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1 Úvod 

Sport již od nepam�ti hraje velmi významnou roli v život� �lov�ka. Není jen 

p�íjemným prožitím volného �asu, ale p�i sportu dochází ke zlepšení psychických a fyzických 

schopností �lov�ka. Aktivní zp�sob života pat�í mezi nejd�ležit�jší a nejefektivn�jší sou�ásti 

prevence drogové závislosti, alkoholismu a dalších negativních sociáln� patologických jev�. 

Sport je i p�ínosem pro národní hospodá�ství. Odvodem daní ze sportovního pr�myslu a 

služeb získává dnes stát zp�t do státního rozpo�tu významnou �ást finan�ních prost�edk�. V 

neposlední �ad� nutno zd�raznit p�ínos sportu zejména v oblasti státní sportovní reprezentace, 

jejíž výsledky zvyšují prestiž �eské republiky na mezinárodním poli.  

Po roce 1989 se role t�lesné výchovy a sportu v �eské republice  zm�nila, nebo�

s p�íchodem tržní ekonomiky získaly sportovní organizace možnosti nových forem 

financování a nejsou již pln� závislé na podpo�e státu. Sportovní organizace a kluby se 

zapojují do d�ní na trhu a i zde získávají velmi významnou roli a nezanedbatelný podíl na 

hrubém domácím produktu. Vrcholový sport poskytuje zajímavé investi�ní p�íležitosti a 

pracovní místa. I p�esto hrají velmi d�ležitou roli prost�edky z ve�ejných rozpo�t�.  

 Cílem této bakalá�ské práce je p�iblížit konkrétní stav financování ob�anského 

sdružení TJ Sokol Krmelín, zhodnocení sou�asného stavu a návrh p�ípadných možností 

na zlepšení  jeho finan�ní situace. 

  Bakalá�ská práce se d�lí do p�ti kapitol v�etn� úvodu a záv�ru. Druhá kapitola 

Vymezení teoretických pojm� obsahuje vymezení neziskových organizací v národním 

hospodá�ství, právní úpravu ob�anského sdružení, možnosti financování neziskových 

organizací. T�etí kapitola bakalá�ské práce popisuje postavení TJ Sokol Krmelín, jeho 

organiza�ní strukturu, rozpo�et obce Krmelín, p�íjmy a výdaje ob�anského sdružení a SWOT 

analýzu. �tvrtá kapitola vyhodnocuje výsledky šet�ení zjišt�né p�i zpracování dané 

problematiky a navrhuje další možná �ešení pro zlepšení financování ob�anského sdružení TJ 

Sokol Krmelín.  
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2 Vymezení teoretických pojm�

2. 1 Význam a poslání sportu  jako ekonomického statku 

 Jak uvádí Peková, J. ; Pilný, J.; Jetmar, M. (2008, s. 427) „ Sport je �innost, která 

všeobecn� p�ispívá ke zušlech�ování lidského potenciálu, a to jak po stránce fyzické, tak po 

stránce psychické ( duševní )“. 

Sport podporuje všechny složky lidského potenciálu komplexn�, a� už je to potenciál 

zdraví, potenciál poznatkový a dovednostní. V oblasti fyzické sport posiluje základní 

fyziologické funkce lidského organismu jako je vytrvalost, odolnost, p�esnost aj. V oblasti 

duchovní sport významn� posiluje psychickou složku osobnosti (schopnost zvýšeného 

soust�ed�ní na ur�itou �innost, zodpov�dnost v��i druhé osob� aj.) 

 Velmi významná je funkce výchovná, kde sport jednak pozitivn� utvá�í osobnost 

�lov�ka a jednak vytvá�í p�edpoklady pro vznik nových pozitivních vlastností (poctivost, 

slušnost, vzájemná pomoc aj.). Sport také významn� p�ispívá k dodržování zdravé 

životosprávy, zejména zdravé výživy. 

 Vzhledem k tomu, že sport je krom� jiného velmi náro�ný na �as, je vhodné, aby se 

mu v�novala zejména mládež, která má zpravidla dostatek volného �asu. Zejména u mládeže 

provozování sportu umož�uje ú�elné využívání volného �asu, a tak velmi �asto omezuje 

p�sobení n�kterých negativních vliv� spole�nosti na vývoj mladého �lov�ka (kou�ení, drogy, 

alkohol, hazardní hry aj.). [7] 

 V sou�asné dob� se ve sv�t� ší�í pojem sport pod heslem „ Sport pro všechny“.  

Moderní vysp�lá spole�nost vykazuje nedostatek pohybu a s tím p�edevším související vyšší 

výskyt srde�n�- cévních a dalších civiliza�ních chorob. Existuje snaha nalézt nový životní styl 

pro spole�nost, ve které jsou eliminovány pohyb a fyzická námaha z každodenní pracovní 

�innosti. T�lesná aktivita se má stát sou�ástí trávení volného �asu. [6] 

2. 2 Prostor pro p�sobení neziskových organizací a jejich typologie 

Abychom lépe pochopili fungování a existenci neziskových organizací, je t�eba znát 

prostor, který je jim v národním hospodá�ství ur�en. Jde o prostor, ve kterém mohou vyvíjet 

svou �innost a zárove� plnit svá  poslání ve vztahu k ob�anské spole�nosti. V odborné 



- 6 - 

literatu�e je uvád�na celá �ada kritérií, podle kterých je možné národní hospodá�ství �lenit. 

Jedním z nich je �len�ní podle principu financování a na n�j voln� navazující  �ty�sektorové 

�len�ní podle Pestoffa. [8] 

Obr. 2.1 �len�ní národního hospodá�ství podle principu financování 

Zdroj:[8] str.13 

Ziskový (tržní) sektor 

Tento sektor je financován z prost�edk� získaných subjekty ziskového sektoru 

z prodeje statk� za tržní cenu, která se na trhu vytvá�í  na základ� vztahu poptávky a nabídky. 

Cílovou funkcí ziskového sektoru a tudíž organizací, které v jeho rámci fungují je zisk.  

Neziskový (netržní) sektor 

Do tohoto sektoru se �adí  ty subjekty, které získávají prost�edky pro svou �innost 

cestou tak zvaných p�erozd�lovacích proces�, jejichž principy jsou podrobn� popsány a 

zkoumány prost�ednictvím ve�ejných financí. Cílovou funkcí  neziskového sektoru není zisk 

ve finan�ním vyjád�ení, ale p�ímé dosažení užitku, který má  zpravidla podobu ve�ejné 

služby. Na tomto principu fungují neziskové organizace a to sebou nese �adu p�edností, ale 

také problém�. 

Neziskový ve�ejný sektor 

Je �ást neziskového sektoru, která je financována z ve�ejných financí, je �ízena a  

spravována ve�ejnou správou, rozhoduje se v ní ve�ejnou volbou a podléhá ve�ejné kontrole. 

NÁRODNÍ HOSPODÁ�STVÍ

Ziskový (tržní) sektor Neziskový (netržní) sektor

Ve�ejný sektor Soukromý sektor Sektor domácností
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Neziskový soukromý sektor 

Je �ást neziskového sektoru, která je financována ze soukromých financí (ale 

p�ísp�vek s ve�ejných financí se nevylu�uje), tedy financí soukromých fyzických a 

právnických osob., které se rozhodly vložit své soukromé finance do konkrétní produkce nebo 

distribuce statk�, aniž by o�ekávaly, že jim tento vklad p�inese finan�n� vyjád�ený zisk. 

Sektor domácností 

Tento sektor má v rámci národního hospodá�ství významnou roli svým za�len�ním do 

kolob�hu finan�ních tok� a vstupem na trh produktu, faktor� a kapitálu.[8] 

2.2.1 �len�ní národního hospodá�ství podle Pestoffa 

 Švédský ekonom Victor A. Pestoff používá pro znázorn�ní rozd�lení národního 

hospodá�ství plochu trojúhelníku, ve kterém jsou zakresleny základní bloky, které vytvá�í 

�ty�i sektory. Viz obr. 2.2. 

Obr. 2.2 Zobrazení národního hospodá�ství podle Pestoffa 

Zdroj: [8] str. 20 

S využitím Pestoffova uspo�ádání národního hospodá�ství je možné charakterizovat 

organizace, které p�sobí v jednotlivých sektorech  národního hospodá�ství takto: 
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Tab. 2.1  

Sektor Charakteristika organizací 

Ziskový, soukromý, tržní (první sektor) Ziskové, formální, soukromé 

Neziskový, ve�ejný (druhý sektor) Neziskové, formální, ve�ejné 

Neziskový, soukromý (nevládní, t�etí sektor) Neziskové, formální, soukromé 

Neziskový, domácností Neziskové, neformální, soukromé 

Zdroj: upraveno podle [8, str. 21] 

Jak tvrdí Rekto�ík (2007, str. 21) „V ideálním p�ípad� tvo�í ve�ejný neziskový sektor, 

soukromý neziskový sektor a soukromý ziskový sektor t�i pilí�e, které se vzájemn� dopl�ují a 

vyvažují rozložení sil na poli politickém, ekonomickém a na poli ob�anských svobod.“ 

2.2.2 Základní charakteristiky  neziskových organizací 

 Jak uvádí Rekto�ík (2007, str.40) „ V �eské odborné ekonomické literatu�e není 

jednozna�n� definována charakteristika organizací, které p�sobí v neziskovém sektoru. Pro 

další výklad se vychází z definice uvedeného v zákon� �. 586/1992 Sb. O dani z p�íjm� §18, 

odstavec 7, že jde o organizace charakteru právnické osoby, která nebyla z�ízena nebo 

založena za ú�elem podnikání. V citovaném zákon� se dále uvádí, že jde o následující typy 

organizací “: 

• Zájmová sdružení právnických osob 

• Ob�anská sdružení v�etn� odborových organizací 

• Politické strany a hnutí 

• Státem uznávané církve a náboženské spole�nosti 

• Nadace a nada�ní fondy 

• Obce 

• Kraje 

• Organiza�ní složky státu a územních samosprávných celk�

• P�ísp�vkové organizace 

• Státní fondy 
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• Obecn� prosp�šné spole�nosti 

• Ve�ejné vysoké školy 

Výše uvedený p�ehled organizací je dosta�ující pro výpo�et dan�  z p�íjm�, z nemovitosti. 

