
Úvod 
 

Filantropické a altruistické zaměření lidí ve společnosti je hybnou silou 

fungování neziskového sektoru v národním hospodářství. Bez určité humanisticky 

motivované dobročinnosti a ohledu na prospěch druhých by existence většiny 

neziskových subjektů měla jen omezenou dobu životnosti, resp. by neziskové 

organizace nemohly vůbec vzniknout.  

Řeč je především o soukromoprávních neziskových organizacích, kterými jsem 

se rozhodla v této diplomové práci zabývat. Impulsem pro zkoumání tohoto sektoru, 

právní záštitu jeho existence a také fungování v  praxi, pro mě byl až neuvěřitelný 

nárůst osob v ulicích, které se snažily kolemjdoucí přesvědčit, aby přispěli na různé 

projekty.  

Na první pohled by se takto dalo říci, že existuje mnoho lidí, kteří dobrovolně 

získávají prostředky pro fungování neziskových organizací. Opak je pravdou; z  velké 

části jsou tito pseudodobrovolníci pouze brigádníci, kteří ve své podstatě ani nejsou 

přesvědčeni, natož zapáleni, pro věc. Jsou to pouze nájemní brigádníci neziskových 

subjektů, kteří si chtějí nenáročnou prací přivydělat. O filantropickém zaměření a 

motivovaném přesvědčení se zde nedá hovořit.  

Ve své práci jsem se rozhodla zaměřit na nadace a nadační fondy, které spadají 

do sektoru soukromoprávních veřejně prospěšných organizací. Pro konkrétní příklad 

z praxe jsem vybrala Nadační fond Albert, který nemá dlouhou tradici, ale je spojován 

se ziskovou organizací, která je v České republice velice známá. 

Cílem práce je zhodnotit postavení Nadačního fondu Albert vůči ostatním 

neziskovým organizacím obdobného typu.  

Pro splnění vytyčeného cíle jsem se rozhodla rozčlenit diplomovou práci do tří 

kapitol, které budou vysvětlovat teoretické základy i praktické fungování především 

soukromoprávních neziskových organizací v České republice. V práci chci použít 

analyticko-syntetickou metodu zkoumání a komparaci subjektů.  

Prvá kapitola se bude zabývat fungováním a právním postavením neziskových 

organizací. Záměrem je uvést základní fungování a právní vymezení celého 

neziskového sektoru a posléze konkrétněji uvést výčet možných subjektů v  sektoru 



soukromoprávním. Detailněji bude v této kapitole rozebrán okruh nadací a nadačních 

fondů. 

Druhá kapitola bude pojednávat o hospodaření neziskových organizací. Snahou 

této části práce bude osvětlit financování subjektů. Finanční zdroje a jejich získávání 

jsou totiž základními kameny fungování každé organizace neziskového sektoru. 

Konkrétněji zde bude rozebráno hospodaření nadací a nadačních fondů; pro úplnost 

bude zmíněno také účetnictví a princip zdanění. 

Třetí kapitola této práce se má zaměřovat na praxi neziskových organizací. 

Příkladem je zmíněný Nadační fond Albert, u kterého se pokusím detailně popsat jeho 

legislativní záštitu, samotné fungování fondu a jeho projektů. Pro praktickou  

komparaci posléze vyberu nadační fond, který funguje na podobném principu, a 

pokusím se pomocí analýzy vymezit současné postavení Nadačního fondu Albert.  

  



1 Fungování neziskových organizací v České republice a jejich 

právní aspekty 
 

Abychom mohli vymezit konkrétní fungování neziskových organizací a posléze 

také jejich právní zakotvení v systému české judikatury, musíme definovat základní 

pojmy, např. tržní a netržní sektor národního hospodářství, resp. ziskový a neziskový, 

a pro neziskový sektor dále podstatné pojmy: poslání, vize.  

Dále je třeba celý neziskový sektor rozdělit do určitých kategorií, které blíže 

vysvětlí celé fungování této části národního hospodářství.  

 

1. 1 Členění národního hospodářství dle principu financování 

 

Národní hospodářství členíme dle principu financování na sektor ziskový, 

neboli tržní, a neziskový, netržní. Tento neziskový sektor dále můžeme dělit na 

veřejný, soukromý a sektor domácností, jak ukazuje obr. 1. 1.  

 

Obr. 1. 1 Členění národního hospodářství dle principu financování  

 

 

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

teorie a řízení. Praha: Ekopress, s.r.o., 2010. 

 

Ziskovým sektorem myslíme část národního hospodářství, která je orientována 

na dosažení zisku, který je získán z prodeje zboží a služeb. Zmíněné zboží a služby 
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jsou ekonomickými subjekty samy vyráběny nebo jsou jejich distributory. Prodej 

v tomto sektoru je uskutečňován za tržní cenu, která je tvořena stálým vzájemným 

působením nabídky a poptávky. 

„Neziskový sektor je část národního hospodářství, ve které subjekty neziskového 

sektoru získávají prostředky pro svoji činnost pomocí přerozdělovacích procesů (z 

veřejných financí). Cílem neziskového sektoru není zisk ve finančním vyjádření, ale  

dosažení užitku, který má zpravidla podobu veřejné služby.
1
 

V dalším stupni členění neziskového sektoru se setkáváme s částí veřejnou, 

soukromou a částí domácností.  

Neziskový veřejný sektor je část, která je financována z  veřejných financí, 

řízení je ponecháno veřejné správě, rozhodování se uskutečňuje veřejnou volbou a také 

podléhá veřejné kontrole. 

Naproti tomu neziskový soukromý sektor, který bývá označován také jako 

sektor nevládních neziskových organizací, je částí, jejímž cílem není shromažďování 

zisku, ale přímý užitek. Financování probíhá ze soukromých financí, možno vyjádřit 

také jako finance soukromých fyzických a právnických osob. Poskytnutí financí 

nepřináší donátorům finančně vyjádřitelný zisk. 

Jako třetí část neziskového sektoru je část domácností. Domácnosti vstupují na 

produktový trh a trh výrobních faktorů a tím zasahují do celého koloběhu finančních 

toků, což má zásadní vliv na formování společnosti; společnost posléze ovlivňuje 

samotné neziskové organizace.
2
 

 

1. 2 Fungování neziskového sektoru 

 

Jak již bylo zmíněno, neziskový sektor dělíme na tři části: veřejný neziskový 

sektor, soukromý neziskový sektor a sektor domácností.  

Protože se chceme zabývat převážně částí neziskového soukromého sektoru, 

konkrétněji ji definujeme. 
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Otázka terminologie je zde zásadní, avšak není ustálená. Neziskový soukromý 

sektor je často označován jako sektor „dobrovolnický“, „nevládní“, „nezávislý“ či 

„občanský“. Organizace, které patří  do kategorie neziskových soukromých organizací, 

se vyznačují všemi uvedenými atributy, proto nelze použít pouze jedno označení. 

„Americký sociolog Lester M. Salamon se pokusil vyřešit tento terminologický problém 

pomocí ‚strukturálně-operacionální definice‘. Neziskový sektor se podle této definice 

skládá z organizací, které jsou definovány pěti společnými rysy.“
3
  

Jmenovitě se jedná o těchto pět rysů:  

1. organizace, které jsou do určité míry institucionalizovány;  

2. organizace mající soukromou povahu, tedy jsou odděleny od státní 

správy;  

3. nerozdělují zisk mezi vlastníky nebo vedení dané organizace, což 

neznamená, že by ve svém hospodářském výsledku nemohly vykazovat zisk, ten je 

opětovně využit pro dosahování zvolených cílů organizace;  

4. organizace, které jsou samosprávné, autonomní;  

5. organizace, které jsou dobrovolné. 
4
 „Dobrovolná organizace. V tomto 

případě jde o sdružování občanů, kteří projevují individuální vůli k  založení určité 

organizace nebo ke vstupu do této organizace. Tento typ organizace se opírá o 

působení členů nebo aktivistů, kteří vykonávají určitou činnost dobrovolně a 

dobrovolně také plní povinnosti a závazky, které na nich organizace požaduje. Pojem 

dobrovolnosti je v tomto případě vymezen zejména ve vztahu k subjektům 

bezprostředně působícím ve vlastní struktuře organizace.
5
 

Pro dostatečné vymezení neziskové organizace je nezbytné definovat dva 

pojmy, které jsou základní součástí každého subjektu v  této kategorii; vize a poslání. 
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Vize, významově také „vidina, zjevení, představa, vidění do budoucnosti“
6
, 

vyjadřuje základní orientaci celé organizace; tzn. směr působení, čím by měla 

organizace být a kam se chce v budoucnosti dostat.  

„Charakteristika formulace vize: 

 hledí do daleké budoucnosti 

 její definice je krátká 

 je srozumitelná pro každého 

 popisuje neměnný stav 

 může ji sdílet několik organizací v místě, v regionu, ve státě, na 

kontinentě, ve světě.“
7
 

Poslání, taktéž mise, vymezuje již důvod existence neziskové organizace a má 

konkrétní charakter. „Poslání neziskové organizace musí být vždy definováno určitým 

souborem objektivně existujících potřeb, které příslušná organizace uspokojuje 

prostřednictvím užitných hodnot produkovaných statků.“
8
 Toto poslání musí být velice 

specifické a posléze je také vodítkem pro potřebu rozhodování o dlouhodobých cílech 

a strategii konkrétního ekonomického subjektu.
9
 

 

1. 2. 1 Kategorizace neziskových organizací 

 

Abychom se mohli konkrétněji zabývat určitými neziskovými organizacemi, 

musíme je rozdělit dle kritérií. Klasifikovat neziskové organizace můžeme:  

„A)  podle kritéria zakladatele 

 B) podle kritéria globálního charakteru poslání  

C) podle kritéria způsobu financování.“
10
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Pro potřeby této práce je stěžejní klasifikace dle globálního charakteru poslání.   

Kategorizovat neziskové organizace dle globálního poslání můžeme do několika 

skupin, kdy každá má své typologické znaky.  

1. Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné.  

Globálním posláním je vzájemně prospěšná činnost; tzn., že tyto organizace jsou 

založeny pro vzájemnou podporu skupin občanů, které jsou spjaty společným zájmem. 

Posláním je uspokojování svých vlastních potřeb a zájmů, které jsou zároveň korektní 

vůči společnosti a neodporují zájmům druhých občanů. Příkladem v  této kategorii jsou 

občanská sdružení či profesní komory – auditorů, lékařů, advokátů, notářů.  

2.  Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné.  Zde je 

globálním posláním veřejně prospěšná činnost. Tyto organizace jsou založeny za 

účelem produkce veřejných a také smíšených statků, které uspokojují potřeby 

veřejnosti. Příkladem mohou být nadace a nadační fondy, náboženské společnosti a 

církve, politické strany a politická hnutí.  

3. Neziskové veřejnoprávní organizace typu organizačních složek a 

příspěvkových organizací a samosprávných územních celků. Globálním posláním je 

veřejná správa a veřejně prospěšná činnost. Např. organizační složky státu a územních 

samosprávných celků, příspěvkové organizace, kraje, obce, dále vězeňská služba, 

grantová agentura, ústavní soud. 

4. Neziskové ostatní veřejnoprávní organizace.  Tyto organizace mají za 

své globální poslání veřejně prospěšnou činnost. Např. Český rozhlas, Česká televize, 

Česká národní banka, veřejná vysoká škola, státní fondy – Státní fond životního 

prostředí, Státní fond kultury, Pozemkový fond. 

5. Neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společností.  

U těchto organizací je globálním posláním veřejně i vzájemně prospěšná činnost. Např. 

družstvo, společenství vlastníků jednotek.
11
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1. 3 Právní základ existence neziskového sektoru 

 

V České republice je zákonem s nejvyšší právní mocí Ústava České republiky 

ze dne 16. prosince 1992, tedy ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona 

č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb. a 319/2009 

Sb. 

Podle čl. 3 Ústavy ČR je součástí ústavního pořádku také Listina základních 

práv a svobod (dále jen LZPS).
12

 LZPS je tedy ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění 

ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

Dle čl. 1 LZPS jsou základní práva a svobody člověka nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné.  

