţně 14% všech výdajů. 

V tomto případě byla vyuţita dlouhodobá smlouva, kterou má FAJM se sportovním 

areálem Souš, který jiţ funguje jako tréninkový areál akademie. Kalkulace sportovišť je 

postavena na pronájmu umělé trávy včetně osvětlení ve výši €58/hod a pronájem zázemí 

včetně šaten, sauny a rehabilitační linky ve výši €77/hod. Celková částka pro německý 

klub BSC Freiberg byla vytvořena součtem €58/hod + €77/hod x 10 hodin. Celková částka 

FAJM o.s. činí 60.000 Kč přepočtených na eura aktuálním kurzem. 

 

Ostatní výdaje 

 

Tato skupina tvoří přibliţně 18% všech výdajů a obsahuje odměny trenérů, masérů 

a vzdělávacích pracovníků, náklady na propagační materiál, včetně výdajů na medializaci, 

ceny do soutěţí a dopravní náklady mezi Mostem a Freibergem. 

 

3.2.4.   Financování projektu  

 

Pro rozhodnutí o zdrojích financování projektu je důleţité pochopit všechny jeho 

aspekty tak, aby bylo vhodně zkombinováno financování z veřejných a soukromých 

zdrojů. Významnými hledisky tohoto konkrétního projektu jsou právě aspekty přeshraniční 

spolupráce, dále aspekty sociálně kulturní, či aspekt rovných příleţitostí atp. Dále tyto 

specifika přiblíţíme, neboť právě jejich úplné pochopení je velmi důleţité pro nastavení 

nejvhodnější kombinace zdrojů financování. 
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Přeshraniční spolupráce 

 

Vzájemné poznávání komunit, poznávání ţivota v odlišné kultuře, výměna 

informací, sdílení zkušeností, zlepšení jazykové připravenosti, to jsou právě cíle, kterých 

chce tento projekt dosáhnout. Navázání dlouhodobé spolupráce a detailnější poznávání 

mezi regiony bude mít zajisté význam pro mládeţ obou akademií.  V případě úspěšné 

realizace projektu lze budovat spolupráci obou akademií a regionů na dlouhodobé bázi a 

realizovat další společná setkání v rámci sportovního i společenského ţivota. 

 

Sociálně kulturní rozvoj 

V rámci tohoto projektu bude zajisté naplněn i cíl sociálně kulturního rozvoje a 

partnerské spolupráce, právě například díky uspořádání společné fotovýstavy v obou 

zúčastněných školách. Aspekty rovných šancí a integrace znevýhodněných skupin jsou 

zohledněny jiţ samotnou podstatou fungování občanského sdruţení FAJM o. s., kde 

nedochází k jakémukoli omezení participace na základě rasy, pohlaví či sociálního původu.   

Z výše uvedených aspektů jistě vyplývá moţnost financování z Evropských 

strukturálních fondů, konkrétně tedy z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi 

Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013, respektive ze společného 

fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge (dále jen FMP). 

 

 

3.2.4.1. Fond Malých Projektů 

 

Fond malých projektů býval v letech 2004-2006 kompaktní součástí iniciativy 

Společenství EU INTERREG IIIA. Tato iniciativa byla nejvýznamnější a nejrozsáhlejší 

iniciativou společenství. Na české straně navazovala na iniciativu Phare CBC, které 

fungovala před vstupem ČR do EU [18]. V současnosti je tento program nahrazen 

operačním programem Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi 

Svobodným státem Sasko a českou Republikou. Tento operační program je financován 

z Evropského sociálního fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Národním orgánem 

zodpovědnosti je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (MMR) [18].  
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Fond malých projektů je sice součástí OP Cíl 3 a tudíţ čerpání z tohoto fondu musí 

splňovat kritéria tohoto operačního programu, ale jeho správa je delimitována do 

příslušného mikroregionu. V našem případě se jedná o Euroregion Krušnohoří. Příslušná 

mapa dotačního území Euroregion Krušnohoří je v příloze č. 3. 

 

Obecné atributy  FMP 

 

Moţnost čerpání z Fondu malých projektů je omezena částkou € 22.500, celkové 

výdaje projektu nesmí přesáhnout €40.000 a fond financuje maximálně 85% výdajů. Další 

podmínkou je právě přeshraniční spolupráce, dále spolupráce se zahraničním partnerem 

v oblasti financování a realizace a aplikace principu vedoucího partnera (Lead Partner). 