Není však dosta�ující pro pochopení poslání a cíl� neziskových organizací. Práv� bohatost 

poslání a cíl� neziskových organizací vyvolává pot�ebu jejich systematizace podle 

následujících t�ídících znak�: 

• Podle kritéria zakladatele 

• Podle kritéria globálního charakteru  poslání 

• Podle kritéria právn� organiza�ní formy 

• Podle kritéria zp�sobu financování 

• Podle kritéria charakteristiky realizovaných �inností 

Kritérium zakladatele

 Dle tohoto kritéria se neziskové organizace �lení na : 

1. Organizace založené ve�ejnou správou, tj. státní správou jako jsou nap�íklad 

ministerstva, nebo samosprávou jako jsou obce, kraje, magistráty. N�které z nich se 

proto nazývají ve�ejnoprávní organizace.

2. Organizace založené soukromou fyzickou nebo právnickou osobou, které se nazývají 

soukromoprávní organizace

3. Organizace jež vznikly jako ve�ejnoprávní instituce, p�íkladem je ve�ejná vysoká škola 

Kritérium globálního charakteru poslání 

 Dle tohoto kritéria se neziskové organizace �lení na: 

1. Organizace ve�ejn� prosp�šné. Tyto organizace jsou zakládány za ú�elem

spo�ívajícím v produkci ve�ejných a smíšených statk�, které uspokojují pot�eby 

ve�ejnosti – spole�nosti. P�íkladem je charita, ekologie, zdravotnictví, vzd�lávání.

2. Organizace vzájemn� prosp�šné jsou zakládány za ú�elem vzájemné podpory skupin 

ob�an�, které spojuje spole�ný zájem. Jejich posláním je tedy uspokojování svých 
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vlastních zájm�  a ve�ejná správa dbá na to, aby se jednalo o takové zájmy, které 

budou ve vztahu k ve�ejnosti korektní, tedy aby neodporovaly zájm�m druhých 

ob�an�. Jde nap�íklad o realizaci aktivit v kultu�e.

Kritérium právn� organiza�ní normy 

Dle této normy se neziskové organizace �lení takto: 

1. Organizace založená podle zákon� �. 218/ 2000 Sb. Rozpo�tová pravidla a �. 

250/2000 Sb. O rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�

2. Organizace založené podle ostatních zákon� platných pro neziskové organizace 

3. Organizace založené podle zákona �. 513/1991 Sb. – obchodní zákoník a organizace 

s obdobným charakterem 

Kritérium financování  

Dle tohoto kritéria se neziskové organizace �lení takto: 

1. Organizace financované zcela z ve�ejných rozpo�t�, jako jsou organiza�ní složky stát�

a územních celk�

2. Organizace financované z�ásti z ve�ejných rozpo�t� – na p�ísp�vek mají legislativní 

nárok. Zde pat�í p�ísp�vkové organizace, vybraná ob�anská sdružení, církve a 

náboženské spole�nosti, politické strany a politická hnutí 

3. Organizace financované z r�zných zdroj�, jako jsou dary, sbírky, sponzoring, granty, 

vlastní �innost 

4. Organizace financované p�edevším z výsledk� realizace svého poslání 

Kritérium charakteristiky realizovaných �inností (oborové �len�ní) 

 Ve vztahu k uvedeným skute�nostem lze neziskové organizace charakterizovat znaky: 

1. Spole�nými pro všechny typy neziskových organizací: 

• Jsou právnickými osobami (s výjimkou organiza�ních složek) 

• Nejsou založeny za ú�elem podnikání 
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• Nejsou založeny za ú�elem produkce zisku 

• Uspokojují konkrétní pot�eby ob�an� a komodit 

• Mohou, ale nemusí být financovány z ve�ejných rozpo�t�

2. Spole�nými jen pro soukromé neziskové organizace: 

• Mají ze zákona povolenou svojí autonomii ve vztahu k vn�jšímu okolí 

• �lenství v t�chto organizacích je realizováno výhradn� na principu 

dobrovolnosti 

• Vytvá�í v�tšinou neformální struktury sympatizant�, ale vždy v rámci 

legislativy, podle které byly založeny a podle které realizují svojí �innost. [8] 

2. 2. 3. Typologie neziskových organizací 

 Organizace p�sobící v neziskové sektoru se nej�ast�ji d�lí do p�ti skupin 

s následujícími typologickými znaky: 

I. Neziskové soukromoprávní organizace vzájemn� prosp�šné 

II. Neziskové soukromoprávní organizace ve�ejn� prosp�šné 

III. Neziskové ve�ejnoprávní organizace typu organiza�ních složek a p�ísp�vkových  

organizací státu a samosprávných územních celk�

IV. Neziskové ostatní ve�ejnoprávní organizace 

V. Neziskové soukromoprávní organizace typu obchodní spole�nost a jim podobných 

(jde o výjime�né p�ípady neziskových organizací).[8] 

2.3. Ob�anské sdružení 

 Nej�ast�jší typ organizace ve sportu p�edstavují spolky, které jsou zakládány podle 

zákona � 83/1990 Sb., o sdružování ob�an�. V textu tohoto zákona se pro ozna�ení právnické 

osoby typu spolku užívá termín ob�anské sdružení. [4] 

 Podle zákona �. 83/1990 Sb. nemohou ob�ané založit sdružení k výd�le�né �innosti 

nebo k zajišt�ní �ádného výkonu ur�itých povolání. �leny ob�anského sdružení, založeného 
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podle zákona 83/1990 Sb. mohou být i právnické osoby. Práva a povinnosti �len� sdružení 

upravují stanovy. Sdružení vzniká registrací. Návrh na registraci se podává na Ministerstvo 

vnitra �eské republiky. 

 Návrh na registraci podává p�ípravný výbor, který se skládá z minimáln� t�í ob�an�, 

z nichž alespo� jeden musí být starší 18 let. Návrh podepíší �lenové p�ípravného výboru a 

uvedou svoje jména a p�íjmení, rodná �ísla a bydlišt�. Dále uvedou, kdo z �len� starších 18 

let je zmocn�ncem oprávn�ným jednat jejich jménem. Návrh na registraci spole�n� se 

stanovami ve dvojím vyhotovení se zasílá na adresu : 

Ministerstvo vnitra 

Nám. Hrdin� 3 

Praha 4, 140 21 

Pokud stanovy neur�ují jinak, jedná p�ípravný výbor jménem sdružení až do vytvo�ení 

orgán� uvedených ve stanovách sdružení. 

Nemá-li návrh náležitosti podle zákona �. 83/1990 Sb., ministerstvo na to p�ípravný 

výbor bezodkladn�, nejpozd�ji do 5 dn� od doru�ení návrhu, upozorní s tím, že dokud tyto 

vady nebudou odstran�ny, �ízení o registraci nebude zahájeno. 	ízení o registraci je zahájeno 

dnem, kdy ministerstvu došel návrh, který nemá vady uvedené nap�. v §9 zákona. O dni 

zahájení ministerstvo bezodkladn� vyrozumí zmocn�nce p�ípravného výboru. Po ukon�ení 

registrace ( doru�ení oznámení o registraci) ob�anské sdružení požádá o p�id�lení I�O a z�ídí 

b�žný ú�et u n�kterého pen�žního ústavu a splní další eviden�ní povinnosti dané zákony. 

2.3.1 Stanovy ob�anského sdružení 

Stanovy p�edkládané k registraci musí obsahovat tyto body: 

• Název sdružení 

• Sídlo 

• Cíl �innosti sdružení 

• Orgány sdružení ( zp�sob jejich ustanovení, ur�ení orgán� a funkcioná��

oprávn�ných jednat jménem sdružení) 

• Zásady hospoda�ení 
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Název sdružení 

Název sdružení by m�l být originální, tzn. nezam�nitelný s názvem jiné právnické 

osoby. Nem�l by být rovn�ž zavád�jící �i matoucí. 

Sídlo sdružení 

P�i volb� sídla sdružení je nutno vycházet ze skute�nosti, že se jedná o stanovení sídla 

právnické osoby. Toto sídlo bude zapsáno v p�íslušném rejst�íku – registrace ministerstva 

vnitra, �eského statistického ú�adu a dalších institucí.  

 V p�ípad� zm�ny sídla sdružení by bylo nutno oznámit zm�nu stanov  v bod� „sídlo 

sdružení“ a to všem uvedeným míst�m, jak vyplývá ze zákona. Adresa sídla sdružení bývá 

obvykle uvedena na razítku a rovn�ž slouží k doru�ování korespondence sdružení. 

Cíl sdružení 

Cíl sdružení musí být v souladu se zákonem a m�l by být formulován tak, aby 

vystihoval (nepodnikatelskou) podstatu ú�elu, za kterým sdružení vzniklo. 

Orgány sdružení 

• Nejvyšším orgánem sdružení je �lenská sch�ze (valná hromada, sch�ze �len� apod.). 

Stanovy by m�ly p�esn� popsat zp�soby a termíny svolávání �lenské sch�ze, zp�sob 

hlasování, náležitosti zápisu z �lenské sch�ze atd. 

• Rada sdružení bývá obvykle ustavena jako nejvyšší orgán sdružení mezi �lenskými 

sch�zemi sdružení. Stanovy ur�í, kdo m�že být �lenem rady sdružení, jakým 

zp�sobem probíhá volba �len�, jaké jsou pravomoci rady, jaká rozhodnutí podléhají 

dodate�nému schválení �lenské sch�ze a o kterých otázkách m�že rada rozhodovat 

samostatn� apod. 

• Výbor sdružení bývá obvykle ustanoven pro operativní �innosti sdružení. 

• P�edseda (místop�edseda) sdružení je ve smyslu platných zákon� tzv. statutárním 

orgánem sdružení, reprezentuje sdružení navenek. O v�cech týkající se sdružení m�že 

rozhodovat a sdružení v právních vztazích zavazovat pouze v mezích a zp�soby, které 

jsou ur�eny stanovami. Stanovy by rozhodn� m�ly upravit i zp�sob volby a dobu 

volebního období p�edsedy (místop�edsedy), p�ípadn� další podrobnosti. 
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Dále by m�ly být stanovami upraveny podmínky �lenství ve sdružení, jakého druhu 

�lenství m�že být (�ádné, mimo�ádné, �estné), práva a povinnosti �len�, výši �lenských 

p�ísp�vk� a zp�sob jejich placení. 