Další článek vztahující se k této problematice je čl. 19 LZPS, který zaručuje, že 

občané mají právo pokojně se shromažďovat. Navazuje zde čl. 20, který deklaruje, že 

právo sdružovat se je zaručeno a dále, že každý má právo spolu s jinými se sdružovat 

ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích. Následně je v  tomto článku stanoveno, 

že politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení, jsou odděleny od státu. Toto 

ustanovení ve své podstatě zaručuje nezávislost.
13

 

Následným zákonem, který se obecně zabývá postavením neziskových 

organizací, je zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník. Tento zákon nedefinuje 

neziskové organizace jako takové, ale objasňuje pojem „právnická osoba“. V tomto 

smyslu dle občanského zákoníku, konkrétně čl. 18 „právnickými osobami jsou 

 a) sdružení fyzických nebo právnických osob,  

 b) účelová sdružení majetku, 

 c) jednotky územní samosprávy, 

 d) jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon.“
14

 

Do prvé kategorie, sdružení fyzických nebo právnických osob, můžeme z  výčtu 

neziskových organizací zařadit občanská sdružení, zájmová sdružení právnických 
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osob, církve a náboženská sdružení, profesní komory, družstva, společnosti s  ručením 

omezeným a akciové společnosti a další.  

Pro potřeby této práce je stěžejní následná kategorie, účelová sdružení majetku. 

Z organizací působících v neziskovém sektoru zde můžeme zařadit nadace a nadační 

fondy, státní fondy, dále poté některé z  rozpočtových a příspěvkových organizací, 

např. muzea nebo galerie, které mají ve správě svěřený majetek.  

Třetí skupinou jsou jednotky územní samosprávy. Zde patří např. samosprávné 

obce a kraje. 

Poslední výčtová skupina, jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon, je obecná 

skupina, do které zařazujeme organizace, které nelze jednoznačně zařadit do jedné 

z výše uvedených kategorií. Lze zde zařadit některé příspěvkové a rozpočtové 

organizace, veřejné instituce, obecně prospěšné společnosti atd.
15

 

Další zákon, který je třeba zmínit v souvislosti s neziskovými organizacemi, je 

zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník. Tento zákon se zabývá již konkrétními typy 

organizací působících v neziskovém sektoru, a to: 

a) § 105 - 153e Společnost s ručením omezeným, 

b) § 154 - 220zb Akciová společnost, 

c) § 221 – 260 Družstvo.
16

 

Konkrétními zákony jsou pak upraveny další druhy neziskových organizací, 

příkladem profesní komory. Některé právnické osoby jsou také zřizovány přímo 

specifickým zákonem; např. zákon o České televizi, zákon o Českém rozhlase, zákon o 

České akademii věd, dále zákony zřizující státní fondy atd.  

 

1. 3. 1 Právní úprava fungování neziskových organizací 

 

„Český právní řád se odvíjí od tzv. systému práva kontinentálního, avšak 

nedefinuje pojem nezisková organizace. Organizace neziskového sektoru podléhají 

v zásadě úpravě práva soukromého, avšak s uplatněním některých veřejnoprávních 

prvků, týkajících se zejména registračního procesu.“
17
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V České republice prozatím neexistuje zákon, který by jako jediný zastřešoval 

celou úpravu neziskových organizací. Pokud však systematicky půjdeme od nejvýše 

právně postavených zákonů, dojdeme vždy k výsledku, že právní úprava pro neziskové 

organizace v České republice existuje.  

Právní základ najdeme již v Ústavě České republiky a Listině základních práv a 

svobod. Dále se právní aspekty vztahující se k  neziskovým organizacím objevují v 

Občanském zákoníku a také Obchodním zákoníku. Pro konkrétní neziskové subjekty 

pak existují konkrétní právní předpisy upravující jejich fungování.  

 

1. 3. 2 Právní postavení neziskových soukromoprávních organizací 

 

Subjekty patřící do kategorie neziskových soukromoprávních organizací dělíme 

na veřejně prospěšné a vzájemně prospěšné organizace, do obou zde uvedených 

kategorií následně zařazujeme konkrétní typy neziskových organizací, jak dokládá obr. 

1. 2. 

 

Obr. 1. 2: Kategorizace neziskového soukromoprávního sektoru  
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Zdroj: ŠIMKOVÁ, Eva. Management a marketing v praxi neziskových organizací.  Hradec 

Králové: Gaudeamus, 2009.  

 

Do kategorie vzájemně prospěšných společností zařazujeme občanská sdružení 

včetně odborových organizací a profesní komory. 

Občanské sdružení. Právní úprava občanských sdružení spadá pod zákon č. 

83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších novel. Podle toho zákona mají 

občané právo na svobodné sdružování, a to bez povolení státního orgánu. Občané 

mohou zakládat různé spolky, společnosti, hnutí, svazy, kluby, jiná občanská sdružení 

a také odborové organizace, jejichž členy mohou být také právnické osoby.   

Organizace tohoto typu vzniká registrací. Návrh na registraci podává tří a 

vícečlenný přípravný výbor, ve kterém alespoň jedna osoba dosáhla věku 18 let, 

Ministerstvu vnitra České republiky společně s  dvojím vyhotovením stanov. V případě, 

kdy návrh na registraci splňuje zákonem stanovené podmínky, registruje ministerstvo 

stanovy organizace. 

Zánik sdružení nastává v případě dobrovolného rozpuštění či při sloučení 

s jiným sdružením nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.
18

 

V České republice je registrováno 85 363 aktivních občanských sdružení.
19

 

Profesní komory. Následujícím typem neziskových soukromoprávních 

vzájemně prospěšných společností jsou profesní komory. Členství v  těchto 

organizacích je zpravidla povinné. U těchto organizací se mohou projevit prvky 

veřejně prospěšné, proto tyto organizace označujeme jako organizace hraničního typu,  

tedy hraniční mezi vzájemně a veřejně prospěšnou organizací.  

Jako příklad lze uvést Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou 

komoru a Českou lékárnickou komoru. Tyto organizace jsou právně zakotveny 

v zákoně č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře,  České stomatologické komoře a 

České lékárnické komoře. Dle tohoto zákona jsou uvedené komory samosprávnými 

stavovskými organizacemi, které sdružují lékaře, stomatology a lékárníky zapsané 

v seznamech, které tyto právnické osoby vedou.  
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Každá z komor zapíše do svého seznamu členů nového člena, který doručí 

žádost a splní dané náležitosti. Členství vzniká zápisem do příslušného seznamu; 

zaniká poté úmrtím, ztrátou či omezením způsobilosti k  právním úkonům, vystoupením 

z komory nebo vyloučením z dané komory.
20

 

Dalším příkladem profesní komory je Česká advokátní komora, jejíž působení 

je upraveno zákonem č. 85/1996 Sb. o advokacii. Tento zákon stanoví, že advokátem 

je pouze ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů. Tento seznam vede Česká advokátní 

komora.
21

 

Komoru auditorů upravuje zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech. Předmětem 

úpravy zmíněného zákona je zapracování předpisů Evropských společenství do 

českého právního řádu, dále úprava postavení statutárních auditorů, auditorských 

společností a asistentů auditora, poté  také upravuje postavení a působnost Komory 

auditorů České republiky a Rady pro veřejný dohled nad auditem.
22

 

Hospodářská komora České republiky, Agrární komora České republiky. Tyto 

uvedené subjekty jsou zřízeny za účelem podpory podnikatelských subjektů a  jejich 

aktivit, dále k prosazování zájmů a potřeb svých členů. Úprava je dokumentována 

zákonem č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky. 

 

Mezi neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné patří obecně 

prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, politické strany a politická hnutí, 

církve a náboženské společnosti. 

Obecně prospěšné společnosti. Organizace typu obecně prospěšných 

společností upravuje zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o 

změně a doplnění některých zákonů. Dle tohoto zákona je společnost uvedeného typu 
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právnickou osobou poskytující veřejnosti obecně prospěšné služby. Hospodářský 

výsledek musí být použit výhradně na poskytování služeb, pro které byla společnost 

založena. Vylučuje se použití ve prospěch zakladatelů, členů jejich orgánů nebo 

zaměstnanců. 

Zakladateli obecně prospěšné společnosti mohou být fyzické či právnické osoby 

a také Česká republika. Společnost se zakládá zakládací smlouvou, a to v  případě dvou 

a více zakladatelů; v případě jediného zakladatele se nahrazuje zakladatelská smlouva 

zakladatelskou listinou, která je vyhotovena ve formě notářského zápisu. Návrh na 

zápis obecně prospěšné společnosti podává její zakladatel nebo osoba k  tomu písemně 

zakladatelem zmocněná. Návrh musí být podán do 90 dnů ode dne vzniku subjektu. 

K návrhu se připojuje zakládací smlouva či listina a doklad o vzniku a trvání 

zakladatele v případě, kdy je tímto zakladatelem právnická osoba. V  případě, kdy 

návrh neobsahuje vady, je organizace zapsána do rejstříku obecně prospěšných 

společností vedeného u příslušného rejstříkového soudu.  

Naproti tomu zánik organizace proběhne výmazem z  rejstříku obecně 

prospěšných společností. Zániku organizace předchází její zrušení, a to s  likvidací 

nebo bez likvidace. Za určitých zákonem daných podmínek je možnost uskutečnit 

vnitrostátní fúzi či rozdělení společnosti.  

Obecně prospěšná společnost má ze zákona statutární orgány – správní radu, 

dozorčí radu a ředitele. 

Správní rada organizace má ustaven na tříleté funkční období počet členů 

dělitelný třemi, nejméně však tři. Členem se může stát fyzická osoba, která je 

způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná. V pracovněprávním vztahu k organizaci 

pak může být jedna třetina členů správní rady. Člen správní rady obecně prospěšné 

společnosti nemůže být zároveň členem dozorčí rady v  téže organizaci. 

Ze zákona může správní rada vydat statut, ve kterém podrobněji rozepisuje 

vnitřní organizaci společnosti, její působení a činnost. Tento statut, byl -li vydán, se 

zakládá do sbírky listin. 

Jako další statutární orgán zakládá obecně prospěšná společnost dozorčí radu. 

Jedná se o kontrolní orgán, který je nejméně tříčlenný. Pro členství v  dozorčí radě platí 

obdobně ustanovení platící pro správní radu organizace.  

Posledním z výčtu statutárních orgánů subjektu je ředitel, který řídí činnost celé 

organizace, vystupuje a jedná jejím jménem. Do funkce je osoba ředitele, která musí 



být fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a také bezúhonnou, jmenována 

správní radou, z této funkce jej může správní rada také odvolat.  

Ředitel obecně prospěšné společnosti má právo účastnit se s poradním hlasem 

jednání správní i dozorčí rady, nesmí však být členem těchto statutárních orgánů.  

Obecně prospěšná společnost může kromě své hlavní činnosti, pro kterou byla 

založena, vykonávat také doplňkovou činnost; vyloučena je pouze účast na podnikání 

jiných osob. Doplňkovou činnost může subjekt realizovat za předpokladu splnění 

zákonem dané podmínky, kterou se myslí účinnější využití prostředků organizace a 

zároveň se vyloučí ohrožení kvality, rozsahu a dostupnosti obecně prospěšných služeb, 

které organizace poskytuje.
23

 

Politické strany a politická hnutí. 1. ledna 2001 nabyl účinnost zákon č. 

340/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb. o sdružování v  politických 

stranách a v politických hnutích. 

Tento zákon dává občanům České republiky právo sdružovat se v  politických 

stranách a v politických hnutích, a to bez nutnosti povolení státního orgánu.  

Být členem organizace tohoto typu má možnost každá fyzická osoba starší 18 

let. Podmínkou je, že každý občan může být členem pouze jedné politické strany či 

jednoho politického hnutí. 