  

Cíle programu 

 

 Fond malých projektů pomáhá zejména subjektům v příhraničním území překonat 

specifické rozvojové problémy, které vyplývají z jejich „relativní izolace“. Zejména 

podporuje spolupráci na obou stranách hranice a podporuje vytváření širších vazeb na 

Evropskou Unii.   

 

 Priority programu  

 

 podpora výhradně neinvestičních akcí v oblasti malých přeshraničních aktivit  

 rozvoj turismu – důleţité pro místní/regionální hospodářství  

 rozvoj zaměstnanosti v oblastech česko-saského příhraničí  

  

 Upřednostňovány jsou zvláště projekty, které: 

 jsou připraveny k realizaci   

 jsou financovány společně oběma přeshraničními partnery 

 Mají výrazný přeshraniční dopad  
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Podání žádosti a schvalovací proces  
 

 

Čerpání z dotací z Fondu malých projektů je v praxi velmi sloţité. Důvodem je 

sloţitý a zdlouhavý schvalovací proces. Dvojjazyčně vyplněnou ţádost  odesílá Lead 

partner (v případě společného financování) na projektový sekretariát, kde finanční 

manaţeři zhodnotí, zda je ţádost vypsána v souladu s podmínkami Fondu malých projektů 

a podmínkami pro Euroregion Krušnohoří. Ţádost musí být v elektronické i tištěné podobě.  

Dále musí být v případě společného financování spolu  s ţádostí doručena řádně podepsaná 

kooperační smlouva.  Pokud ţádost splňuje všechny podmínky, postoupí do prvního kola, 

neboli k tzv. hodnotitelům, coţ je vlastně komise sloţená z odborníků, kteří rozhodují na 

základě praxe nebo realizují projekty, případně pracují v oblasti regionálního rozvoje. Tito 

odborníci kontrolují formální obsahovou správnost dle bodového systému a v případě 

pozitivního výsledku je  projekt doporučen do dalšího kola. 

 

V dalším kole zasedá, rozhoduje a schvaluje tzv. Rada Euroregionu Krušnohoří, 

která je tvořena hlavně ze starostů obcí, případně jiných politiků působících na municipální 

úrovni. Je sloţena ze v13 členů a ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy. 

Organizační struktura Euroregionu Krušnohoří je uvedena v příloze č. 2. 

  

 Nezbytnými přílohami k žádosti jsou tyto doklady: 

 prohlášení o souhlasu se zpracováním dat 

 čestné prohlášení kooperačního partnera projektu FMP Euroregionu 

Krušnohoří/Erzgebirge  

 smlouva o spolupráci mezi lead partnerem a projektovým partnerem / projektovými 

partnery 

 prohlášení kooperačních partnerů 

 plán výdajů a financování v Eurech, který by měl poloţkově obsahovat výdaje 

obou partnerů včetně rozdělení na dotační prostředky (max. 85%) a vlastní zdroje 

 

Mezi hlavní poloţky patří zejména: 

 Náklady na stravování (jednodenní/vícedenní akce) 

 Doprava + cestovné pro účastníky 
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 Výdaje na referenty a odborníky (zahrnuje honoráře a cestovné) 

 Internetové prezentace 

 Ceny do soutěţí  

 Informační, výstavní materiály a předměty, pracovní materiál 

 

Vyúčtování dotačních prostředků 
 

Vyúčtování musí proběhnout do 3 měsíců po realizaci projektu. Jiţ při přípravě 

projektu je však nutné vědět, jakým způsobem se dotace vyúčtovává a to zvláště proto, ţe 

pravidla jsou velmi striktní. Kaţdá faktura, která je vystavena v rámci zrealizovaného 

projektu musí například obsahovat větu: „ Tento doklad je vystaven v rámci projektu 

č...…..“.  