Hospoda�ení sdružení 

�ást stanov, která upravuje hospoda�ení ob�anského sdružení, musí vycházet z platných 

zákon� (zejména zákon o ú�etnictví, da�ové zákony). Stanovy by m�ly uvád�t: 

• Výpo�et zdroj� finan�ního zabezpe�ení �innosti sdružení (p�íjm�). �lenské 

p�ísp�vky spadají do režimu zákona o daních z p�íjm�, jsou však od dan�

osvobozeny, tzn. podává se da�ové p�iznání, dan� se však z tohoto p�íjmu neplatí. 

Sdružení by však m�lo být evidováno u p�íslušného da�ového ú�adu. 

• Uvedení majetku sdružení p�i založení sdružení (jeho hodnotu a identifikaci) 

• Kde je majetek sdružení uložen �i umíst�n 

• Kdo je oprávn�n s finan�ními prost�edky a dalším majetkem sdružení nakládat, jak 

je vedeno ú�etnictví ob�anského sdružení v�etn� toho, kde jsou uloženy ú�etní 

knihy a další sou�ásti ú�etní evidence. 

Záv�re�ná ustanovení 

Záv�re�ná ustanovení by m�la ve stanovách upravit: 

• Závaznost stanov pro �leny 

• Kdo a jak m�že provád�t zm�ny ve stanovách 

• Od kdy nabývají stanovy platnost 

• Pokud je užíváni razítko, logo, znak, pak je popsat �i vyobrazit a ur�it, kdo je 

oprávn�n toto užívat 

• Další záležitosti, které uzná p�ípravný výbor a vhodné stanovami upravit [1] 
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2.3.2 Organiza�ní struktura ob�anského sdružení 

Organiza�ní struktura ob�anského sdružení se odvíjí od základního dokumentu a tím 

jsou stanovy. Ve stanovách je organiza�ní struktura projednávána na úrovni orgán� klubu, jak 

už je uvedeno výše. Pro lepší p�ehled si je vyjmenujeme ješt� jednou: 

• �lenská sch�ze (valná hromada) 

• P�edseda (místop�edseda) 

• Výbor sdružení 

• Dozor�í rada (revizo�i ú�t�) 

Grafické znázorn�ní organiza�ní struktury je znázorn�no na obr. 2.3 

�lenská sch�ze ob�anského sdružení  vykonává následující �innosti:

• Projednává zprávu o �innosti a hospoda�ení klubu a o stavu klubového majetku, práv a 

závazk�

• Projednává a bere na v�domí zprávu dozor�í rady 

• Projednává, schvaluje rámcový nebo pevn� stanovený rozpo�et klubu pro následující 

období 

• Stanoví volební období orgán�

• Volí �leny výboru klubu 

• Volí a odvolává dozor�í radu 

• Rozhoduje o p�evodu vlastnictví klubového nemovitého majetku 

• Rozhoduje o zm�nách, úpravách a dopl�cích stanov 

• Rozhoduje o zániku, rozpušt�ní, rozd�lení a slou�ení sdružení 

P�edseda (místop�edseda) sdružení je oprávn�n: 

• Svolávat �ádnou i mimo�ádnou �lenskou sch�zi 

• 	ídit zasedání výboru sdružení (alespo� jednou za m�síc) 
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• Uzavírat a sjednávat písemn� právní úkony jménem sdružení 

• Uzavírat jménem sdružení pracovn� právní vztahy 

Výbor sdružení p�ijímá rozhodnutí a usnášení se ve v�cech, které nejsou výslovn� sv��eny 

�lenské sch�zi a nebo ve v�cech  a záležitostech, které byly výboru sdružení �lenskou sch�zí 

sv��eny, nebo je pravomoc sdružení vyjád�ena p�ímo ve stanovách. 

Dozor�í rada (revizo�i ú�t�) jsou oprávn�ni kontrolovat všechny ú�etní a finan�ní operace 

klubu, stav hospoda�ení s pen�zi, právy a majetkem klubu a podávat o tom zprávy �lenské 

sch�zi a výboru sdružení. V p�ípad� zjišt�ní nedostatk� navrhují nápravná opat�ení. [2] 

Obr. 2.3 Obecné schéma ob�anského sdružení 

Zdroj:[2, str. 97] 

Dozor�í rada je zakreslena mimo hlavní osu orgán�, protože její �lenové jsou voleni 

�lenskou sch�zí pro funkci kontrolní, p�edstavují tzv. nezávislou kontrolu, nem�li by tedy být 

�leny jiných orgán�. [2] 

P�íklady ob�anských sdružení: 

• Odborové organizace 

• T�lovýchovné jednoty 

• Zahrádká�i 

• Rybá�ské spolky 

�lenská sch�ze 

Výbor sdružení 

P�edseda 

sdružení 

Dozor�í rada 
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• Chovatelé v�etn� v�ela��

• Spolky žen 

• �eský �ervený k�íž – upraven zákonem �. 126/1992 Sb. o ochran� znaku a názvu 

�erveného k�íže. �ervený k�íž má postavení a oprávn�ní národní spole�nosti podle 

Ženevských úmluv a poskytuje služby p�esn� vymezené zákonem 

• Myslivecká sdružení a �eský myslivecký svaz -  upraveno zákonem �. 512/ 1992 Sb. o 

myslivosti, který upravuje souhrn práv a povinností ohledn� ochrany, chovu, lovu a 

k t�mto ú�el�m využívání honebních pozemk�

• Obec architekt�, Obec moravskoslezských spisovatel�

• Asociace muzeí a galerií 

• Amatérské kulturní spolky 

• Rada státních galerií [8] 

2.4 Financování sportu 

P�i financování sportu se nej�ast�ji uplat�uje vícezdrojové financování. Zdroje pro 

financování sportu lze obecn� rozd�lit na : 

• Centrální 

• Lokální (místní) 

I zde platí zásada, že je správné, aby maximum zdroj� pro financování bylo 

soust�ed�no na místa jejich potencionální spot�eby, tj. do rozpo�t� municipalit, p�ípadn� do 

rozpo�t� regionálních �i krajských orgán�. Obecný tok finan�ních prost�edk� z ve�ejných 

zdroj�, které slouží financování sportu, obsahuje obr. 2.4. 
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Obr. 2.4 Finan�ní podpora sportu a t�lovýchovy z ve�ejných prost�edk� v �R 

Zdroj: [7, str. 436] 

2.4.1 Prost�edky z centrálních zdroj� (financování státem) 

 Prost�edky na financování sportu jsou v rámci centra soust�e
ovány každoro�n� ve 

státním rozpo�tu (SR) v kapitole MŠMT – �. 333. Mezi hlavní p�íjmy této kapitoly pat�í: 

• Státní zdroje: 

o Finan�ní prost�edky p�id�lované p�ímo do rozpo�tu MŠMT 

o Finan�ní prost�edky p�id�lované MŠMT z kapitoly Všeobecná pokladní správa 

(VPS) 

• Nestátní zdroje: 

o 50% podíl na výnosech a. s. Sazka. 

Pr�b�h rozd�lování státních zdroj� na podporu t�lovýchovy a sportu je znázorn�no na 

obr. 2.5. 
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Obr. 2.5 Rozd�lování státních zdroj� na podporu t�lovýchovy a sportu v �R 

Zdroj: [7, str. 437] 

Státní dotace na financování sportu 

Státní dotace ze SR na financování sportu plynou do ve�ejných rozpo�t� jednak jako 

investi�ní a jednak jako neinvesti�ní dotace. 

a) Neinvesti�ní výdaje ze SR na sport a t�lovýchovu tvo�í: 

• Ve�ejn� prosp�šné programy: zvláš� zam��ená na mládež ( nap�. programy 

Talenty, Handicapovaní, Sport pro všechny) a zvláš� zam��ené na dosp�lé.

• Provoz a údržba t�lovýchovných za�ízení 

• Státní sportovní reprezentace: s programy Sportovní �innost a T�lovýchovná 

za�ízení

• Resortní sportovní centra: s programy Ministerstva vnitra a Ministerstva 

obrany v koordinaci s programy MŠMT.  
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Neinvesti�ní výdaje poskytované rozpo�tu MŠMT jsou seskupeny do tzv. program�. 

Jejich p�ehled obsahuje tabulka �. 2.2. 

Tab. 2.2 Neinvesti�ní programy MŠMT na rok 2010 

Výdajový okruh: Sportovní reprezentace 

Program I. Sportovní reprezentace 367 234 tis. K�

Program II. Sportovní centra mládeže 175 000 tis. K�

Program III. Sportovní talent 83 000 tis. K�

Resortní sportovní centra MŠMT, MO, MV a 

ADV 

361 193 tis. K�

Celkem: 986 427 tis. K�

Výdajový okruh: T�lovýchova- ve�ejn� prosp�šné programy 

Program IV. Sportovní st�ediska 74 000 tis. K�

Program V. Národní program sport pro 

všechny 

31 000 tis. K�

Program VI. Sport a škola 20 000 tis. K�

Program VII. Sport zdravotn� postižených 9 000 tis. K�

Program VIII. Údržba a provoz 177 702 tis. K�

Celkem 312 624 tis. K�

Zdroj: upraveno podle [13] 

b) Investi�ní výdaje 

Investi�ní dotace se poskytují: 

• Pro ob�anská sdružení 

• Na státní sportovní reprezentaci 

• Sportovním svaz� aj. [7] 

Prost�edky �eského svazu t�lesné výchovy 

�eský svaz t�lesné výchovy (�STV) sdružuje sportovní, t�lovýchovné a turistické 

svazy s celostátní p�sobností, t�lovýchovné jednoty (TJ) a sportovní kluby (SK) i jejich 
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sdružení, jsou-li ustanovená jako ob�anská sdružení. Posláním �STV je podporovat sport, 

t�lesnou výchovu a turistiku, sportovní reprezentaci �R a p�ípravu na ni. V �R vyvíjí 

spolkovou t�lovýchovnou �innost více než 80 000 klub� a jednot a více než 150 sportovních 

svaz�.  