Subjekty neziskového sektoru politického typu jsou právnickými osobami a 

mají povinnost registrace u Ministerstva vnitra České republiky. Návrh na registraci 

podává přípravný výbor, který je složený z  minimálního počtu tří osob starších 18 let; 

návrh musí být doložen peticí čítající minimálně tisíc osob, které požadují vznik 

subjektu a tento požadavek doloží podpisem a výčtem jména, příjmení, rodného čísla a 

bydliště. Dále se k návrhu připojují stanovy ve dvojím vyhotovení. V  případě, kdy 

návrh neobsahuje chyby, pro které by ministerstvo nemohlo subjekt registrovat, dojde 

k registraci zápisem do rejstříku politických stran a politických hnutí, který je veřejně 

přístupným seznamem. 

Zánik subjektu nastává dnem výmazu z  rejstříku stran a hnutí. Zániku pak 

předchází zrušení bez likvidace, v případě kdy veškerý majetek a závazky přecházejí 

na právního nástupce, nebo s likvidací, kdy daný přechod nenastává. Takovéto zrušení 

může u daného subjektu proběhnout:  
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a) „vlastním rozhodnutím, a to dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jinou 

stranou a hnutím nebo přeměnou na občanské sdružení,  

b) pokud nepředloží Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu ve lhůtě 

podle tohoto zákona (§ 18 odst. 1 a 2),  

c) rozhodnutím soudu o jejich rozpuštění.“
24

 

Česká republika má registrováno 82 aktivních politických stran a 57 politických 

hnutí.
25

 

Církve a náboženské společnosti. Zákon č. 3/2002 Sb. o církvích a 

náboženských společnostech upravuje postavení církví a náboženských společností 

v České republice. Dále se v zákoně hovoří o vedení seznamů registrovaných církví a 

náboženských společností, svazu církví a náboženských společností a právnických 

osob založených registrovanou církví a náboženskou společností a evidovaných dle 

uvedeného zákona. Zákon také upravuje působnost Ministerstva kultury České 

republiky ve věcech církví a náboženských společností. 

§ 2 zmíněného zákona říká: „Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání 

je zaručena. Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám 

nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, 

náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. Každý má právo změnit své 

náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.“
26

 

Církví nebo náboženskou společností se rozumí dle zákona dobrovolné sdružení 

osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a jinými 

projevy dané víry, založené za účelem vyznávání konkrétní víry, a to veřejně či 

soukromě, a zejména s tím spojeného shromažďování, bohoslužby, vyučování a 

duchovní služby. 
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Návrh na registraci subjektu podává přípravný výbor, který musí tvořit 

minimálně tři fyzické osoby, které jsou zletilé, způsobilé k  právním úkonům a jsou 

občany České republiky nebo cizinci s  povoleným trvalým pobytem. Návrh musí být 

doplněn zákonnými náležitostmi a posléze předložen ministerstvu kultury. V  případě 

splnění všech zákonem daných podmínek registruje ministerstvo subjekt do 

příslušného rejstříku, tedy Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností 

nebo Rejstříku svazů církví a náboženských společností.  

Registrovaný subjekt zaniká jako právnická osoba dnem, kdy proběhne výmaz 

z příslušného rejstříku. Zániku předchází zrušení s  likvidací nebo bez likvidace.
27

  

V České republice je registrováno 21 církví a náboženských společností dle 

zákona 308/1991 Sb. Podle zákona 3/2002 Sb. je to poté 11 církví a náboženských 

společností a 2 svazy církví a náboženských společností. Podle zákona 3/2002 Sb. 

nebylo registrováno 5 subjektů.
28

 Detailní výpis viz Příloha č. 1 Přehled církví a 

náboženských společností v České republice. 

 

Poslední z výčtu neziskových soukromoprávních organizací veřejně 

prospěšných jsou nadace a nadační fondy. Pro potřebu této práce je důležitý jejich 

detailní popis, proto je těmto subjektům neziskového sektoru věnována samostatná 

podkapitola. 

 

1. 3. 3 Právní postavení neziskových soukromoprávních organizací – nadací a 

nadačních fondů 

 

Konkrétní typy neziskových organizací, nadace a nadační fondy, jsou upraveny 

zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.  

Dle tohoto zákona, § 1: „nadace nebo nadační fond jsou účelová sdružení 

majetku zřízená a vzniklá podle tohoto zákona pro dosahování obecně prospěšných 

cílů. Obecně prospěšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských 
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práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních 

památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu.  

Nadace nebo nadační fond je právnickou osobou.  

 Součástí názvu nadace musí být označení "nadace"; součástí názvu nadačního 

fondu musí být označení "nadační fond"; jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo 

obchodní firmě toto označení používat.“
29

 

Založení nadace nebo nadačního fondu probíhá podepsáním písemné smlouvy 

mezi dvěma a více zřizovateli. Pokud je zřizovatel jediný, založení nadace probíhá 

prostřednictvím zakládací listiny, která musí být pořízená ve formě notářského zápisu. 

Smlouva i zřizovací listina pak mají své náležitosti, které upravuje zákon. 
30

 

„Celková hodnota nadačního jmění nesmí být nižší než 500  000 Kč a po dobu 

trvání nadace se nesmí snížit pod tuto hodnotu. 

Nadační jmění může být tvořeno pouze peněžními prostředky, cennými papíry, 

nemovitými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy a jinými majetkovými 

hodnotami, které splňují předpoklad trvalého výnosu a neváznou na nich zástavní 

práva. 

Ostatní majetek nadace nebo majetek nadačního fondu může být tvořen pouze 

peněžními prostředky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi, jakož i jinými 

majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami, na nichž neváznou zástavní 

práva.
31

 

Následný § 4 tohoto zákona upravuje statut nadace a nadačního fondu.  

„Statut nadace nebo nadačního fondu upravuje postup pro jednání orgánů 

nadace nebo nadačního fondu, podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, 

popřípadě okruh osob, kterým je lze poskytovat, způsob, jakým se nadační příspěvky 

poskytují, jakož i další otázky, které mají být podle tohoto zákona obsaženy v  nadační 

listině a ve statutu nadace nebo nadačního fondu.“  
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Tento statut nadace nebo nadačního fondu je přístupný pro kohokoli a nadace 

nebo nadační fond jej musí na požádání zpřístupnit k  nahlédnutí, k pořizování opisů či 

výpisů.
32

 

§ 5 zákona o nadacích a nadačních fondech pojednává o vzniku organizace a 

rejstříku. 

Organizace zmíněného typu vzniká v  den zápisu do rejstříku, veřejného  

seznamu, jehož součástí je také statut nadace nebo nadačního fondu a výroční zpráva, 

který vede soud určený zvláštním zákonem k vedení obchodního rejstříku.
33

 Tímto 

zákonem je myšlen zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád.  

Zánik organizace poté proběhne v den výmazu z rejstříku; tomu předchází 

zrušení s likvidací nebo bez likvidace a to s ohledem na dosud spravovaný majetek.  

Důvody ke zrušení organizace mohou být následující: dosažení účelu 

organizace, rozhodnutím soudu, rozhodnutím o úpadku nebo zamítnut ím insolvenčního 

návrhu, dále rozhodnutím správní rady po předešlém souhlasu zřizovatele atd. Tyto 

důvody mají vždy svá opodstatnění, která se opírají o znění zákonu.
34

 

 § 8 zmíněného zákona pojednává o vnitrostátních fúzích sloučením nadace a 

nadačního fondu. K takovému dění může dojít za předpokladu, že účel nástupnické 

organizace je shodný nebo alespoň obdobný účelu, pro který byla zřízena zanikající 

organizace. Zákon poté stanoví i další podmínky, za kterých může dojít k  vnitrostátní 

fúzi sloučením organizací.
35
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Obdobou předešlého ustanovení je přeměna právní formy. § 8a říká: „připouští-

li to nadační listina, může správní rada nadačního fondu po předchozím souhlasu 

dozorčí rady nebo revizora rozhodnout o změně právní formy nadačního fondu na 

nadaci, pokud je majetek nadačního fondu vyšší než 1 000 000 Kč a majetek ve výši 

nejméně 500 000 Kč splňuje podmínky na nadační jmění uvedené v § 3 odst. 5“ tohoto 

zákona. Samozřejmostí poté je, že o změně právní formy, změně nadačního fondu na 

nadaci, musí být pořízen notářský zápis. Tento zápis je uveden v rejstříku a po jeho 

zanesení již nemůže být rozhodnutí zrušeno či prohlášeno za neplatné.
36

 

V tomto případě je velice důležité, že právní forma subjektu se může změnit 

pouze z nadačního fondu na nadaci. Naproti tomu ovšem stojí § 375 – 377 Osnovy o 

změně právní formy nadace na nadační fond. V těchto paragrafech je stanoveno, že lze 

provést fúzi nadace a nadačního fondu, kdy nástupnickou osobou bude nadační fond, 

ale pouze za předpokladu, že na nepřechodnou dobu klesne hodnota nadační jistiny 

pod výši stanovenou zákonem. Opatření je pokládáno za zcela mimořádné.
37

 

Zákon v následných paragrafech stanoví, jaké jsou orgány nadace a nadačního 

fondu. Jsou jimi správní rada, dozorčí rada a revizor.  

„Správní rada spravuje majetek nadace nebo nadačního fondu, řídí činnost a 

rozhoduje o všech záležitostech nadace nebo nadačního fondu a je statutárním 

orgánem nadace nebo nadačního fondu.“
38

 

Správní rada je povinným orgánem nadace nebo nadačního fondu. Dle zákona 

musí mít nejméně tři členy. V případě vícečlenné rady, pak musí být počet dělitelný 

třemi beze zbytku, pokud tedy nadační listina nestanoví jinak. Každý člen této rady 

musí být fyzickou osobou způsobilou k  právním úkonům, a to zcela způsobilou, dále 

pak bezúhonnou v trestněprávní rovině a mimo pracovněprávní či obdobný vztah 

k dané nadaci či nadačnímu fondu.
39
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Funkční období člena správní rady je tříleté a znovuzvolení po uplynutí doby je 

umožněno.
40

 Správní rada jako orgán nemusí být volena najednou, tedy ani funkční 

období pro radu jako celek není stanoveno. Zákon jasně předkládá, že funkční období 

je určeno pro jednotlivé členy.  

Členovi správní rady zaniká jeho členství z  důvodu: 

a) uplynutí funkčního období, 

b) úmrtí, 

c) odvolání, a to z důvodů stanovených zákonem, 

d) odstoupení. 

Osoba, které takto zaniklo její členství, musí být vymazána z  nadačního 

rejstříku.
41

 

Správní rada má výlučné a nepřenosné pravomoci. „Do výlučné působnosti 

správní rady náleží  

a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,  

b) schvalovat rozpočet a jeho změny,  

c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a 

hospodaření, 

d) rozhodovat o schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením, není-li 

vnitrostátní fúze sloučením vyloučena v nadační listině,  

e) volit nové členy správní rady a dozorčí rady, popřípadě revizora, 

nestanoví-li nadační listina jinak, a rozhodovat o odvolání člena správní rady, 

člena dozorčí rady, popřípadě revizora, přestane-li splňovat podmínky členství 

nebo funkce; z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu,  

f) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, dozorčí rady, 

popřípadě revizora, 

g) rozhodovat o zvýšení nebo snížení nadačního jmění, za podmínek 

stanovených tímto zákonem.“
42
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„Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace nebo nadačního fondu. Dozorčí 

rada musí být zřízena vždy, jestliže nadační jmění nebo majetek nadačního fondu je 

vyšší než 5 000 000 Kč. V ostatních případech může být dozorčí rada zřízena, pokud 

tak stanoví nadační listina anebo statut nadace nebo nadačního fondu.“
43

 

Pro celou dozorčí radu a pro její členy platí podmínky velmi podobné 

podmínkám, kterými se musí také řídit správní rada. Počet členů v  této radě je tři a 

více; celkový počet musí být dělitelný třemi a to beze zbytku. Opět je nutné, aby 

členem byla fyzická osoba, která je zcela způsobilá k  právním úkonům, je bezúhonná 

ve věcech trestněprávních a není sama nebo osoba jí blízká v  pracovněprávním či 

obdobném vztahu k dané organizaci. 

Funkční období každého člena dozorčí rady je tříleté a po uplynutí této doby je 

možné znovuzvolení.  