 

Důleţitou oblastí je také daň z přidané hodnoty, neboť „ Daň z přidané hodnoty je 

nezpůsobilým výdajem pokud příjemce plnění má nárok na odpočet daně na vstupu. Nárok 

na odpočet daně z přidané hodnoty je vymezen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty.“ [8] 

 

„ Pro osoby, které jsou plátci daně z přidané hodnoty (osobami registrovanými 

k DPH), je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem v případě, ţe nemají nárok na 

odpočet DPH v plné výši u daného přijatelného plnění v souladu se zákonem č.235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty. Pro osoby neregistrované k DPH je daň z přidané hodnoty 

způsobilým výdajem, neboť tyto osoby si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané 

hodnoty na vstupu.“ 

 

„Způsobilá daň z přidané hodnoty se vztahuje k plněním, která musí být sama 

povaţována za způsobilá. V případě, ţe je plnění způsobilé pouze z alikvotní části, pak je 

daň z přidané hodnoty vztahující se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní části. 

V praxi nastávají poměrně komplikované situace zejména u organizací, které uplatňují 

odpočet daně koeficientem.“ [8] 
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Nezbytnou součástí konečného vyúčtování jsou tyto doklady: 

 

 Závěrečná zpráva, která musí obsahovat i fotografie z akce, musí dokumentovat 

nutnou medializaci a musí obsahovat celkové zhodnocení projektu 

 Ţádost o platbu 

 Soupiska účetních dokladů, neboli seznam všech výdajů a příjmů 

V konečném důsledku, ale záleţí na poţadavcích a podmínkách daného regionu, 

jak bude vypadat vyúčtování dotačních prostředků a závěrečná zpráva. 

. 

3.2.4.2. Ostatní zdroje financování 

Z obrázku č. 2 je zřejmá struktura a výše nákladů a tudíţ i skutečnost, ţe z FMP 

bude moţné čerpat jen část celkových nákladů. Zbývající část nákladů bude hrazena 

firemními dárci, z nichţ nejvýznamnější je skupina SIAD. Podmínkou získání tohoto daru 

je uvedení společnosti SIAD Czech spol. s r.o. v reklamních materiálech projektu, na 

webových stránkách a umístění jejich loga na sportovních plochách, coţ je vcelku 

jednoduše realizovatelné.  Následující graf tedy poodhalí strukturu zdrojů financování 

popisovaného projektu: 

Graf č. 3 – struktura zdrojů financování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[17] 

Fond malých 
projektů (85% z 

PP1 & PP2); 
€22.389,00; 85%

Náklady hrazené 
PP2;   €1.207,80; 

5%

Firemní dárci;    
€2.743,20; 10%
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4. Zhodnocení  
 

V důsledku implementace pracovního programu projektu došlo k podpoře 60 osob, 

které dostaly příleţitost zapojit se do aktivit v česko-německém, tedy mezinárodním 

prostředím. V důsledku společně realizovaných aktivit nepochybně došlo k posílení česko-

německých sportovních, kulturních ale i společenských vazeb, zejména mezi mládeţí a tak 

posílení myšlenky budování společné Evropy. 

 

Součástí hodnotící fáze bylo i dotazníkové šetření mezi účastníky projektu. Pro 

výzkum byla zvolena metoda tzv. kvantitativního dotazníkového šetření. Výhodou této 

metody je, ţe je velice efektivní z hlediska oslovení relativně vysokého počtu respondentů, 

není nákladná a dá se zrealizovat v poměrně krátkém časovém období.  

 Dotazník  je sloţen ze sedmi otázek a byl  sestaven tak, aby mohli být osloveni 

všichni účastníci projektu. Dotazník je přílohou č. 4 této práce. 

 

  

Tabulka č. 2 – výsledek dotazníkového šetření 

 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

Domníváte se, že je přeshraniční spolupráce pro Váš region 

přínosná?
31 24 5 0

Považujete Vaši účast na projektu za přínosnou pro ostatní 

účastníky projektu?
23 30 7 0

Byla Vaše účast na projektu přínosem pro Vás? 23 37 0 0

Byla pro Vás spolupráce a komunikace s přeshraničními 

účastníky projektu složitá?
2 15 29 14

Zúčastnil byste se podobného projektu v budoucnu? 37 23 0 0

Byl jste dostečně informován, že projekt byl spolufinancován z 

ESF?
54 6 0 0

Myslíte že byly prostředky z ESF vynaloženy účelně? 29 31 0 0

CELKEM

 

 

[17] 
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Graf č. 4 – výsledek dotazníkového šetření 

 

 

[17] 

Z výsledků vyplývá, ţe projekt byl všemi účastníky hodnocen spíše pozitivně. 