Mezi hlavní ob�anská sdružení , která pravideln� získávají ur�ité množství finan�ních 

prost�edk� z rozpo�tu MŠMT, pat�í �STV, Autoklub, Orel, �eská obec sokolská a dalších asi 

22 ob�anských sdružení. O rozd�lování finan�ních prost�edk� (dotací) ze SR rozhoduje Rada 

pro t�lovýchovu a sport, která svá doporu�ení p�edkládá ministrovi/ministryni školství, 

mládeže a t�lovýchovy. 

2.4.2 Prost�edky z místních zdroj�

 V sou�asné situaci mohou být v �R na místní úrovni zdrojem pro výdaje na sport: 

• Rozpo�ty krajských ú�ad�

• Rozpo�ty m�st a obcí 

• Ostatní zdroje: p�ísp�vky podnik� a organizací, sponzorství, dary 

Výdaje z rozpo�t� kraje 

V rozpo�tu KÚ není žádná p�ímá položka na financování sportu. V rámci kraje jsou 

však rozd�lovány finan�ní prost�edky z odboru školství pro jednotlivé druhy škol, z nichž �ást 

je také používána na rozvoj t�lovýchovy. Jde v podstat� o dotace, které plynou z rozpo�tu 

MŠMT, které rozd�luje místn� p�íslušný KÚ. 

 Na úrovni kraj� pracují krajská sdružení �STV (KS �STV). Jsou to právnické osoby 

charakteru ob�anského sdružení s vlastní právní subjektivitou. KS �STV sdružuje 

t�lovýchovné jednoty a sportovní kluby , sporovní, t�lovýchovné a turistické svazy sdružené 

s �STV a plní zejména tyto úkoly: 

• Podílí se na vytvá�ení pot�ebných ekonomických, finan�ních a materiálních podmínek, 

které sm��ují k podpo�e sportovních, t�lovýchovných a turistických aktivit 

• Soust�e
uje sv��ené zdroje ur�ené jako p�ísp�vky pro sdružené subjekty 

• Spravují vlastní a sv��ený majetek 
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Výdaje z rozpo�t� m�st a obcí 

Výše finan�ní podpory, kterou obce v�nují na sport, závisí na konkrétních finan�ních 

možnostech p�íslušného m�sta �i obce a rozhodnutí p�edstavitel� obce. V rozpo�tech m�st se 

pamatuje na výdaje na sport nej�ast�ji v tzv. sportovním fondu v rámci položky „školství“. 

Z tohoto zdroje se nej�ast�ji hradí tyto druhy výdaj�: 

• Po�ádání tradi�ních sportovních akcí 

• Akce sport pro všechny, spolková sportovní �innost mládeže 

• Výkonnostní sport 

• Družební sportovní styky, nejlepší sportovci m�sta 

• Sportovní infrastruktura (nap�. ve�ejná sportovišt�) 

• Rekonstrukce, opravy a údržba sportovních za�ízení 

Sponzorství ve sportu 

Dosavadní �eská legislativa pojem „sponzorství“ nevymezuje a da�ové zákony 

obsahují pouze pojmy „dar odpo�itatelný ze základu dan� z p�íjmu na ú�ely t�lesné výchovy 

a sportu“ a „prodej reklamy“ jako jediná hlediska pro praktickou aplikaci v podmínkách �R. 

Za dané situace existuje nejasnost, zda pojem sponzorování zahrnuje zmín�ný typ daru nebo 

prodej reklam. Sponzorovi je po ur�ité období poskytována propagace jeho jména, obchodní 

zna�ky. Jedná se tedy o poskytnutí služby, která je pro p�íjemce vždy p�edm�tem dan�

z p�íjmu a pro poskytovatele da�ov� uznávaným nákladem. 

 Využívání podpor a dar� pat�í stále více mezi obvyklé zp�soby poskytování 

dodate�ných prost�edk� na provozování zejména kolektivních druh� sport�. Sponzorství je 

v podstat� založeno na vytvo�ení partnerského vztahu mezi p�íslušným provozovatelem 

ur�itého sportu a subjektu, který je ochoten za ur�ité protislužby poskytnout sponzorské 

prost�edky. Nej�ast�ji se jako protislužba poskytuje reklama nebo jiný zp�sob zvýrazn�ní 

image pro p�íslušnou firmu. Sponzorství lze rozd�lit na sponzorství jednotlivých sportovc�, 

sponzorování sportovních tým�, sponzorování sportovních klub� aj. 
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P�íjmy z reklam a dar�

 P�íjmy z reklam jsou p�edm�tem dan� u právnických osob, jež nejsou založeny za 

ú�elem podnikání. To se týká hlavn� ob�anských sdružení, kterými jsou sportovní kluby a 

t�lovýchovné jednoty. 	ada individuálních sportovc� má vlastní živnost se sportovní náplní, 

kterou kombinuje s provozováním reklamy aj. V poslední dob� se p�íjmy z reklam a dary 

stávají nedílnou sou�ástí p�íjm� t�lovýchovných jednot. Tyto položky se rozdíln� ú�tují. 

Darování (z pozice strany sporu) je bezúplatné nabytí majetku pen�žité i nepen�žité 

povahy. Dárce neo�ekává za dar protihodnotu a obdarovaný tuto hodnotu neposkytuje. Dar 

není pro dárce da�ov� uznatelný náklad. Dary v oblasti sportu lze poskytovat pouze 

právnickým osobám, nikoli jednotlivc�m. Smluvní vztahy je nutné �ešit s p�íslušnou 

právnickou osobou, nap�. se sportovním klubem, kde je sportovec �lenem s odkazem na 

dispozi�ní právo s uvedeným darem. P�íjemce daru by m�l podat p�iznání k darovací dani, a 

to i tehdy, je-li od darovací dan� osvobozen. [7] 

2.4.3 Zdroje financování neziskových organizací podle Rekto�íka 

 Zdroje financování neziskových organizací lze rozd�lit do �ty� skupin: 

• �lenské p�ísp�vky 

• P�ísp�vky státního a územních rozpo�t�

• Dary od ob�an� a firem 

• Tržby z vlastní �innosti 

Každému z t�chto zdroj� odpovídá jiná skupina plátc� i jiná ve�ejnost. Organizace se 

bude chovat jinak k vlastním �len�m, od nichž vybírá p�ísp�vky, a jinak k dárc�m 

(sponzor�m) od nichž dostává dary anebo k zákazník�m, od nichž dostává tržby. Úsilím 

organizace je pochopiteln� být se všemi t�mito skupinami zadob�e, komunikovat s nimi a 

jednat dostate�n� ú�inn�, aby pot�ebné prost�edky na svou �innost skute�n� získala.  

�lenské p�ísp�vky 

U neziskových organizací, které jsou konstituovány na �lenském principu, p�edevším 

ob�anské sdružení, tvo�í �lenské p�ísp�vky pravidelný, p�edem plánovaný finan�ní zdroj. 

�lenské p�ísp�vky se d�lí takto: 
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• Zápisné – platí se jedenkrát ro�n� p�i vstupu �lena do organizace (t�lovýchovné 

jednoty). Jedná se o poplatek za evidenci

• �lenské p�ísp�vky – platí se jednou ro�n�, každoro�n�

• Oddílové p�ísp�vky – je možné je platit jednou m�sí�n�, jednou za sezónu nebo 

jednou ro�n�. Oddílové p�ísp�vky slouží k financování �innosti oddílu.

Vlastní �innost 

Neziskové organizace jsou vytvo�eny za jiným ú�elem, než jaký je dosahování zisku. 

Neziskové organizace si svou p�ípadnou výd�le�nou �inností zajiš�ují finan�ní sob�sta�nost, 

získávají finan�ní zdroje se snahou být co nejmén� závislý na dotacích ze státního rozpo�tu, 

nebo jiných ve�ejných rozpo�t�. 

 Mezi nej�ast�jší výd�le�né �innosti neziskových (sportovních) organizací pat�í: 

- Reklamní služby 

- Prodej ob�erstvení 

- Pronájmy, nájemní smlouvy 

- Po�ádání akcí zábavního charakteru 

- Poskytování hostinských služeb 

- Poskytování služeb v oblasti regenerace (saun, masáže, apod.) [4] 

2.4.4 Fundraising – získávání finan�ních prost�edk�

 Po založení neziskové organizace, bývá zpo�átku jediným zdrojem „jen“lidské 

nadšení a dobrovolná práce. Velmi brzy však každá organizace zjistí, že pokud chce pracovat 

dob�e, nezbývá než svou �innost zabezpe�it finan�n�. Za�ne se tedy poohlížet po n�jaké státní 

dotaci, nada�ním grantu �i movit�jším podnikateli ve svém m�st�. V�tšinou se poda�í n�jaké 

peníze pro za�átek získat, ale co dál? Nelze nap�íklad p�ijmout nové zam�stnance 

s upozorn�ním, že p�íští rok možná nebude na výplaty. Získávání prost�edk�, fundraising, se 

proto stává b�žnou sou�ástí práce každé neziskové organizace. 
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 Fundraising je tedy možné definovat jako získávání prost�edk�, resp. Hledání zdroj�, 

které má pomoci p�edevším neziskovým organizacím zbavit se nedostatku prost�edk�. 

Fundraising tedy zahrnuje metody a postupy jak získat finan�ní a jiné prost�edky na �innost 

neziskových organizací. 