Zánik členství v dozorčí radě nastává v případě uplynutí funkčního období, 

úmrtí, odvolání nebo odstoupení.  

Pro dozorčí radu je typické, že 

a) „kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních 

příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadací nebo nadačním fondem,  

b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,  

c) dohlíží na to, zda nadace nebo nadační fond vyvíjí činnost v sou ladu s 

právními předpisy, nadační listinou a statutem nadace nebo nadačního fondu,  

d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na 

jejich odstranění, 

e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své 

kontrolní činnosti.“
44

 

Posledním z výčtu orgánů nadací nebo nadačních fondů je revizor.  

                                                                                                                                                                                     
42

 Portál veřejné správy České republiky. Zákon o nadacích a nadačních fondech. § 10. [online] © 2003-2011 
[cit. 2. dubna 2011]. Dostupné z WWW: 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411?PC_8411_p=10&PC_8411_na
me=nadace%20a%20nada%C4%8Dn%C3%AD%20fondy&PC_8411_l=227/1997&PC_8411_ps=25 
 
43

 Portál veřejné správy České republiky. Zákon o nadacích a nadačních fondech. § 17. [online] © 2003-2011 
[cit. 2. dubna 2011]. Dostupné z WWW: 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_p=17&P
C_8411_name=nadace&PC_8411_l=227/1997&PC_8411_ps=10#10821 
 
44

 tamtéž  
 



Tento orgán již není pro nadaci či nadační fond povinný. Revizor vykonává 

funkci dozorčí rady, a to pouze v případě, že dozorčí rada není zřízena. Jedná se tedy o 

alternativu k orgánu dozorčí rady.
45

 

 

2 Hospodaření neziskových organizací 
 

Společnou podmínkou pro efektivní působení ziskových i neziskových 

organizací je efektivně zvládnutá otázka hospodaření. Následně pak existuje podmínka 

pro úspěšné vedení hospodaření organizace, tou se rozumí správné a jasné vedení 

účetních dokladů; především evidence výnosů a nákladů, aktiv a pasiv, toku finančních 

prostředků, zdanění majetku, služeb a příjmů.  

Pro potřeby této práce je důležité objasnit financování neziskových organizací, 

princip fundraisingu a posléze krátce nastínit účetnictví a zdanění.  

 

2. 1 Finanční zdroje 

 

Získávání prostředků, a to nejen finanční povahy, fundraising, je běžnou 

součástí práce každé neziskové organizace. Nezisková organizace má pak 

zprostředkovaný příjem a vlastní zdroje. 

Vlastním zdrojem financování je pro neziskové organizace jmění, které lze 

definovat jako rozdíl mezi majetkem a závazky organizace, a dále fond organizace, 

který je použit na úhradu ztrát, které nejsou daňově zajímavé.  

„Jmění organizace tvoří: majetek jako vklad zakladatelů, dědictví, přijaté dary 

a investice.“
46

 

Existuje mnoho zdrojů pro financování aktivit neziskových organizací, které 

jsou použitelné pro všechny typy těchto subjektů. Může se jednat např. o:  

a) výnosy z vlastní činnosti; tímto je myšlena hlavní činnost, pro kterou 

byla organizace zřízena; jedná se o prodej výrobků či poskytování služeb,  

                                                           
45

 DVOŘÁK, Tomáš. Nadace a nadační fondy. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010. 132 s. ISBN 978-80-
7357-563-2. 
 
46

 DUBEN, Rostislav. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. Praha: Codex Bohemia, s.r.o., 1996. 376 s. 
ISBN 80-85963-19-1. (str. 51). 
 



b) výnosy z doplňkové činnosti, která je zahrnuta ve statutu organizace,  

c) výnosy z prodeje či pronájmu majetku, který je ve vlastnictví dané 

neziskové organizace, 

d) výnosy z reklamy; reklamou je myšlena „placená forma neosobní, 

mediální komunikace, jejímž cílem je ovlivňovat nákupní chování zákazníků nebo 

vytvářet pozitivní image organizace“
47

, 

e) dárcovství ze strany fyzických a právnických osob; může se jednat o 

tuzemské i zahraniční dárce, kteří mohou poskytnout neziskové organizaci finanční 

prostředky, výrobky, služby, ale také jiné věcné dary; podpora různých podniků pak 

může spočívat ve formě dlouhodobé podpory konkrétního projektu, firemního sys tému 

výběrových řízení na podporu projektů neziskových organizací, či ve formě firemní 

nadace. V tomto konkrétním případě se podpora realizuje prosřednictvím daru či 

sponzorství. „Darem se rozumí bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movité 

věci, nemovitosti apod.), který se realizuje na základě darovací smlouvy. Sponzorstvím 

se rozumí poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi, 

sponzorský příspěvek je zde tedy chápán jako platba za poskytnutí této služby. 

Sponzoring je realizován na základě smlouvy o reklamě. Jde vlastně o obchodní 

transakci mezi dvěma rovnocennými partnery, kteří oba investují do vzájemného 

vztahu.“
48

, 

f) od pojišťoven a různých fondů, také od jiných neziskových organizací,  

g) výnosy z úroků svých vkladů a půjček, 

h) výnosy ze sbírek, tombol a loterií,  

i) výnosy ze zdrojů, které vznikají organizaci ze zákona daňovými úlevami, 

osvobozeními od zdanění či výjimkami ze zdanění.
49

 Výnosy z daňových úlev jsou 

zahrnuty do nepřímého financování neziskových subjektů.  

Některé typy neziskových organizací, konkrétně ze skupiny neziskových 

veřejnoprávních organizací rozpočtových a příspěvkových, získávají finanční zdroje 

z veřejných rozpočtů, a to ze státního rozpočtu či municipálního.  
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Zvláštními finančními zdroji neziskových subjektů jsou např.: 

a) členské příspěvky, a to u organizací, které fungují na principu členství; 

tyto příspěvky pak představují určitou podmínku členství v  organizaci, členové 

přispívají ve formě finančních příspěvků, a to zpravidla v  předem stanovené výši; 

příkladem subjektů, které získávají finanční prostředky z  členských příspěvků, jsou 

občanská sdružení, profesní komory, politická hnutí a politické strany,  

b) příspěvky občanů, registrovaných u některých náboženských organizací,  

c) výnosy z daní a poplatky, které jsou stanoveny zákony; tento případ 

nastává u obcí a jejich úřadů, 

d) dále poté výnosy z pokut a poplatků; příkladem je příjem Státního fondu 

české kinematografie, do kterého se odvádí určitá částka z  každé prodané vstupenky na 

filmové představení, 

e) speciálním finančním zdrojem jsou, jak již bylo zmíněno, vklady 

zakladatelů, a to u neziskových organizací typu nadace, nadační fond a obecně 

prospěšná společnost, 

f) výnosy, které plynou z obchodování s cennými papíry, které má ve svém 

vlastnictví organizace na kapitálovém trhu, tedy např. státní fondy nebo obce,  

g) za určitých podmínek se mohou stát finančním zdrojem pro neziskové 

organizace také úvěry.
50

 

 

2. 2 Fundraising 

 

Fundraising je „získávání prostředků, resp. hledání zdrojů, které má pomoci 

především neziskových organizacím zbavit se nedostatku prostředků, dosáhnout 

stanovených cílů a naplnit poslání organizace.“
51

 Pokud však uvažujeme 

v dlouhodobém měřítku, je třeba na fundraising nahlížet jako na management zdrojů a 

definovat jej tedy můžeme jako: „hledání, získávání a pěstování zdrojů, resp. řízení a 

správa zdrojů, které mají pomoci především neziskových organizacím zbavit se 

nedostatku prostředků, dosáhnout stanovených cílů a naplnit poslání organizace.“
52
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Cílem managementu zdrojů je zajistit organizaci vícezdrojové financování. 

Zároveň je také důležité, aby zdroje, které se podílí na financování neziskového 

subjektu, byly vyvážené a nemohlo tak dojít k  situaci, kdy bude organizace existenčně 

závislá na jednom zdroji. 

Z dlouhodobého hlediska pak management zdrojů zahrnuje tři typy aktivit – 

plánování, administrativu a komunikaci.  

Plánování zahrnuje vytvoření fundraisingového plánu, přípravu rozpočtů, 

příprava komunikace s dárci, pravidelné vyhodnocování činností atd. Administrativa 

zahrnuje vedení veškeré evidence k projektům, vedení databází, vytváření zpráv, 

spolupráce na vytváření koncepcí nových projektů a další. Komunikace pak znamená 

určitou reprezentaci organizace vůči stálým i potenciálním partnerům, vytváření 

fundraisingových materiálů, žádání o dary atd.
53

 

 

2. 2. 1 Osoba fundraisera 

 

Získávání zdrojů pro organizaci je závislé na osobě fundraisera, tedy na 

člověku, který se aktivitami fundraisingu pro organizaci zabývá. Může se jednat o 

interního zaměstnance organizace – ředitel, člen statutárního orgánu, specialista na 

plný úvazek, specialista na částečný úvazek, který vykonává v  organizaci jinou 

činnost; či externího zaměstnance -  najatá agentura, externě najatý specialista, 

dobrovolníci např. ze strany studentů.  

Osoba fundraisera musí disponovat znalostmi a nejlépe také zkušenostmi 

z oboru marketingu, komunikace, projektového řízení aj. Dále je vytvářen na 

zaměstnance v této pozici časový tlak. Úspěšný fundraiser si musí budovat kontakty, 

získat přehled o dárcích, jejich potřebách, potažmo o jejich  životě; téměř nutností se 

stává vysoká společenská angažovanost, absolvování vysokého počtu schůzek s  lidmi 

z nejrůznějších skupin atd.  

V úspěšné neziskové organizaci proto existuje tým fundraiserů, který si rozdělí 

kompetence a jedná ve spolupráci. Požadavky na fundraisery jsou totiž různé; je nutno 
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přihlížet k zaměření každé konkrétní osoby, tedy jestli se jedná o projektového 

fundraisera, specialisty na různé okruhy dárců nebo marketéra.  

Osoba zabývající se projektovým zpracováním by měla disponovat znalostmi 

z oblasti projektového řízení, analytického myšlení, dále by měl tento člověk umět 

pracovat v zátěži, dodržovat předem stanovené termíny, pracovat v  týmu a být pečlivý 

i v detailech své práce. 

Naproti tomu specialista na konkrétní dárce z  různých skupin společnosti musí 

být pro svou práci vybaven schopností komunikace, prezentace, empatie, jednání, ale 

také vyjednávání, kreativitou. Nejdůležitější však pravděpodobně bude nadšení pro 

věc, protože pouze nadšený a přesvědčený fundraiser může nadchnout a přesvědčit pro 

věc také jiné osoby. 

Kompetence marketéra poté spočívají v  kreativním myšlení, prezentačních a 

komunikačních dovednostech, myšlení v souvislostech a vyjádření myšlenek a také 

schopnost následně vyjednávat a prodat své nápady.  

V případě, že má nezisková organizace správně sestavený fundraisingový tým, 

musí mu předložit také plán, ve kterém budou vytyčeny cíle, kterých je nutno 

dosáhnout. Plán se tvoří zpravidla na budoucí kalendářní rok a vychází z  finančního 

rozpočtu organizace. V rozpočtu je pak uvedena nákladová a zdrojová část, a tedy také 

jaké prostředky by měl subjekt pro naplnění svého poslání získat. Do tohoto procesu 

získávání se zapojují fundraiseři, kteří se podílí na jednotlivých složkách zdrojového 

rozpočtu.
54

 

Fundraisingový tým, který má určen konkrétní finanční cíl svého působení, 

může vypracovat konkrétní plán své práce, tedy realizační a časový harmonogram, ve 

kterém si určí dílčí a měřitelné cíle.  

 

2. 2. 2 Způsoby fundraisingu 

 

Způsoby fundraisingu v neziskových organizacích se odvíjí od klasických 

marketingových postupů ziskových podniků.  