Mladší respondenti obecně hodnotili projekt více kladně neţ jejich starší kolegové, největší 

ohlas však měl u nejstarších účastníků, tedy trenérů a vedoucích. Mladší děti také měli 

méně problémů s komunikací a spíše by se podobného projektu účastnili v budoucnu. 

 

Příleţitost realizovat projekt dále posílila aktivní postavení příjemce grantu, neboť 

získal konkrétní hmatatelnou zkušenost s řízením projektu v mezinárodním prostředí a tak 

posílil a zvýšil svou moţnost absorbovat finanční prostředky nejen z českého státní 

rozpočtu, ale i z rozpočtu Evropské unie v budoucnosti. 

 

Realizace projektových aktivit a zdárné ukončení projektu také posílilo místní 

iniciativy v regionu Mostecka, neboť poskytlo dostatek informací o moţnosti takovýmto 

způsobem pracovat s cílovými skupinami a v budoucnosti posílit princip partnerské 

spolupráce nejen v mezinárodním měřítku, ale zejména v kontextu místních neziskových 

organizací.  
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Realizovaný projekt tak můţe představovat odbornou základnu k posílení a 

vytvoření dostatečné kapacity odborníků, kteří disponují dostatečnou relevantní dovedností 

nejen k předkládání dalších projektových ţádostí v podobě ţádostí o grant, ale i 

dovednostmi tyto projekty efektivně řídit jak z hlediska implementace pracovního 

programu  tak z hlediska finančního řízení. 
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5. Závěr 
 

Jak jiţ bylo řečeno v úvodu, neziskové nestátní organizace jsou významnou 

součástí ekonomického, sociálního a kulturního ţivota naší země.  Je zřejmé, ţe 

financování neziskových organizací je proto klíčovým aspektem jejich bezproblémového 

fungování a tím i plnění jejich sociálně kulturních či vzdělávacích funkcí.  

 

Opravdu úspěšné neziskové organizace věnují otázce jejich financování nemalou 

pozornost. Fundraising, neboli aktivita vedoucí k zajištění finančních a jiných prostředků 

je jiţ dnes významnou součástí denních aktivit spojených s provozováním neziskové 

organizace. V poslední době je však důraz kladen také na další aspekt fundraisingu, a tím 

je tzv. vícezdrojové financování, neboli schopnost fundraisera vyuţít všech moţností 

financování právě s ohledem na zdroj původu. Mnohdy je vícezdrojové financování i 

nutností, pokud je jedním ze zdrojů právě dotace z Evropských fondů či veřejných 

rozpočtů, kde bývá určitá spoluúčast příjemce dotace zakotvena v podmínkách poskytnutí 

dotace. 

 

Snahou této práce bylo především popsat konkrétní projekt a jeho financování. Ve 

své teoretické části se ale snaţí také o shrnutí celého prostředí neziskových organizací 

v České republice, včetně jeho legislativního rámce a vládní politiky. 

 

Projekt, který jsem zde představila je jedním z běţných projektů organizovaných 

neziskovými organizacemi zabývajícími se sportem a vzděláváním mládeţe 

v příhraničních oblastech, a to právě z důvodu moţnosti financování majoritní části 

nákladů z Evropských fondů, coţ je v dnešní době zřejmě jediná vyuţitelná varianta.  

 

Vytvoření dlouhodobých vztahů se zahraničními partnery je základem úspěchu 

podobných projektů, zvláště pak s ohledem na dostupnost zdrojů financování. Důleţitým 

aspektem je pokrytí části výdajů vlastními zdroji, případně soukromými a firemními dárci, 

u kterých je právě kontinuita aktivit významným aspektem.  
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Na základě výše uvedených poznatků lze konstatovat, ţe společný projekt FAJM 

o.s. a BSC Freiberg e, můţeme  v zásadě z pohledu financování hodnotit velmi pozitivně, 

neboť je zde zastoupeno nejen vícezdrojové financování  opírající se o zdroje jak ze 

soukromého, tak i z veřejného sektoru. Byla zde prokázána schopnost výborného 

fundraisingu zvláště pak ve vztahu k čerpání finančních prostředků z Evropských 

strukturálních fondů. Je obvyklé, ţe proto, aby nezisková organizace byla schopna čerpat 

z těchto fondů, musí jednotlivé projekty významně přizpůsobit právě podmínkám, za 

kterých lze z těchto fondů čerpat a to se zde podle mého názoru povedlo.  
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