  �lov�k, který se zabývá fundraisingem, se ozna�uje jako fundraiser. Bývá kmenovým 

zam�stnancem organizace nebo externistou.[8] 

Zásady fundraisingu 

 Aby byl fundraising úsp�šný, je nutné respektovat n�které d�ležité zásady. Konkrétn�

jde o následující skute�nosti: 

- P�i opat�ování pot�ebných prost�edk� nejde pouze o tyto prost�edky, ale p�edevším o 

realizaci poslání neziskové organizace 

- Okolí neziskové organizace, tj. potencionální dárce je nutno pr�b�žn� vzd�lávat a 

vysv�tlovat jim poslání a nápl� �innosti neziskové organizace 

- Nezisková organizace musí p�i fundraisingu a p�i veškeré �innosti v�bec d�sledn�

dodržovat etické principy 

- Fundraising musí být zam��en na lidi, nikoli na neosobní intuice 

- Z oslovených lidí a potencionálních dárc� je t�eba systematicky vytvá�et okruh stálých 

p�íznivc� neziskové organizace 

- Fundraising musí být aktivní, protože, o co nezisková organizace nepožádá, to zcela 

ur�it� nedostane 

- Fundraising musí být vždy založen na pravdivých informacích 

- Klí�ový význam má pro fundraising pod�kování [1] 

Zp�soby fundraisingu 

 Mezi hlavní zp�soby získávání dárc� pat�í: 

- Hromadný (formální) adresný nebo neadresný dopis, n�kdy s vloženou obálkou pro 

odpov�
 nebo s poštovní poukázkou – tzv. direkt mail. P�esné ozna�ení tohoto 

zp�sobu oslovení je p�ímý poštovní styk. 
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- Vyhlášení ve�ejné sbírky (výzva p�edem neur�enému okruhu dárc�)sd�lovacími 

prost�edky vyžaduje dobrou organiza�ní p�ípravu, využití více prost�edk� propagace, 

dostatek finan�ních prost�edk� a bezúhonnost organizace. 

- Benefi�ní akce vyžadují divácky a publicisticky zajímavý program, minimáln� jednu 

známou osobnost v programu, bezchybný pr�b�h akce a dostate�nou prezentaci 

dobro�inného ú�elu celé akce

- Osobní dopis �i telefonický rozhovor tzv. telefonní fundraising, jehož p�edpokladem 

je p�edcházející znalost dárce, který již dar poskytl a nyní je žádán o obnovení daru

- Písemná žádost o grant je provázena velmi byrokratickým postupem p�i jejím 

zpracování

- Fundraising „od dve�í ke dve�ím“ m�že být nevhodný vzhledem ke vstupování do 

soukromí potencionálních dárc�

- Osobní návšt�va p�edem vytipovaných možných dárc� p�edstavuje nejú�inn�jší 

zp�sob [8]

2.5 Metody a techniky výzkumu 

2.5.1 Techniky sociologického výzkumu 

 Metoda je tvo�ena systémem pravidel a princip�, které vedou od ur�itých výchozích 

podmínek k dosažení stanoveného cíle. N�které metody se dají používat pro více v�dních 

obor�, jiné pouze pro jeden. 

 V každé metod� se používají r�zné techniky, které jsou uplat�ovány jako pracovní 

nástroje, pomocí kterých je shromaž
ován materiál a jsou zajiš�ována data pot�ebná pro 

interpretaci. 

Metody sociologického výzkumu: 

- Metoda dotazování 

- Metoda terénního výzkumu 

- Metoda statistická 
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- Metoda historická 

- Metoda experimentální 

- Metoda sociometrická 

- Metoda typologická 

- Metoda introspektivní 

- Metoda monografická 

Jednou z nejrozší�en�jších technik sociologického výzkumu je dotazník. Velmi �asto 

bývá dotazník spojen s matematicko-statistickou metodou. Mezi klady dotazníku pat�í 

pom�rn� malá nákladovost, postih velkého množství respondent�, je také �asov� málo 

náro�ný, dává respondent�m možnost odpov�
 si rozmyslet. Má ale také své záporné stránky, 

jakými mohou být neosobní forma, kterou dotazník bezesporu má, možnost špatného 

pochopení otázky respondentem, neúmyslné vynechání odpov�di nebo nezájem ú�astnit se 

výzkumu. 

Další, �asto používanou technikou sociologického výzkumu je rozhovor (interview). 

Jde o bezprost�ední rozhovor výzkumníka se zkoumaným �lov�kem nebo skupinou. 

Rozhovor však p�ináší �adu chyb, kterých se m�že tazatel dopustit. Je to p�ílišné sebev�domí 

tazatele, sugestivní kladení otázek, vliv v�ku tazatele, pohlaví, dialektu, velký sociální rozdíl, 

p�ítomnost dalších osob, které mohou narušit pr�b�h rozhovoru, pokládání p�íliš „chytrých“ 

nebo naopak p�íliš naivních otázek. 

Poslední nej�ast�ji používanou technikou sociologického výzkumu je práce 

s dokumenty. P�i práci s dokumenty musíme vycházet z toho, že informace byly sebrány 

v terénu a byly ur�itým zp�sobem zpracovány. Je nutné informace z dokumentu správn�

vybrat, kriticky zhodnotit a analyzovat z hlediska pot�eb konkrétního výzkumu. Dokumentem 

se rozumí: ú�ední záznamy, zápisy z porad, všechny dokumenty, které vznikly za ú�elem 

shromáždit ur�ité údaje, osobní dokumenty jako jsou deníky, autobiografie, dopisy, dále také 

dokumenty statistického charakteru, novinové �lánky, kroniky a filmy. [3] 

2.5.2 SWOT analýza 

 Jedním z faktor�, které se podílejí na úsp�chu neziskové organizace je dob�e 

realizovaná SWOT analýza. Aby mohla nezisková organizace vytvá�et plány a vize, musí znát 
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dokonale vnit�ní a vn�jší faktory, které na ní p�sobí. Nástrojem k takovému zkoumání je 

jednozna�n� SWOT analýza. Slovo SWOT je sestaveno ze za�áte�ních písmen t�chto slov – 

Strenghts-silné stránky, Weaknesses – slabé stránky, Opportunitis – p�íležitosti a Threats – 

hrozby. 

 Silné a slabé stránky jsou vnit�ními faktory efektivnosti organizace. P�íležitosti a 

hrozby vymezují vn�jší prost�edí, vn�jší faktory efektivnosti organizace. Seznam 

p�íležitostí v�tšinou obsahuje dostupné finan�ní zdroje, zájem donátor� a vymezeného 

segmentu spole�nosti a s tím související nap�íklad podn�ty ke zlepšení kvality služeb, 

podn�ty k mezinárodní spolupráci. Seznam hrozeb obsahuje nap�íklad výsledky pr�zkumu 

z konkuren�ního prost�edí uvnit� vybraného segmentu realizace poslání neziskové organizace, 

hrozbu omezenosti financování p�ipravovaných projekt� od ve�ejného sektoru, ale také od 

nadnárodních organizací. Nezisková organizace, která není schopna využít metody SWOT 

analýzy pro budování svých strategických plán�, není hodna existence v neziskovém sektoru, 

protože v zásad� neví, jak realizovat své poslání. 

 P�i tvorb� SWOT analýzy je p�edevším zapot�ebí um�t zhodnotit programy, které 

nezisková organizace realizuje v tom daném období. Jde o zhodnocení portfolia organizace, 

které by m�lo být �len�no na projekty beze sporu úsp�šné, které velkou m�rou p�ispívají 

k zajišt�ní poslání organizace, dále projekty, které by se mohly úsp�šnými stát, projekty 

beznad�jné, na jejichž realizaci se doslova plýtvá finan�ními prost�edky, ae také projekty, 

které jsou �áste�n� mimo poslání, ale jsou finan�n� velmi úsp�šné. 

 K analýze mého tématu jsem použila techniku rozhovoru, konkrétn� rozhovor 

nestandardizovaný, který je srovnatelný s b�žným rozhovorem, má p�íjemn�jší atmosféru a 

umož�uje navázat lepší kontakt mezi tazatelem a dotazovaným, další metody, které jsem pro 

sv�j výzkum použila je metoda statistická, práce s dokumenty a SWOT analýza. 
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3. Financování ob�anského sdružení TJ Sokol Krmelín 

 V této kapitole se budeme zabývat ob�anským sdružením TJ Sokol Krmelín, jeho 

vznikem, organiza�ní strukturou, p�íjmy a výdaji a rozpo�tem obce Krmelín. 

3.1 Základní charakteristika TJ Sokol Krmelín 

3.1.1 Historie 

 Vznik TJ Sokol Krmelín je datován ke dni 10.12 1911. V Kv�tnu roku 1923 prob�hlo 

slavnostní otev�ení sokolovny. V pr�b�hu let se zde prosazovaly spíše základní t�lesná 

cvi�ení, gymnastika, pozd�ji se p�idala i házená, která dala podn�t k postavení betonového 

h�išt� hned vedle sokolovny. Jak šel �as, budova za�ala chátrat, avšak nebyly finan�ní 

prost�edky na její opravu. Zlom nastal v roce 1978, kdy byl schválen projekt na rekonstrukci 

t�locvi�ny. Kolaudace nové haly prob�hla 30. 4. 1984.  

Výstavbou haly se otev�ely nemalé možnosti pro rozší�ení sportovní �innosti. Založily 

se nové oddíly karate, futsalu, stolního tenisu a v rámci oddílu Sport pro všechny (SPV) se 

vyvíjí aktivity v pohybových cvi�eních, badmintonu, volejbalu, józe apod. 

 Od dokon�ení výstavby haly je v provozu malá i velká t�locvi�na, Sport klub 

s omezenou restaura�ní �inností a o n�co pozd�ji byla v suterénu za�ízena posilovna 

s dosta�ujícím vybavením.  

 Hala i venkovní sportovní areál je udržován �leny TJ Sokol opravami a vhodnými 

investi�ními akcemi v dobrém technickém stavu. To všechno s vybudováním t�í tenisových 

kurt� (�OS) vytvá�í sportovní centrum obce na dobré úrovni, které vedle �len� jednoty 

využívá široká sportovní ve�ejnost. [10] 

3.1.2 Identifika�ní údaje 

Název: TJ Sokol Krmelín 

Sídlo: Brušperská 72, 739 24 Krmelín 

I�O: 60043296 [10] 
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3.1.3 Právní postavení TJ Sokol Krmelín 

 TJ Sokol Krmelín je ob�anským sdružením s vlastním majetkem, dle zákona �. 