Mezi nejvyužívanější způsoby patří:  
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a) direct mail – způsob, jak potenciálního dárce oslovit bez přímého 

kontaktu; realizace může probíhat prostřednictvím dopisu, letáku, katalogu, zpravidla 

pak bývá přiložena poštovní poukázka,  

b) telefonický rozhovor – pro tento typ fundraisingu je nutností předešlá 

znalost potenciálního dárce nebo alespoň vytvoření určité protihodnoty,  

c) osobní návštěva – uskutečňuje se u předem vytipovaných jednotlivců či 

firem, u kterých lze předpokládat kladná odezva; osobní návštěva u dárců však může 

probíhat tzv. ode dveří ke dveřím, kde však fundraiserovi hrozí riziko neznalosti 

poměrů a nepřizpůsobení nabídky možnostem daných navštívených osob,  

d) pouliční získávání zdrojů – tento typ je velice podobný osobní návštěvě, 

ale vylučuje se zde narušení soukromí osob,  

e) žádost o grant- zpravidla písemná žádost o poskytnutí příspěvků na 

konkrétní účel; u tohoto typu získání zdrojů je nutno počítat s  byrokratickým postupem 

vyřizování a delší časovou prodlevou do rozhodnutí o kladném či záporném vyřízení,  

f) veřejné sbírky – výzva nespecifikovanému segmentu osob o příspěvek 

konkrétní organizaci či na konkrétní projekt; nutností je propracovaná organizační 

příprava, využití dostupných forem propagace, existence svědomitého a pracovitého 

týmu, který dokáže v potenciálních dárcích vzbudit silný motiv pro zapojení se; 

specifickou formou veřejné sbírky jsou dárcovské SMS zprávy neboli DMS,  

g) benefiční akce – opět se jedná o výzvu nespecifickému okruhu dárců; 

zahrnuje publicisticky zajímavý program zaštítěný známou osobností, program musí 

být bezchybný a také musí dostatečně prezentovat konkrétní charitativní projekt či 

neziskovou organizaci, pro kterou se událost koná.  

h) on-line fundraising – tento typ získávání prostředků je oblíben u 

segmentů využívajících moderní komunikační nástroje, především internet.
55

 

 

2. 3 Hospodaření nadací a nadačních fondů 

 

Zákon o nadacích a nadačních fondech upravuje problematiku použití majetku 

nadace a nadačního fondu, zmiňuje se ale také o účetnictví.  
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Použít majetek nadace nebo nadačního fondu je podle výše zmíněného zákona 

dovoleno pouze v souladu s účelem a podmínkami, které jsou uvedeny v nadační 

listině nebo statutu organizace. Použít majetek lze jako nadační příspěvek nebo 

k financování nákladů na ostatní činnosti, které taktéž směřují k  naplnění účelu nadace 

nebo nadačního fondu, nebo k financování nákladů na správu subjektu.  

Náklady na správu zahrnují především náklady na udržení a zhodnocování 

majetku, na propagaci subjektu a účelu jeho existence, náklady související s  celkovým 

provozem, a to včetně odměn pro členy správní a dozorčí rady, případně revizora. 

Účetní dokumentaci těchto nákladů na správu musí vést organizace odděleně od 

nadačních příspěvků; není povinností mít zřízen samostatný bankovní účet pro každou 

skupinu nákladů. 

Nadační příspěvky jsou účelově vázány. Osoby přijímající nadační příspěvky 

jsou povinny využít těchto příspěvků dle stanovených podmínek; v  případě, kdy 

nesplní tyto podmínky, jsou povinny poskytnuté příspěvky vrátit do konce lhůty 

stanovené neziskovou organizací. Vrácení je možné vymáhat v  obecných 

občanskoprávních lhůtách podle úpravy v Občanském zákoníku. 

 Dále jsou příjemci příspěvků povinni na vyžádání nadace nebo nadačního 

fondu prokázat způsob a účel použití.  

Nadaci či nadačnímu fondu je zakázáno financovat politické strany nebo 

politická hnutí, a to z důvodu vyloučení obcházení zákonných předpisů o možnostech 

jejich financování. Taktéž nesmí poskytnout příspěvek členům svých statutárních 

orgánů nebo revizorovi.  

Náklady na správu organizace jsou omezeny pravidly, která stanoví nadační 

listina nebo statut nadace nebo nadačního fondu. Toto omezení je účelné, v  případě 

nulové úpravy by mohlo dojít k situaci, kdy veškerý majetek bude využit k úhradě 

nákladů na správu organizace. 

Organizace si musí vybrat jedno z pravidel, které stanoví zákon. Jsou to 

následující: 

a) „celkové roční náklady nadace nebo nadačního fondu související se 

správou nadace nebo nadačního fondu nesmí převýšit určité procento ročních 

celkových výnosů nadačního jmění nebo majetku nadačního fondu,  

b) celkové roční náklady nadace nebo nadačního fondu související se 

správou nadace nebo nadačního fondu nesmí převýšit  určité procento hodnoty ročně 

poskytnutých nadačních příspěvků, nebo  



c) celkové roční náklady nadace nebo nadačního fondu související se 

správou nadace nebo nadačního fondu nesmí převýšit určité procento nadačního jmění 

nebo majetku nadačního fondu podle stavu k 31. prosinci téhož roku.“
56

 

Pravidlo, které bude stanoveno, nesmí být měněno po dobu pěti let. Není 

vyloučeno, aby organizace určila přísnější omezení, než je stanoveno zákonem.  

Následný § 23 zákona stanoví, že je nadaci nebo nadačnímu fondu zakázáno 

vlastním jménem podnikat. Existují však výjimky, jedná se o doplňkovou 

podnikatelskou činnost, která se nesmí stát výhradní nebo převládající činností. Výčet 

možností doplňkové podnikatelské činnosti je v  zákoně taxativně vyjmenován. Jedná 

se o: 

a) pronájem nemovitostí, 

b) pořádání loterií, tombol či veřejných sbírek,  

c) pořádání kulturních, sportovních nebo jiných společenských akcí.  

Pokud zmíněný zákon nestanoví jinak, je organizaci zakázáno, aby svým 

majetkem disponovala za účelem získání majetkové účasti na jiných osobách nebo jej 

použila jako zástavu či předmět jiného zajištění závazku. Peněžní prostředky, které 

jsou součástí nadačního jmění, nemůže organizace ani půjčovat.  

Jmění organizace, nebo jeho část, je nezcizitelné v  případě, kdy tak zřizovatel 

nebo dárce stanoví. Může tak být stanoveno v nadační listině nebo v darovací smlouvě. 

Ve všech ostatních případech se připouští možnost manipulovat se jměním, a to včetně 

možnosti změny věcné skladby, pokud to bude v  souladu s cílem nadace. 

Nadace nebo nadační fond má povinnost uložit své peněžní prostředky na účet 

v bance, případně je může použít k nákupu investičních nástrojů, a to podle zákona č. 

256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Těmito nástroji jsou především 

myšleny nástroje peněžního trhu, dluhopisy a jiné cenné papíry představující 

pohledávku, podílové listy otevřených podílových fondů nebo podíly vydané 

jednotkami kolektivního investování jinými než uzavřeného typu, dále pak také 

dluhopisy, jejichž emitenty jsou státy nebo centrální banky.  

Nákup investičních nástrojů není jedinou možností organizace. Rozhodnou se 

dále může pro nákup nemovitostí. 
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Za účelem zabránění spekulativního a hazardního investování do pochybných 

investičních nástrojů jsou vyjmenované možnosti ukládání prostředků taxativní, do 

jiných nelze ukládat majetek nadace nebo nadačního fondu.  

Hodnota níže vymezených investičních prostředků nesmí přesáhnout 30 % 

hodnoty nadačního jmění. Jedná se o investiční nástroje v  cizí měně, podílové listy 

otevřených podílových fondů, případně také podíly vydané jednotkami kolektivního 

investování jinými než uzavřeného typu, dále dluhopisy, u kterých rating, tedy 

posouzená bonita dluhopisu, vydaný ratingovou agenturou nedosahuje srovnatelné 

ratingové kategorie jako rating České republiky nebo které nejsou podmínečně a také 

neodvolatelně zaručeny státem nebo jinou osobou s  ratingem dosahujícím srovnatelné 

ratingové kategorie jako rating, který má Česká republika.  

Nadace má zákonem povoleno zakládat obecně prospěšné společnosti a úplatně 

nabývat majetkovou účast na akciových společnostech v rozsahu, který stanoví zákon. 

Nabýváním majetkové účasti na akciových společnostech je myšleno, že účast nesmí 

přesáhnout 20 % z majetku nadace po odečtení hodnoty nadačního jmění. Zároveň 

obchodní podíl nadace na majetku akciové společnosti nesmí být větší než 20 % 

majetku této akciové společnosti. Ustanovení zákona je velice těžce realizovatelné, 

protože hodnota majetku akciové společnost neboli hodnota aktiv se neustále mění.  

Zároveň zde důležité poznamenat, že ustanovení platí pro nadace; odvozením 

poté platí, že se nadační fondy nesmějí stávat akcionáři a nemohou zakládat obecně 

prospěšné společnosti 

Další část § 23 zákona o nadacích a nadačních fondech stanoví, že nezisková 

organizace tohoto typu nesmí být společníkem veřejné obchodní společnosti, 

komplementářem komanditní společnosti, tichým společníkem nebo členem družstva, 

kde členové mají uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát 

družstva, nebo nesmí být členem jiné právnické osoby, u které ručí takový člen za její 

závazky. 

Nadace nebo nadační fond smí disponovat se svým majetkem, avšak při prodeji 

či pronájmu nemovitostí je důležité dodržet pravidlo, kdy není možné prodat nebo 

pronajmou nemovitost některému z členů správní a dozorčí rady nebo revizorovi, 

taktéž osobám jim blízkým. Ustanovení platí také vůči právnickým osobám, v  jejichž 

statutárních orgánech je člen správní rady, dozorčí rady nebo revizor nadace nebo 

nadačního fondu, který majetek prodává nebo pronajímá. Zmíněná část paragrafu  má 



za cíl omezit rizika spojená se střetem zájmů u členů orgánu subjektu a osob jim 

blízkých. 

Poslední odstavce § 23 tohoto zákona pojednávají o změnách nadačního jmění.  

Zvýšení nadačního jmění nastává vkladem:  

a) peněžních prostředků, cenných papírů, nemovitých i movitých věcí a 

dalších, u kterých je předpoklad trvalého výnosu a neváznou na nich zástavní práva; u 

všech platí vklad darem, 

b) peněžních prostředků a cenných papírů jako investičních nástrojů, 

podílových listů otevřených podílových fondů, případně podíly vydané jednotkami 

kolektivního investování jinými než uzavřeného typu,  

c) nemovitostí. 

Každá nadace a nadační fond má hodnotu nadačního jmění zapsanou v  rejstříku. 

V průběhu existence organizace však může dojít ke snížení této hodnoty. V případě 

takto nastalé situace je povinností organizace doplnit nadační jmění na zapsanou 

hodnotu. Lhůta pro uskutečnění je dva roky od konce účetního období, v  němž ke 

snížení došlo. V případě, kdy k doplnění nedojde, musí nadace nebo nadační fond do 

tří let od konce účetního období, ve kterém došlo ke snížení, rozhodnout o snížení 

hodnoty nadačního jmění. 

Zároveň pak platí ustanovení, ve kterém je určeno, že pokud nadační jmění 

během existence organizace klesne pod hodnotu 500  000,- a pokles nebude vyrovnán 

do jednoho roku od konce účetního období, ve kterém ke snížení došlo, je správní rada 

povinna rozhodnout o návrhu na vnitrostátní fúzi sloučením nadace s  jinou nadací 

nebo podat soudu návrh na zrušení organizace s likvidací.
57

 

 

2. 4 Účetnictví a zdanění nadací a nadačních fondů 

 

Účetnictvím je myšlena soustava informací, která v  peněžním vyjádření 

zachycuje a měří hospodářskou činnost daného subjektu na trhu. Soustava obsahuje 
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dokumentaci o aktuálním stavu a také pohybu majetku a závazků, nákladů a výnosů, 

příjmů a výdajů a výsledek hospodaření účetní jednotky.
58

  

Nadace a nadační fondy vedou své účetnictví podle zvláštních předpisů, 

zejména pak dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

který stanoví v jakém rozsahu a jakým způsobem musí účetní jednotky vést 

dokumentaci účetnictví. 

Podle tohoto zákona mají povinnost vést účetnictví všechny právnické osoby, 

které mají své sídlo na území České republiky, nadace a nadační fondy nevyjímaje. 

Vybrané právnické osoby, do jejichž skupiny patří také nadační fondy, smí vést 

účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Nadace musí vést své účetnictví v  plném 

rozsahu. 

Účetní období se zpravidla shoduje s kalendářním rokem, avšak zákon říká, že 

účetním obdobím je dvanáct po sobě jdoucích měsíců, pokud není stanoveno jinak. 

Obdobím může být také hospodářský rok, který může začínat prvního dne měsíce, 

kterým není leden.
59

 

Pro nadace a nadační fondy je účelné, aby účtovaly za kalendářní rok, protože 

také výroční zpráva je zpracovávána za rok kalendářní, následně pak jsou za 

kalendářní rok posuzovány maximální limity nákladů na správu organizace.  

Nadace i nadační fond sestavují za uplynulý rok účetní závěrku, která je 

nedílným celkem tvořeným rozvahou, výkazem zisku a ztráty a taky přílohou, jenž 

vysvětluje a doplňuje dvě předešlé části.  

Roční účetní závěrka, kterou sestavila nadace, musí být ověřena auditorem. 

Nadační fond má stejnou povinnost nechat auditora ověřit závěrku, a to v  případě, kdy 

za daný kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných 

nadačním fondem převýší 3 000 000,- Kč nebo pokud majetek subjektu v peněžním 

vyjádření přesahuje 3 000 000,- Kč.
60
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Neméně důležité je zdanění neziskových organizací typu nadace nebo nadační 

fond. 

Každá z neziskových organizací může být plátcem daně, u většiny daní je použit 

omezený daňový režim. 

Pro daň z příjmů je důležité rozlišit hlavní a vedlejší činnost. Zákon č. 586/1992 

Sb. o daních z příjmů, vymezuje hlavní činnost neziskové organizace jako činnost 

deklarovanou ve stanovách, statutu, zřizovací nebo zakladatelské listině.  

Předmětem daně z příjmů u neziskových organizací nejsou především příjmy 

z vymezené hlavní činnosti, u kterých jsou náklady vynaložené na získání takových 

prostředků vyšší než dosažené příjmy. Dále nejsou předmětem daně úroky z  vkladů na 

běžném účtu, dotace a jiné formy státní podpory či podpory z  rozpočtů obcí, příjem 

z pronájmu subjektů, jejichž vlastníkem je stát a příjem z  tohoto pronájmu je příjmem 

do státního rozpočtu. Jako další výjimka se předmětem daně nestávají příjmy získané 

nabytím akcií podle zvláštního zákona, příjmy získané zděděním nebo darováním 

nemovitostí, movitých věcí nebo majetkových práv.  

Další skupinou jsou příjmy, které již jsou předmětem daně.  V této skupině 

dochází k rozdělení na příjmy: 

a) od daně osvobozené; zde jsou to příjmy z  členských příspěvků, příjmy 

církví a náboženských společností z kostelních sbírek, z církevních úkonů, dále 

úrokové příjmy plynoucí z prostředků veřejné sbírky, atd., 

b) zdaňované zvláštní sazbou daně; např. výnosy z  dividend, podíl na 

likvidačním zůstatku akcionáře, atd.,  

c) zdaňované v samostatném základu daně; v této kategorii může za příklad 

sloužit příjem ze zdrojů v zahraničí aj., 

d) zahrnované do základu daně z příjmů; do základu daně u neziskových 

organizací se nezapočítávají příjmy mimo předmět daně a příjmy osvobozené od daně 

z příjmů. Pokud je uvedené dodrženo, započítávají se příjmy z  hospodářské činnosti a 

také příjmy ze ztrátové hlavní činnosti.  

Podle výše uvedeného zákona je povinností neziskového subjektu vést 

účetnictví tak, aby byly odděleny příjmy, které jsou předmětem daně, od příjmů, které 

stojí mimo předmět daně nebo jsou předmětem daně, ale jsou od zdanění osvobozeny.  

Další specifickou daní je daň z přidané hodnoty. Ta je upravena zákonem č. 

235/2004 sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  



Neziskové organizace jsou povinny odvádět daň z  přidané hodnoty pouze 

v případě, že uskutečňují ekonomickou činnost. Ekonomickou činností je ve smyslu 

daného zákona myšlena soustavná činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících 

služby, činnost podle zvláštních předpisů a také využití hmotného a nehmotného 

majetku k získání příjmů. 

Neziskové organizace mají omezený daňový režim také u majetkových daní. 

Příkladem je daň silniční, kterou se zdaňují silniční motorová vozidla registrovaná 

v České republice a používaná k podnikatelské činnosti nebo činnosti s ní související. 

Pro neziskové organizace platí, že předmětem daně jsou pouze vozidla, která  jsou 

používána pro ziskovou hlavní činnost nebo vedlejší činnost. Vozidla sloužící 

k činnosti, která má za cíl splnění poslání organizace, nejsou zdaňována.  

Mezi ostatní majetkové daně zařazujeme také daň z  nemovitostí, daň dědickou, 

darovací a z převodu nemovitostí.
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3 Postavení Nadačního fondu Albert v rámci neziskových 

organizací v České republice 
 

Abychom mohli ukázat fungování a komparaci neziskových organizací, 

konkrétně nadací a nadačních fondů, působících na území České republiky, 

potřebujeme příklad ze současné praxe. Pro potřeby této práce je vyhovující např. jako 

hlavní nezisková organizace Nadační fond Albert, pro srovnání poté Nadační fond 

Tesco.  

V České republice však existuje mnoho dalších nadací a nadačních fondů 

zabývající se obdobným spektrem činností. Z výčtu všech subjektů lze pro příklad 

vyjmenovat následující: Nadační fond Klíček, Nadační fond GSK, Nadační fond dětské 

onkologie Krtek, Lvíče – nadace pro ochranu a podporu dětí a nezletilé mládeže, 

Nadace Malý Noe, Nadace Sirius atd.  

 

3. 1 Forma a legislativa Nadačního fondu Albert 

 

Jak samotný název subjektu napovídá, jedná se o neziskovou organizaci typu 

nadační fond. Nadační fond patří do skupiny neziskových soukromoprávních 

organizací veřejně prospěšných, jejichž globálním cílem bývá veřejně prospěšná 

činnost. 

Nadační fond Albert je zřízen na základě zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a 

nadačních fondech. Tento zákon je poté upraven zákonem č. 210/2002 Sb. o změně 

zákona o nadacích a nadačních fondech a zákona o daních z  příjmů. 

Organizace byla založena zakládací listinou ze dne 27. července 2009.
62

 Do 

nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v  Praze byla zapsána 9. října 2009.
63

 

Zřizovatelem je společnost AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem v  Brně.
64
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Účel Nadačního fondu Albert, pro který byl založen, je „podpora zdravého 

životního stylu dětí a jejich rodičů a podpora vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze 

sociálně znevýhodněných skupin.“
65

 Pro splnění účelu existence nadačního fondu není 

předem stanovená lhůta, organizace je založena na dobu neurčitou.
66

 

Základní majetkový vklad byl subjektu poskytnut ze strany zřizovatele, a to 

konkrétně ve výši 1 000 000,- Kč. Tyto finanční prostředky jsou uloženy a také 

spravovány na samostatném účtu vedeném u peněžního ústavu ING Bank N.V.
67

 

Statut dále stanoví základní ustanovení, která se týkají správní rady nadačního 

fondu. 

Šestičlenná správní rada je statutárním orgánem organizace. Náplň činnosti 

orgánu je správa majetku, řídící činnost a rozhodování o záležitostech nadačního 

fondu; pravomoci správní rady jsou upraveny již výše zmíněným zákonem o nadacích 

a nadačních fondech. Členové orgánu jsou voleni na pětileté funkční období; po jeho 

skončení je možné znovuzvolení. Rada se schází zpravidla třikrát ročně. Na jejím 

zasedání může být přítomna také dozorčí rada. 
68

 

Od založení Nadačního fondu Albert jsou členy správní rady: Ing. Pavel 

Mikoška, CSc., který je také předsedou, dále pak Mgr. Petr Chadraba, Prof. PhDr. Petr 

Macek, CSc., Ing. Zbyněk Kozub, Ing. Jitka Maňáková, MUDr. Jarmila Rážová, 

Ph.D.
69
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Předsedou správní rady je Ing. Pavel Mikoška, CSc., který ve společnosti 

působí již od roku 2005, a to nejdříve jako ředitel oddělení kvality, od roku 2007 pak 

pracuje jako ředitel pro kvalitu, korporátní zodpovědnosti a business. Od založení 

fondu zajišťuje všechny jeho aktivity a dohlíží na efektivní plnění stanovených cílů 

fondu.  

Místopředsedou je Mgr. Petr Chadraba, který je manažerem nadačního fondu a 

je odpovědný za strategické plánování cílů a jejich dodržování. Zároveň se jedná o 

lídra projektu „S Bertíkem za dětským úsměvem“ a „Zdravá 5“.  

 Dalším členem správní rady je zástupce operačního oddělení Ing. Zbyněk 

Kozub, který ve společnosti Ahold Czech Republic, a. s., pracuje od roku 1996. Dnes 

pracuje na postu Regionálního ředitele pro oblast Severní Moravy, kde má na starosti 

provoz celkem 60 prodejen. Během svého dosavadního působení ve společnosti Ahold 

spolupracoval na projektech „S Bertíkem za dětským úsměvem“ a „S Bertíkem za 

zaměstnáním.“ 

 Dalším členem a zároveň zaměstnancem fondu je odbornice na marketing Ing. 

Jitka Maňáková, která ve společnosti pracuje od roku 2004. Dnes pracuje jako Senior 

Marketing Specialist a také má na starosti magazín společnosti Ahold Albert. V 

nadačním fondu má na starosti seznamování zákazníků s činností  fondu. 

Poslední dva členové správní rady jsou: odborník na sociální problematiku prof. 

PhDr. Petr Macek, CSc., a odbornice na ochranu veřejného zdraví MUDr. Jarmila 

Rážová, Ph.D.
70

 

 

Rozhodování uvedené správní rady je možné pouze za předpokladu, že se na 

zasedání dostaví nadpoloviční většina všech členů, a to osobně, nebo může dojít 

k hlasování per rollam neboli korespondenčně, a to v  případě, kdy je nutno projednat 

záležitost, která nesnese odkladu, a nadpoloviční většina členů správní rady není 

schopna se sejít osobně. Při korespondenčním hlasování, které může probíhat e -

mailem, písemně, telefonicky s hlasitým odposlechem či pomocí SMS zprávy, musí na 
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svolaném zasedání být přítomni nejméně dva členové správní rady a člen dozorčí rady. 

Rozhodnutí při hlasování je přijato, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina 

přítomných členů nebo členů, kteří hlasují per rollam. Rada hlasuje aklamací, 

veřejným hlasováním. 

Ve stanovených případech hlasování je nutno, aby se vyslovila nadpoloviční 

většina všech členů správní rady. Tato situace nastává, pokud rada rozhoduje o změně 

statutu, roční účetní závěrce, zřízení funkce ředitele, odvolání člena správní nebo 

dozorčí rady či jmenování likvidátora. Dvou třetin všech členů hlasujících pro věc je 

potřeba v případě, kdy se jedná o sloučení či zrušení nadačního fondu.  

Hlasovací právo je rovné a v případě, kdy při rozhodování nastane rovnost 

hlasů, rozhodujícím činitelem je hlas předsedajícího.  