83/1990 Sb O sdružování ob�an�. Návrh Stanov TJ Sokol Krmelín k registraci byl p�ijat 

MV�R dne 21. 9. 1993. Tímto dnem se stal TJ Sokol Krmelín originální samostatnou 

organizací s vnit�ním uspo�ádáním vycházejícím z vlastních Stanov. Dobrovoln� se p�idružil 

k �STV, která pat�í mezi n�kolik organizací zabývajících se t�lovýchovou a sportem. Oblast 

t�lovýchovy a sportu spadá pod MŠMT �R.  

 TJ Sokol Krmelín je plátcem dan� z p�íjm� právnických osob, DPH, dan�

z nemovitosti, sociálního a zdravotního pojišt�ní, provádí odpisy a svou �innost musí 

p�izp�sobit všem platným p�edpis�m. 

3.1.4 Organiza�ní struktura TJ Sokol Krmelín 

V TJ Sokol Krmelín p�sobí tyto orgány: 

• P�edseda 

• Výkonný výbor  

• Revizní a kontrolní komise 

P�edsedou je paní Ing. Radana Balcarová 

Výkonný výbor se skládá z 15 �len�: 

1. P�edseda – Ing. Radana Balcarová 

2. Místop�edseda – Ji�í Mácha 

3. Místop�edseda – Miloslav Kunát  

4. Hospodá� - Ing. Kamila Balcarová 

5. Tajemník – František Janus 

6. Správce haly – Luboš Mace�ek 

7. Vn�jší vztahy – Leoš Pchálek st. 

8. Kultura – David Pta�ek 

9. Vedoucí oddílu „stolní tenis“ – Ladislav Jamroz 
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10. Vedoucí oddílu „karate“ – Petr Muladi 

11. Vedoucí oddílu „futsal“ – Ing. Petr Zedník 

12. Vedoucí oddílu „házená“ – Petr Mácha 

13. �len – Pavel Mácha 

14. �len – Lenka Zborovská 

15. �len – Bc. Ond�ej Šindel 

Revizní komise má dva �leny -  Janu Š�astnou a Miluši Tyšerovou 

Kompetence jednotlivých �len� výkonného výboru ukládají Stanovy TJ Sokol 

Krmelín. Podpisové právo má pouze p�edsedkyn� Ing. Radana Balcarová a tajemník František 

Janus, tyto dv� osoby však mohou zplnomocnit t�etí osobu k podpisovému právu, jak je 

uvedeno ve stanovách sdružení. 

Výkonným výborem TJ Sokol Krmelín byl navrhnut a schválen Statut revizní komise. 

Tento statut upravuje �innost revizní komise TJ Sokol Krmelín takto: 

- Revizní komise provádí revizi hospoda�ení TJ Sokol Krmelín 

- Statut revizní komise schvaluje valná hromada 

- Revizní komise je dvou�lenná – má p�edsedu a jednoho �lena 

- Složení revizní komise navrhuje výkonný výbor TJ Sokol a schvaluje valná 

hromada 

- Funk�ní období revizní komise je 2 roky 

- Revizní komise provádí kontrolu hospoda�ení výkonného výboru, kontrolu 

ú�etních doklad� a má právo nahlížet do všech doklad� a písemností TJ Sokol 

Krmelín podle pot�eby, nejmén� však 1x ro�n�

- Písemnou zprávu o revizi hospoda�ení p�edkládá valné hromad� ke schválení 



- 32 - 

3.1.5 �len�ní TJ Sokol Krmelín 

 TJ Sokol Krmelín se �lení na p�t oddíl�, v nichž se organizuje a uskute��uje vlastní 

t�lovýchovná �innost. �lenská základna má 356 �len�. 

Oddíl Házené má nejv�tší zastoupení co se po�tu �len� tý�e. Všechna družstva hrají 

Severomoravskou ligu ve svých kategoriích. Muži vedené trenérem Ji�ím Bejochem jsou 

v pr�b�žném žeb�í�ku na 3. Míst�. Kategorii dorostenci má na starost Petr Mácha, který je 

zárove� p�edsedou oddílu házené. Mladší žáky a mini žáky trénuje pan Mirek Vija�ka. 

Oddíl Futsalu pat�í k t�m mladším oddíl�m, p�esto proslavil Jednotu i Krmelín dvouletým 

ú�inkováním v II. Lize. Oddíl futsalu má dv� družstva, „A“ družstvo nyní hraje 3. Ligu 

futsalu – divize F a „B“ družstvo hraje sout�ž I. T�ídy, která se hraje turnajovým zp�sobem. 

P�edsedou oddílu je Milan Tur�ík. 

Oddíl Karate reprezentuje TJ Sokol Krmelín na Mistrovství �eské Republiky MSK 

(Moderní sportovní karate). V rámci své �innosti po�ádá každoro�n� bojový závod Rangers 

CUP se startem na Krmelínském kopci. 

Oddíl Stolního tenisu má 20 �len�. Ti jsou podle výkonnosti rozd�leni do dvou družstev. 

„A“ družstvo postoupilo do Krajského kola a „B“ družstvo hraje okresní sout�ž. V jeho 

vedení je pan Ladislav Jamroz.  

Oddíl SPV(Sport pro všechny) si udržuje vysokou aktivitu a rozši�uje �lenskou základnu  ve 

všech v�kových kategoriích. Stabiln� mohou zájemci využívat cvi�ení aerobiku a zumby. 

Dob�e si taky vede relaxa�ní cvi�ení a jóga. Zvýšenou aktivitu v posledních m�sících 

zaznamenává Posilovna. Vzrostl také zájem o volejbal a badminton. Vedoucí tohoto oddílu je 

František Janus. 

3.2 Rozpo�et obce Krmelín 

3.2.1 Rozpo�et obce na rok 2009 

Jednotlivé položky schváleného rozpo�tu na rok 2009 jsou uvedeny v tabulce �. 3.1 
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Tab. 3.1 Rozpo�et obce na rok 2009 

Da�ové p�íjmy 13 444 000 K�

Neda�ové p�íjmy 2 021 050 K�

P�ijaté dotace 266 898 K�

P�íjmy celkem 15 731 948 K�

B�žné výdaje 11 719 000 K�

Kapitálové výdaje 6 155 000 K�

Výdaje celkem 17 874 000 K�

Financování 2 142 052 K�

Zdroj : [11] 

Grafické znázorn�ní rozpo�tu na rok 2009 je uvedeno v Grafu. 3.1

Graf 3.1 Rozpo�et obce Krmelín na rok 2009 

Zdroj: upraveno podle [11] 

Mezi závazné ukazatele pat�í kapitálové výdaje. Do kapitálových výdaj� pro rok 2009 se 

zahrnuje:  

• dofinancování – bezbariérový p�ístup do budov OÚ a MŠ  450 000 K�

• fasáda pro budovu obecního ú�adu     1 500 000 K�
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• hasi�ská cisterna – splátka úv�ru     800 000 K�

• vstup do budovy mate�ské školky     750 000 K�

• Krmelín bezbariérový chodník – lokalita Cigánka a Sv�tlov 1 250 000 K�

• Projektová dokumentace budovy hasi�ské zbrojnice  105 000 K�

• Projektová dokumentace pto územní �ízení na kanalizaci a �OV 500 000 K�

Tabulka 3.2 poskytuje údaje o Finan�ním vypo�ádání s p�íjemci neinvesti�ního transferu 

ob�anským sdružením za rok 2009. Poskytovatelem je Obec Krmelín. 

Tab. 3.2 Poskytnuté neinvesti�ní transfery ob�anským sdružením v roce 2009 

P�íjemce transferu Výše transferu 

KONDOR, sk. Stará Ves nad Ond�ejnicí 5 000 K�

TJ Sokol Krmelín 100 000 K�

Svaz. postiž. civil. chorobami v �R- ZO, 

Brušperk 

3 000 K�

�eský svaz chovatel� – ZO, Krmelín 50 000 K�

�eský svaz v�ela�� – ZO, Krmelín 5 000 K�

D. Ptá�ek – BROOKLYN, Krmelín 5 000 K�

Nábož. obec Církve �eskoslovenské husitské 

Hus�v sbor Ostrava - Stará B�lá  

270 000 K�

�eský zahrádká�ský svaz Krmelín 5 000 K�

Zdroj: [11] 
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Grafické znázorn�ní poskytnutých transfer� ob�anským sdružením znázor�uje Graf 3.2 

 Graf 3.2 Poskytnuté neinvesti�ní transfery ob�anským sdružením v roce 2009 

Zdroj: upraveno podle [11] 

V roce 2009, kdy m�la obec Krmelín rozpo�et obce 35 748 000K�, p�isp�la na TJ 

�ástkou 100 000 K�, což je pouhé 0,28% rozpo�tu obce. 

3.2.2 Rozpo�et obce na rok 2010 

Jednotlivé položky schváleného rozpo�tu na rok 2010 jsou uvedeny v tabulce 3.3 

Tab. 3.3 Rozpo�et obce na rok 2010 

Da�ové p�íjmy 13 012 000 K�

Neda�ové p�íjmy 2 048 700 K�

P�ijaté dotace 763 900 K�

P�íjmy celkem 15 824 600 K�

B�žné výdaje 11 497 000 K�

Kapitálové výdaje 3 426 700 K�

Výdaje celkem 14 924 600 K�

Financování 900 000 K�

Zdroj: [11] 
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Grafické znázorn�ní rozpo�tu na rok 2010 je znázorn�no v Grafu 3.3 

Graf 3.3 Rozpo�et obce Krmelín na rok 2010 

Zdroj: Upraveno podle [11]  

Závaznými ukazateli jsou op�t kapitálové výdaje, tyto výdaje do sebe zahrnují: 

• Bezbariérový chodník podél silnice I/58    292 000 K�

• Kanalizace a �OV obce Krmelín     2 231 000 K�

• Zateplení obvodového plášt� budovy MŠ    85 000 K�

• Rekonstrukce k�íže (226 700 K� za opravu k�íže v roce 2009) 426 700 K�

• Budova �.p.214 (zdravotní st�edisko)- energetický audit,   77 000 K�

žádost o dotaci 

• Budova �.p.277 (hasi�ská zbrojnice) – energetický audit  100 000 K�

• Budova �.p. 70 (obecní ú�ad) – výtah, dokon�ení   125 000 K�
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Tabulka 3.4 nám udává p�íjemce neinvesti�ních transfer� z rozpo�tu obce pro rok 2010. 