Kontrolním orgánem zmíněného subjektu je dozorčí rada. Tento orgán je 

tříčlenný, je volen správní radou na dobu pěti let. Ze svého středu si dozorčí rada volí 

svého předsedu.
71

  

V současné době, tedy již od založení nadačního fondu, jsou členy dozorčí rady: 

Derk-Jan Terhost, dále Ing. David Slavata, Ph.D., a JUDr. Jiří Navrátil.
72

 

Předsedou dozorčí rady je Derk-Jan Terhost, který ve společnosti Ahold pracuje 

od roku 2001. V roce 2009 se stal ředitelem Strategy Office v Ahold Europe a jako 

člen dozorčí rady má na starosti ekonomické aspekty fungování fondu.  

Členem dozorčí rady je také odborník na finance neziskových organizací Ing. 

David Slavata, Ph.D., který vyučuje na Ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské – 

Technické univerzity v Ostravě a na Ostravské univerzitě.  

Třetím členem je právník Ing. Jiří Navrátil, Ph.D. Jeho úkolem je dohl ížení na 

právní rámec a na kontrolování způsob rozdělení finančních prostředků nadačního 

fondu. Ve společnosti Ahold působí již od 90. let.
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Zákon o nadacích a nadačních fondech upravuje pravomoci dozorčí rady, dále 

se jejími pravomocemi zabývá také Status  nadačního fondu Albert.  

Dozorčí rada může požádat kteréhokoli člena správní rady o účast na jednání a 

také o podání vysvětlení k jakékoli záležitosti týkající se nadačního fondu. Dozorčí 

rada má také v pravomoci svolat mimořádné zasedání správní rady, a to v případě, kdy 

je nutné projednat naléhavou záležitost a předseda správní rady svolání nezajistil.  

Pro jednání a rozhodování na zasedáních dozorčí rady tohoto subjektu platí 

obdobná pravidla jako pro jednání a rozhodování na zasedáních správní rady. Př i 

hlasování dozorčí rady se vždy rozhoduje nadpoloviční většinou členů.  

Statut dále upravuje funkci ředitele a sekretariátu nadačního fondu. V  dalším 

článku pak hospodaření, účetnictví a poskytování nadačních příspěvků.  

Správní rada má ve své pravomoci schvalování rozpočtu, kterým se poté řídí 

celé hospodaření organizace. Tedy finanční opatření a rozhodování o finančních 

záležitostech má v kompetenci správní rada nadačního fondu.  

V účetnictví jsou odděleny záznamy o nadačních příspěvcích a záznamy o 

nákladech, které souvisí se správou subjektu.  

Poskytování zmíněných nadačních příspěvků je realizováno v  souladu s účelem 

zřízení nadačního fondu. O poskytnutí nadačního příspěvku se sepisuje smlouva a ta 

konkrétně stanovuje konečného příjemce příspěvku. Příjemce je pak povinen využít 

příspěvek a vyúčtovat jej správní radě do určitého data.  

Celkové náklady Nadačního fondu Albert nesmí přesáhnout 40 % ročně 

poskytnutých nadačních příspěvků. 

Statut dále předkládá základní body týkající se výroční zprávy a jejího 

vypracování. 

Výroční zprávou je myšlen dokument, který obsahuje informace o činnosti 

nadačního fondu a zhodnocení této činnosti. Vypracováním je pověřena správní rada. 

Dokument musí být dokončen tak, aby mohl být schválen do šesti měsíců po skončení 

období, za které je výroční zpráva vypracovávána; zpravidla do šesti měsíců po 

ukončení kalendářního roku.
74

 

Informace náležící do výroční zprávy jsou dle platného statutu tyto:  

„a) přehled o majetku a závazcích nadačního fondu,  
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b) přehled darů poskytnutých nadačnímu fondu v  hodnotě vyšší než 10 000,- Kč 

u jednoho dárce během předmětného období a přehled o osobách, které je poskytly. 

Požádá-li dárce o zachování anonymity, musí být tato respektována s  tím, že ve zprávě 

bude uvedena výše částky a údaj o anonymitě dárce; správní rada je však oprávněna 

odmítnout dary od osob, u kterých je dle názoru správní rady riziko, že by takový dar 

mohl poškodit pověst nadačního fondu,  

c) informaci o použití majetku, 

d) přehled o osobách, kterým byly poskytnuty nadační příspěvky a zhodnocení, 

jak byly použity. U každého subjektu bude kromě jeho jména nebo obchodního jména 

uvedena výše částky. Pokud byl finanční příspěvek poskytnut fyzické osobě ke 

zdravotním či jiným humanitárním účelům a tato osoba požaduje zachování anonymity, 

musí být tento požadavek respektován. Ve zprávě bude uvedena výše částky příjemce a 

důvod anonymity, 

e) výrok o způsobu respektování § 22 zákona č. 227/1997 Sb.,  

f) zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce, účetní 

závěrka je přílohou výroční zprávy,  

g) výrok auditora k účetní závěrce nadačního fondu, je-li splněna podmínka 

auditu dle § 24 odst. 2 zákona č. 227/1997 Sb.“
75

 

Dalším důležitý článek statutu objasňuje, kdo jedná jménem nadačního fondu. 

Do ustavení předsedy správní rady je jednající osobou zřizovatel. Jmenováním 

předsedy správní rady přechází tato kompetence na správní radu. Za nadační fond tedy 

jedná každý člen správní rady samostatně. Podepisování jménem organizace se pak 

děje dle protokolu tak, že k vytištěnému či napsanému názvu organizace připojuje 

podpis předseda správní rady nebo společně dva členové správní rady.  

Všechny orgány Nadačního fondu Albert pořizují dokumentaci svých zasedání. 

Touto dokumentací je myšlen zápis ze zasedání. Pořízení zápisu ze zasedání je 

vyžadována v případě, kdy orgán rozhoduje ve věci, ke které je třeba souhlasu většiny 

členů daného orgánu.
76
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3. 2 Fungování projektů Nadačního fondu Albert 

 

Nadační fond Albert vychází z tradice dvou již fungujících projektů, které 

společnost Ahold Czech Republic, a. s., která vlastní síť prodejen Albert a Albert 

Hypermarket, založila, a to z projektů „S Bertíkem za dětským úsměvem“ a ze „Zdravé 

pětky“.
77

 

„S Bertíkem za dětským úsměvem“ je charitativní projekt, který má tradici od 

roku 2000. Jeho hlavním cílem bylo a stále je pomáhat znevýhodněným dětem z 

dětských domovů, ústavů sociální péče, diagnostických ústavů a dalších zařízení. 

Finanční prostředky charitativní projekt vybírá prostřednictvím žlutých žetonů - 

Bertíků, které každý zákazník získá za svůj nákup v prodejnách Albert a Albert 

Hypermarket po celé České republice. Tyto žetony pak může vhodit do připravené 

zapečetěné nádoby. Po skončení akce společnost Ahold Czech Republic, a. s., vymění 

Bertíky za skutečné peníze, a to v poměru dva žetony rovnají se jedna koruna.
78

 

V předešlém roce, kdy platil poměr jeden odevzdaný žeton k  jedné koruně, tímto 

způsobem projekt daroval dětským domovům a jiným organizací celkem 14 764 550,- 

Kč; aktuální stav vybraných prostředků je 6 772 752,- Kč.
79

  

Za dobu svého trvání, tedy od roku 2000, získal projekt pro neziskové 

organizace přes 67 miliónů korun.
80

 

„Zdravá pětka“ je charitativní projekt, který funguje od roku 2004.  Jeho 

hlavním cílem je hravou formou vštěpovat dětem již od útlého věku správné stravovací 

návyky.  

Od roku 2004 zasedlo do lavic „Školy ovoce a zeleniny“ téměř 10 tisíc dětí ze 

škol celé České republiky. Projekt má působnost také na Slovensku a tam se již  

zúčastnilo více než 5 000 dětí. Se svou putovní školou zdravého stravování se děti 

mateřských i základních škol učí zábavnou formou, proč je důležité jíst zdravě. Od 
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roku 2006 v rámci tohoto projektu byla založena i bezplatná telefonní poradna, kde 

nutriční terapeutka zodpovídá dotazy ohledně zdravé výživy dětí i dospělých, 

výživových hodnot jednotlivých produktů nebo může pomoci sestavit zdravý 

jídelníček, který bude šitý přímo na míru danému člověku. Konzultace probíhají také 

e-mailovou formou.
81

  

Z aktivit těchto dvou projektů byl zakládací listinou 27. července 2009 založen 

společností Ahold Czech Republic, a.s., Nadační fond Albert.
82

  

Mottem organizace je: „Zdravý život pro společnost a pomoc těm, kteří ji 

potřebují.“
83

 

Nadační fond Albert v rámci svého působení v polovině února roku 2010 

vyhlásil první kolo grantového řízení, jehož prostřednictvím byly podpořeny projekty 

z následujících oblastí: 

„1.  osvěta a vzdělávání v oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu 

pro děti a mládež  

2.  náhradní rodinná péče  

3.  mládež opouštějící dětské domovy.“ 
84

 

Další kolo tohoto grantového programu „Pro rodinu“ bylo realizováno v  roce 

2010 ve spolupráci s Nadací táta a máma. Zaměření tohoto kola grantování bylo 

následující: 

a) „vzdělávání a rozvoj dětí v náhradní rodinné péči, 

b) vzdělávání náhradních rodičů, 

c) popularizace náhradní rodinné péče.“
85

 

V roce 2011 vyhlásil nadační fond další kolo grantového řízení s  názvem 

„Albert pro zdraví“. Na projektech pro zdraví spolupracuje nadační fond Albert 
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s Nadací rozvoje občanské společnosti. „Cílem programu je podpora vzdělávání 

společnosti v oblasti zdravého životního stylu s prioritním zaměřením na vzdělávání v 

oblasti zdravé výživy. Tentokrát se podpora soustředí na oblast realizace programu 

Zdravé Pětky v mateřských a základních školách a vlastní odborný vzdělávací projekt 

a interaktivní vzdělávací materiály v oblasti zdravé výživy pro děti, rodiny s dětmi a 

seniory.“
86

 

Dalším projektem z řady grantových programů je grantový program „Albert 

pomáhá“. Tento byl zřízen pro podporu menších projektů, a to z  následujících oblastí: 

a) „pomoc sociálně znevýhodněným dětem  

b) osvětu v oblasti zdravého životního stylu dětí a jejich rodičů.“
87

 

 

Jako nový projekt, finančně podpořen stávajícím projektem „S Bertíkem za 

dětským úsměvem“, vytvořil nadační fond ve spolupráci s  triatlonistou Tomášem 

Slavatou Albert Triatlon Tour. Jedná se o sérii amatérských závodů v  triatlonu, které 

probíhají po celé republice. Závody jsou určeny pro děti z  dětských domovů, školy, ale 

také veřejnost. „Cílem Albert Triatlon Tour je přivést děti ke sportu, probudit v nich 

soutěživost, zdravé sebevědomí, motivovat je k výkonům a především je pobavit.“
88

 

Nadační fond Albert dále finančně zaštítil projekt „Košík plný rozumu“. Tento 

projekt byl realizován českou nestátní neziskovou organizací Freetime CZ, o. s. 

Projektem se rozumí národní turnaj ve stolní  deskové hře Košík plný rozumu. Tato hra 

ukazovala dětem různé druhy potravin, přiblížila princip zdravého stravování a 

napověděla, jak dbát o zdravý životní styl.
89

 

Podporu Nadačnímu fondu Albert, resp. projektům, které nadační fond 

zaštiťuje, mohou vyjádřit také jednotlivci, a to prostřednictvím nákupu tzv. „košilky“. 

Jedná se o jednorázovou plastovou tašku s  logem Nadačního fondu Albert, kterou je 
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možno přidat k nákupu u pokladen supermarketů a hypermarketů Albert. Tyto plastové 

tašky si mohou zákazníci zakoupit od září 2009 za symbolickou částku 1, - Kč. 

Dalšími možnostmi je nákup vybraných produktů v  rámci projektu „S Bertíkem 

za dětským úsměvem“ nebo přímým zasláním finančního daru na účet nadačního 

fondu.
90

 

 

3. 3 Nadační fond Tesco 

 

Pro komparaci fungování nadačních fondů v  České republice a pro vymezení 

postavení Nadačního fondu Albert je vhodné vybrat subjekt neziskového charakteru, 

který funguje na podobném principu a zaměřuje se na podobný segment donátorů.  