Grafické znázorn�ní poskytnutých transfer� ob�anským sdružením znázor�uje graf 3.4 

Tab. 3.3 Poskytnuté neinvesti�ní transfery ob�anským sdružením v roce 2010 

Název organizace �ástka 

�eský svaz v�ela�� 10 000 K�

�eský svaz chovatel� 25 000 K�

David Ptá�ek - BROOKLYN 7 000 K�

Svaz postiž. civil. chorobami v �R 3 000 K�

T�lovýchovná jednota Sokol Krmelín 120 000 K�

T�locvi�ná jednota Sokol Krmelín 25 000 K�

KONDOR, Stará Ves n/O  5 000 K�

Cimbálová muzika Fojt, o.s. 10 000 K�

Celkem 205 000 K�

Zdroj: [11] 

Graf 3.4 Poskytnuté neinvesti�ní transfery ob�anským sdružením v roce 2010 

Zdroj:upraveno podle [11] 

V roce 2010, kdy m�la obec Krmelín rozpo�et obce 31 469 200 K�, p�isp�la na TJ 

�ástkou 120 000 K�, což je 0,38% rozpo�tu obce. Tedy o 0,10% více než v roce minulém. 
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3.3 P�íjmy a výdaje TJ Sokol Krmelín 

3.3.1 P�íjmy TJ Sokol Krmelín 

 P�íjmy TJ Sokol Krmelín tvo�í pronájem sportovní haly obci, která halu využívá pro 

pot�eby ZŠ, pronájem posilovny a haly pro širokou sportovní ve�ejnost, pronájem bytu a 

Sportklubu. Byt se nachází v budov� haly v 1. pat�e, kde bydlí a stará se o správný chod haly 

pan Sokolník. Sportklub se nachází v suterénu haly a od 1. 8. 2011 ho má v nájmu nový 

majitel. Další p�íjmy jsou z dotací a to z �STV a obce Krmelín, z úrok�, �lenských p�ísp�vk�, 

tržby z kulturních akcí, jako je Sokolský ples a Rockshow, vstupném vybíraném na zápasech 

házenká�� a hodinách aerobiku (viz. Tab 3.4) 

Tab. 3.4 Struktura p�íjm� TJ Sokol Krmelín v letech 2009 a 2010 

P�íjmy 2009 2010 

Pronájem haly obci 126 840 K� 155 820 K�

Pronájem haly široké 

ve�ejnosti 

207 980 K� 204 085 K�

Pronájem posilovny 13 200 K� 20 610 K�

Pronájem bytu 28 907 K� 31 780 K�

Pronájem Sportklubu 55 000 K� 66 250 K�

Platby Sportklub 11246 K� 5 835 K�

Dotace �STV 39 907 K� 65 366 K�

P�ísp�vek z Obce Krmelín 100 000 K� 170 000 K�

Sponzorské dary - 15 000 K�

Úroky 1 336,76 K� 710,14 K�

�lenské p�ísp�vky 59 150 K� 22 400 K�

Kulturní akce - Tržba 192 616 K� 174 609 K�

Vstupné házená 2 210 K� 2 250 K�

Vstupné aerobik 19 000 54 050 K�

P�eplatek plyn - 93 039 K�

P�eplatek elekt�ina - 1 841 K�

Celkem 857 393K� 1 083 645,6 K� =1 083 646 K�

Zdroj: upraveno podle výsledku hospoda�ení TJ Sokol Krmelín 2009, 2010 
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P�íjmy v roce 2009 dosahují �ástku 857 393 K�. Nejvyšší �ást p�íjm� tvo�í pronájem 

haly široké ve�ejnosti – 207 980 K�, druhá nejvyšší �ástka je op�t z pronájmu, ale obci- 

126 840 K� a t�etí nejvyšší �ástka je z poskytnutého p�ísp�vku od Obce Krmelín, která �iní 

100 000 K�. 

P�íjmy v roce 2010 jsou o n�co vyšší, dosahují �ástky 1 083 646 K�. Kdy nejvyšší 

�ást p�íjm�, tvo�í stejn� jako v minulém roce pronájem haly široké ve�ejnosti – 204 085 K�. 

Druhou nejvyšší �ástkou je p�ísp�vek od Obce Krmelín ve výši 170 000 K�. A t�etí nejvyšší 

�ástka je tvo�ena z pronájmu haly obci – 155 820 K�. 

3.3.2 Výdaje TJ Sokol Krmelín 

 Výdaje TJ Sokol Krmelín tvo�í výdaje spojené s po�ádáním kulturních akcí, mzdy a 

odm�ny, odvody zdr. a soc. poj., da� ze mzdy a odm�n, da� z nemovitostí,plyn, elekt�ina, 

vodné pojišt�ní haly, údržba, rekonstrukce WC, izolace stropu, režie, výdaje na �innost 

jednotlivých oddíl� (viz. Tab.3.5). 

Tab. 3.5 Struktura výdaj� TJ Sokol Krmelín v letech 2009 a 2010 

Výdaje 2009 2010 
Kulturní akce 116 350 K� 107 433 K�

Mzdy a odm�ny 105 957 K� 103 774 K�

Odvody zdr. a soc. poj. 48 516 K� 44 143 K�

Da� ze mzdy a odm�n 2 100 K� 2 400 K�

Da� z nemovitosti 91 K� 180 K�

Plyn 264 423 K� 301 520 K�

Elekt�ina 97 500 K� 89 554 K�

Vodné 16 430 K� 16 896 K�

Pojišt�ní haly 4 023 K� 4 023 K�

DKP 4 348 K� 155 148 K�

Údržba 71 395,50 K� 76 828 K�

Rekonstrukce WC 393 093 K� - 

Izolace stropu 172 092 K� - 

Projekt zateplení haly - 85 000 K�

Režie 21 092 K� 16 708 K�

Výdaje na �innost oddíl� 187 499 K� 158 558 

Celkem 1 505 606 K� 1 162 165 K�
Zdroj: upraveno podle výsledku hospoda�ení TJ Sokol Krmelín 2009, 2010 
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Výdaje v roce 2009 byly ve výši 1 505 606 K�. Nejvyšším výdajem v tomto roce byla 

rekonstrukce toalet ve staré budov�, jak dámských tak pánských, která si vyžádala 393093K�. 

Dalším  velkým výdajem v tomto roce byla platba plynu, která �inila 264 423 K�. Tento rok 

byl pro TJ Sokol Krmelín co se tý�e výdaj� hodn� náro�ný,provád�ly se dv� rekonstrukce aby 

byl zachován chod haly. 

Výdaje v roce 2010 �inily 1 162 165 K�. Mezi nejvyšší výdaje v tomto roce pat�í 

odvody za plyn, které se vyšplhaly na 301 520 K�. I v tomto roce prob�hl projekt, zatím však 

šlo pouze o jeho dokumentaci, která vyšla na 85 000 K�. 

3.3.3 Rozdíl mezi p�íjmy a výdaji v letech 2009 a 2010 

 V této kapitole se budeme v�novat rozdílu mezi celkovými p�íjmy a celkovými výdaji 

v letech 2009 a 2010. Tento rozdíl získáme ode�tením celkových výdaj� od celkových 

p�íjm�. P�i zjišt�ní výsledk� se dozvíme, zda výsledek vyšel v kladných nebo záporných 

hodnotách. Dané údaje jsou zaznamenány v Tab. 3.6. V obou p�ípadech vykazuje TJ Sokol 

Krmelín záporné hodnoty. 

Tab 3.6 Rozdíl mezi p�íjmy a výdaji v letech 2009 a 2010 

Rok P�íjmy Výdaje Rozdíl 

2009 857 393 K� 1 505 606 K� -648 213K�

2010 1 083 646 K� 1 162 165 K� -78519K�

Zdroj: upraveno podle výsledku hospoda�ení TJ Sokol Krmelín 2009, 2010 

3.3.4 Dotace poskytnuté TJ Sokol Krmelín 

 TJ Sokol Krmelín každoro�n� žádá obec o provozní dotaci. Další �ást dotací, které TJ 

Sokol Krmelín p�íjme, jsou p�íjmy z �STV. P�ehled dotací poskytnuté v letech 2009 a 2010 

znázor�uje Tab. 3.7 

Tab. 3.7 Dotace poskytnuté TJ Sokol Krmelín 

Rok Dotace z Obce Dotace z �STV 

2009 100 000 K� 39 907 K�

2010 170 000 K� 65 366 K�

Zdroj: upraveno podle výsledku hospoda�ení TJ Sokol Krmelín 2009, 2010 

Grafické znázorn�ní poskytnutých dotací v letech 2009 a 2010 znázor�uje graf 3.5 
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Graf 3.5 Poskytnuté dotace TJ Sokol Krmelín v letech 2009 a 2010 

Zdroj: upraveno podle výsledku hospoda�ení TJ Sokol Krmelín 2009, 2010 

3.4 SWOT analýza TJ Sokol Krmelín 

Tab. 3.8 SWOT analýza ob�anského sdružení TJ Sokol Krmelín 

Silní stránky Slabé stránky 

• Velký výb�r sporového vyžití 

• Práce s mládeží 

• Výborní a kvalifikovaní trené�i 

• Po�ádání kulturních akcí 

• Po�ádání turnaj�

• Aktivní zp�sob života 

• Malá podpora obce 

• Malé finan�ní prost�edky 

• Špatná reklama 

• Ubývání po�tu �len�

• Nevyužité prostory 

P�íležitosti Hrozby 

• Trend zdravého životního stylu 

• Zkvalitn�ní  a obohacení služeb 

• Získávání finan�ních prost�edk�

z nových zdroj�

• Konkurence 

• Ztráta finan�ní podpory Obce 

• Demografický vývoj obyvatelstva 

• Ztráta dobré v�le �len� výboru, d�lat 

vše zadarmo 
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Silné stránky 

TJ Sokol Krmelín m�že nabídnout velké množství sportovních aktivit, kde si každý 

p�ijde na své. Má oddíly házené, karate, stolního tenisu, sportu pro všechny, futsalu. Tyto 

oddíly jsou vedeny kvalifikovanými trenéry, kte�í se t�ší z každého p�íchodu nového �lena. 

K dispozici je také posilovna, která se nachází v suterénu budovy TJ Sokol Krmelín, malá a 

velka t�locvi�na nabízena k pronájmu, venku udržované betonové h�išt�, které se v zimních 

m�sících prom�ní na ledovou plochu. Sou�ástí haly je také  neku�ácká restaurace Sportklub, 

kde vás rádi obslouží. 

 V zimních m�sících TJ Sokol Krmelín po�ádá Sokolský ples a v letních m�sících ve 

spolupráci s Davidem Ptá�kem organizuje TJ Sokol Krmelín Rockshow, která má v obci 

Krmelín dlouholetou tradici. 

 Po�ádání turnaj� v r�zných sportech není taky výjimkou. 

Slabé stránky 

I p�es finan�ní podporu obce Krmelín, je velmi t�žké utáhnout chod tak velkého 

sportovišt�. Finan�ní prost�edky TJ Sokol Krmelín sotva vysta�í na provoz a v n�kterých 

obdobích ani to ne. Finan�ní prost�edky, jsou tady velkým problémem. S tímto problémem 

souvisí špatná reklama. Nikdo z �len� výboru se nesoust�edí na vytvo�ení dobré reklamy a 

s tím související lákání nových �len�, pop�ípad� získávání sponzor�.  

 Jednou z dalších slabých stránek TJ Sokol Krmelín jsou nevyužité prostory, kterými 

sdružení disponuje. V suterénu, je obrovská kotelna, ze které by se daly ud�lat minimáln� dv�

squashová h�išt�,sauna, nová recepce a vytvo�it tak p�íjemné prost�edí pro nové a stávající 

�leny. K realizaci takového projektu však zatím nejsou finance, ale z úst p�edsedkyn� Sokola 

zazn�lo, že to ur�it� vzdávat nebudou a sponzora, který by tento projekt finan�n� zabezpe�il, 

dále budou hledat. 

P�íležitosti 

Velkou p�íležitostí je bezesporu sou�asný a stále se rozvíjející trend zdravého 

životního stylu, který „hraje do karet“ všem sportovním odv�tvím. Sou�asná doba s sebou 

p�ináší neustále nové formy cvi�ní a úkolem neziskových organizací je se t�chto p�íležitostí 
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chytit a nalákat nové �leny do svých sportoviš�. Typickým p�íkladem je Zumba, která m�la na 

za�átku roku 2011 v TJ Sokol Krmelín obrovskou návšt�vnost.  

 Další p�íležitostí TJ Sokol Krmelín je využití faktu, že stále více populace, se st�huje 

z m�st do okrajových obcí, jakou Krmelín bezesporu je. To do obce p�ináší potencionální 

�leny, �i dokonce sponzory, kte�í by cht�li p�isp�t, k zvelebování a rozši�ování sportovní 

�innosti TJ Sokol Krmelín. 

Hrozby 

Konkurence je dob�e známý pojem ve všech odv�tvích, nejen t�ch sportovních. Dala 

by se ozna�it jako neustálý boj o to být v n��em jedine�ný, zajímavý. Konkurencí jsou ur�it�

jiná sportovišt� v okolí obce Krmelín, která se snaží stejn� jako TJ Sokol Krmelín, získat co 

nejvíce sponzor�, rozší�it �lenskou základnu a dosáhnout plynulého chodu sportovního areálu. 

 Mezi další hrozby pat�í fakt, že všichni, kdo mají n�co spole�ného s organizací, 

vedením, obhospoda�ováním TJ Sokol Krmelín d�lají tuto �innost dobrovoln�, ve svém 

volném �ase, pro dobrý pocit a nedostávají za to ani korunu. M�že se stát, že to tyto lidi 

p�estane jednoho dne bavit a �innost TJ Sokol zanikne. 
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4 Shrnutí výsledk� šet�ení 

 Tato kapitola se zam��uje na porovnání teoretické �ásti se skute�ností a aktuálním 

stavem ob�anského sdružení TJ Sokol Krmelín. P�edevším pak na vyhodnocení toho, zda TJ 

Sokol Krmelín využívá všech dostupných možností financování pro svou �innost.  

Možnosti financování TJ Sokol Krmelín  

 Mezi zdroje financování ob�anských sdružení pat�í �lenské p�ísp�vky, p�ísp�vky 

státního a územního rozpo�tu, dary od ob�an� a firem a tržby z vlastní �inností. Tyto uvedené 

možnosti financování TJ Sokol Krmelín využívá. Nejvyšší p�íjmy má TJ Sokol Krmelín 

z vlastní �innosti, jejíž významnou položkou je pronájem haly.

1. Tržby z vlastní hospodá�ské �innosti – tvo�í nejvýznamn�jší položku p�íjmové 

stránky TJ 

Tab. 4.1 Tržby z vlastní hospodá�ské �innosti TJ Sokol Krmelín 

2009 2010 

Tržby z pronájmu 443 167,- K� 484 380,- K�

Tržby z kulturních akcí 192 616,- K� 174 609,- K�

Zdroj: upraveno podle výsledku hospoda�ení TJ Sokol Krmelín 2009, 2010 

 V tabulce �. 4.1. jsou uvedeny tržby z vlastní hospodá�ské �innosti TJ Sokol Krmelín, 

bez kterých by nebyla schopna krýt výdaje na provoz haly, ve které provozuje svou sportovní 

�innost.  

2. �lenské p�ísp�vky - v TJ Sokol Krmelín platí její �lenové �lenské p�ísp�vky a aktivní 

�lenové, kte�í provozuji svou aktivní sportovní �innost v oddílech TJ Sokol Krmelín, 

platí navíc oddílové p�ísp�vky. �lenské p�ísp�vky �iní za osobu a rok 150,- K�, u d�tí 

50,- K�, senio�i mají p�ísp�vky dobrovolné. Oddílové p�ísp�vky �iní 300,- K� za 

osobu a rok.  
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Tab. 4.2 �lenské p�ísp�vky TJ Sokol Krmelín 

2009 2010 

�lenské a oddílové p�ísp�vky 59 150,- K� 22 400,- K�

Zdroj: upraveno podle výsledku hospoda�ení TJ Sokol Krmelín 2009, 2010 

3. Dary od ob�an� a firem – TJ Sokol Krmelín dostává dary od firem ve form�

pen�žních prost�edk�.  

Tab. 4.3 Dary TJ Sokol Krmelín 

2009 2010 

Dary     - 15 000,- K�

Zdroj: upraveno podle výsledku hospoda�ení TJ Sokol Krmelín 2009,2010 

 V TJ Sokol Krmelín p�edstavují dary zanedbatelnou položku p�íjmové stránky. 

4. P�ísp�vky státního a územních rozpo�t� – TJ Sokol Krmelín využívá finan�ní 

pomoci obce Krmelín. Jde o ú�elové dotace, jejichž ú�el využití a výši schvaluje 

obecní zastupitelstvo. V posledních letech to byla zejména dotace na rekonstrukci 

sociálních za�ízení a izolace stropu sportovní haly. Na provoz haly obec nep�ispívá. 

Další položkou jsou p�ísp�vky zasílané �STV, které však mají v posledních letech 

klesající tendenci, zejména z d�vodu úpadku loterijní spole�nosti SAZKA a.s. 

Tab. 4.4. P�ísp�vky státního a územních rozpo�t�  do TJ Sokol Krmelín 

2009 2010 

Dotace obce Krmelín 100 000,- K� 170 000,- K�

Dotace �STV 39 907,- K� 65 366,- K�

Zdroj: upraveno podle výsledku hospoda�ení TJ Sokol Krmelín 2009,2010 
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Návrhy a doporu�ení 

 TJ Sokol Krmelín využívá sou�asné možnosti financování dobrovolné sportovní 

�innosti v omezené mí�e. Jak je vid�t, zejména v oblasti dar� od ob�an� a firem, by mohlo 

dojít p�i zlepšení marketingové �inností k lepšímu využití tohoto zdroje. Rovn�ž v oblasti 

získávání ú�elových dotací a využívání programu MŠMT �R  má TJ Sokol Krmelín mezery. 

Vhodným prost�edkem jak tento nedostatek odstranit je metoda fundraisingu, jejíž využité 

bych TJ Sokol Krmelín doporu�ila. 
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5 Záv�r 

Financování neziskových organizací p�sobících ve sportu vyžaduje náro�nou �innost, 

kdy tyto organizace se musí aktivn� snažit o využití všech vhodných forem a možností 

financování jejich neziskové sportovní �innosti. Jedná se zejména o neustálé sledování 

legislativních zm�n, programového a organiza�ního d�ní ve sportu, p�ipomínkování �innosti 

sportovních svaz�, propagace neziskové sportovní �innosti v obci  i v kraji, sledování 

možností využití grant� a dotací a v neposlední �ad� i provozování vlastní hospodá�ské 

�innosti . 

Neziskové organizace, jako základní �lánky �eského sportu, by m�ly mít pevnou 

oporu a zajišt�né finan�ní zdroje státem, v jejichž zájmu je rozvoj t�lesných a duševních 

schopností všech ob�an�, zejména mládeže. Tato základní sportovní �innost má v �R velkou 

tradici a bylo by chybou v ní nepokra�ovat. �innost sportovních ob�anských sdružení, klub�

a oddíl� je ovlivn�na výši finan�ních prost�edk�, zejména v její dostupnosti pro širokou 

ve�ejnost.  

Podpora sportu se objevuje ve všech volebních programech politických stran, které se 

shodují na tom, že bez finan�ní podpory státu se sport, zejména jeho základní �lánky, 

neobejdou.  Financování prost�ednictvím loterijní spole�ností SAZKA a.s. se ukázalo 

nespolehlivým. Vláda musí v sou�asné dob� najít jiné vhodné zp�soby a zdroje financování. 

Bude zajímavé sledovat, jak tuto otázku vy�eší.   

Cílem bakalá�ské práce bylo p�iblížit konkrétní stav financování ob�anského sdružení 

TJ Sokol Krmelín, zhodnotit jeho sou�asný stav a u�init návrh p�ípadných možností na 

zlepšení  jeho financování. Tento cíl byl napln�n.. 
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