 

Zřizovatelem Nadačního fondu Tesco je společnost Tesco Stores ČR, a. s., 

zapsaná v obchodním rejstříku 23. března 1992.
91

 

 Fond byl zapsán jako samostatný právní subjekt do nadačního rejstříku 2. 

dubna 2009. Účelem, pro který byl nadační fond zřízen, je vymezen jako podpora:  

a) výchovy a vzdělávání, 

b) akcí na využití volného času, taktéž rozvíjení talentu dětí i mládeže,  

c) výběru a přípravy projektů zaměřených na ochranu životního prostředí,  

d) sociálních projektů, 

e) organizací, které pečují o zdravotně či sociálně znevýhodněné osoby,  

f) podpora rodin a jednotlivců v tíživé životní situaci a rodičů, kteří pečují 

o zdravotně postižené děti v České republice, 

g) zdraví a také zdravého životního stylu,  

h) vědy a vzdělání, 

i) pomoci při živelných katastrofách.
92
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Nadační fond Tesco má zřízeny statutární orgány – správní radu a dozorčí radu 

a tajemníka. 

Správní rada nadačního fondu má sedm členů a již v  notářském zápisu je 

vymezeno, že počet členů orgánu nemusí být dělitelný třem i.
93

 Funkční období 

každého člena je tři roky, znovuzvolení po uplynutí dané doby je umožněno.  

Jednání správní rady se uskutečňuje minimálně dvakrát ročně. Usnášeníschopná 

je rada pouze za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Pro rozhodování 

orgánu na zasedání je třeba souhlasu většiny členů; žádný z  členů nemůže být na 

jednání zastoupen. 

Dozorčí rada má tři členy, kteří mají tříleté funkční období. Také členům 

dozorčí rady je umožněno, aby do své funkce byli opakovaně zvoleni. Rozhodování 

dozorčí rady probíhá usnesením většiny přítomných členů na jednání; zároveň může 

jednání proběhnout pouze za přítomnosti většiny členů.  

Tajemník je orgánem nadačního fondu, který zajišťuje běžný chod organizace. 

Pro příklad zajišťuje komunikaci se smluvními  partnery, běžnou korespondenci, 

veškeré záležitosti ohledně vyhotovení výroční zprávy, vede pokladnu nadačního 

fondu a také agendu k této pokladně, připravuje podklady potřebné k  jednání správní 

rady, jednání se také zúčastňuje a pořizuje z  něj zápis atd. 

Do funkce tajemníka je osoba jmenována na tříleté funkční období správní 

radou nadačního fondu, které je také odpovědný. Pro osobu tajemníka je znemožněno 

být členem správní a také dozorčí rady.  

Statut kromě orgánů nadačního fondu upravuje také problematiku nákladů na 

správu organizace, pravidla pro poskytování příspěvků, účetnictví subjektu a výroční 

zprávu.
94
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Hlavním projektem pomoci nadačního fondu je projekt „Běh pro život“, který je 

uskutečňován ve spolupráci se společností Tesco Stores, a. s. Smyslem projektu je 

podpořit boj s rakovinou a zajistit finanční prostředky pro onkologicky nemocné 

pacienty.  

„Běh pro život“ je uskutečňován prostřednictvím série nezávodních běhů po 

celé České republice. Před celou sérií je zveřejněn cíl, kterého chce fond dosáhnout. 

Tímto cílem je myšlena výše finančních prostředků, které jsou zapotřebí ke splnění 

účelu projektu.  

Lidé mohou vyjádřit podporu osobní účastí na jednotlivých bězích nebo 

podpořit on-line sponzoringem virtuálního běžce, mohou finančně přispět na speciální 

bankovní účet tohoto projektu, dále je možno vyjádřit podporu zasláním dárcovské 

SMS zprávy, koupí modrých tkaniček, které jsou k  dispozici ve všech obchodních 

domech Tesco a také na startu každého ze série běhů. Na podporu atraktivnosti celé 

akce zaštiťuje každý jednotlivý závod mediálně známá osobnost.
95

 

Pro příklad je výtěžek z běhů uskutečněných v termínu od 21. května do 25. 

června 2011 předán Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek. Tato nezisková 

organizace ze získaných finančních prostředků zajistí potřebné vybavení pro domácí 

péči o onkologicky nemocné děti.
96

 

Nadační fond Tesco vyhlašuje každoročně grantová řízení. O přidělení grantu 

rozhoduje grantová komise. Ta vybírá z  došlých žádostí a posléze přiděluje přesnou 

výši finančních prostředků na specifický vymezené účely použití.
97

 

Dalšími formami pomoci Nadačního fondu Tesco jsou poskytované dary, 

dobrovolnictví ze strany zaměstnanců, kteří tvoří týmy a angažují se v  dobročinných 

organizacích, a také kampaně v obchodech Tesco. 

Kampaně v obchodních domech Tesco fungují na bázi spolupráce mezi 

obchodním řetězcem Tesco a vybranými obchodními partnery, kteří poskytují určitou 
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finanční sumu z prodeje svých výrobků na podporu nadačního fondu. Získané finanční 

prostředky jsou poté použity v grantových řízeních.
98

 

 

3. 4 SWOT analýza Nadačního fondu Albert a Nadačního fondu Tesco 

 

SWOT analýza je vyhodnocení silných a slabých stránek interních prostředí 

společnosti a příležitostí a hrozeb externího prostředí. Využití této analýzy  spočívá 

v posouzení postavení subjektu na trhu.  

Po zpracování analýzy je organizace schopná stanovit si cíl, kterým může 

podpořit své silné stránky či využít atraktivních příležitostí nebo se snažit eliminovat 

slabé stránky a potlačit hrozby.
99

 

 

3. 4. 1 Analýza silných a slabých stránek 

 

Pro analýzu je možné použít matici silných a slabých stránek s  předem určenou 

škálou hodnocení. 

 Pro analýzu Nadačního fondu Albert a Nadačního fondu Tesco je v  této práci 

využita matice s pětistupňovou škálou, jak níže znázorňuje tab. 3. 1 a tab. 3. 2. Škála 

odpovídá hodnocení od negativního po pozitivní.  

 

 

Tab. 3.1 Matice silných a slabých stránek nadačního fondu Albert  

Nadační fond Albert 

 

 
KRITÉRIUM       HODNOCENÍ     

  negativní 1 2 3 4 5 pozitivní 

Dostupnost informací špatná 
 

 

  
x dobrá 

Přehlednost informací špatná 
 

x 

   
dobrá 

Kvalifikace členů orgánů špatná 
 

 

  
x dobrá 

Úroveň propagace NF špatná 
 

x 

   
dobrá 
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Projektová připravenost špatná 
 

 

  
x dobrá 

Úroveň propagace projektů špatná 
 

x 

   
dobrá 

Finanční možnosti špatné 
 

x 
   

dobré 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tato matice ukazuje kritéria a následně jejich hodnocení ve škále od 

negativního k pozitivnímu vyhodnocení. Spojnice bodů ukazuje, jaké jsou hlavní silné 

a slabé stránk organizace, potažmo dává marketingovému oddělení přehled o 

oblastech, na které je třeba brát zřetel. 

Pro srovnání je zde vypracována matice Nadačního fondu Tesco.  

 

Tab. 3. 2 Matice silných a slabých stránek Nadačního fondu Tesco  

Nadační fond Tesco 

 

 
KRITÉRIUM       HODNOCENÍ     

  negativní 1 2 3 4 5 pozitivní 

Dostupnost informací špatná 
   

x 

 
dobrá 

Přehlednost informací špatná 
  

 

x 
 

dobrá 

Kvalifikace členů orgánů špatná 
 

 

x 
  

dobrá 

Úroveň propagace NF špatná 
 

x 

   
dobrá 

Projektová připravenost špatná 
   

 

x dobrá 

Úroveň propagace projektů špatná 
 

 

 
x 

 
dobrá 

Finanční možnosti špatné 
 

x 
   

dobré 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Oba uvedené nadační fondy mají zajištěn přístup k  informacím. Nadační fond 

Albert oproti Nadačnímu fondu Tesco na svých stránkách předkládá také dokumentaci 

hospodaření, což dokazuje větší transparentnost z  pohledu laické veřejnosti. 

Rozdíl nastává již u kritéria přehlednosti dostupných informací. Nadační fond 

Tesco má na svých webových stránkách jasně definované odkazy pro každý projekt, 

tyto odkazy jsou plně funkční a skýtají potřebné informace. Nadační fond Albert sice 

vykazuje mnoho informací, ale některé odkazy jejich stránek jsou prázdné nebo 

neinformují v dostatečné míře či se informace k jedinému projektu je nutno dohledávat 

na několika místech. 

Kvalifikace členů statutárních orgánů je u prvého nadačního fondu hodnocena 

naprosto pozitivně; subjekt informuje o osobách a jejich kompetencích. Ve srovnání 

Nadační fond Tesco tyto informace neposkytuje, resp. nemá ani uvedeny současné 



členy svých orgánů na webových stránkách, proto také nelze toto kritérium hodnotit 

v žádném případě pozitivně, ale také ne negativně.  

Úroveň propagace nadačních fondů je ve své podstatě na stejné úrovni. Není 

minimální, jak by se dle hodnocení mohlo zdát, ovšem je ve velké míře spojena se 

samotnou propagací projektů, která je na velmi vysoké úrovni. Nadační fond Tesco své 

projekty propaguje v obchodním řetězci Tesco, taktéž určitými druhy komunikace, 

např. televizními a rádiovými spoty, billboardovou kampaní, tištěnými masovými 

médii atd. Naproti tomu Nadační fond Albert prezentuje své projekty především 

v obchodním řetězci Albert a Alber Hypermarket prostřednictvím in -store rádií a také 

v magazínu Albert, který je určen zákazníkům zmíněného řetězce. Zde lze vidět, že ve 

srovnání je Nadační fond Tesco zaměřen více globálně a chce oslovit co nejširší počet 

možných dárců. 

Projektová připravenost u obou srovnávaných subjektů je na vysoké úrovni. 

Svědčí o tom mimo jiné jasné vymezení pravidel pro přidělování příspěvků.  

Kritérium finančních možností je z mého pohledu hodnoceno jako slabě 

negativní, a to u obou organizací. Důvodem je krátké trvání existence nadačních 

fondů. Delší tradice subjektů a především jejich projektů může zakládat do budoucna 

s přihlédnutím k ostatním okolnostem na rostoucí tendence zmíněných finančních 

možností. 

Jako závěr z analýzy silných a slabých stránek vybraných organizací vyplývá, 

že Nadační fond Albert má větší výkyvy v hodnoceních daných kritérií oproti 

Nadačnímu fondu Tesco, který se drží v  blízkosti středních hodnot.  

Cílem prvého subjektu by mělo být udržení svých silných stránek a především 

práce na slabých stránkách, které by měla být organizace schopna postupným 

zapracováním změn dostat za střední hodnoty směrem k  pozitivnímu hodnocení. 

Stanovením dílčích splnitelných cílů v oblastech, které spadají do kategorie 

slabých stránek, může nadační fond definovat jednotlivcům či skupinám kompetence 

vedoucí k splnění daných úkolů.  

Největší část úkolů bude pravděpodobně na marketingové bázi. Přehlednost 

informací je pouze technickým problémem webových stránek. Oproti tomu špatná 

nebo nedostatečná propagace nadačního fondu a jeho projektů může být známkou 

nekompetentního marketingového manažera nebo celého marketingového oddělení.  

 Pro Nadační fond Albert by bylo žádoucí, aby marketingová strategie 

směřovala navenek. Propagace činnosti neziskové organizace pouze pro zákazníky 



obchodního řetězce Albert a Albert Hypermarket je velice omezená a nemá tendenci 

k nárůstu dárců. Proto je téměř nutností, aby marketéři organizace zaměřili zájmy 

směrem k potenciálním dárcům, kteří nejsou zákazníky zmíněného obchodního 

řetězce, tedy aby přednesli návrh nového projektu, který by nebyl závislý na 

obchodních domech, jako tomu je u hlavních projektů - prodeje „košilek“ a sbírání 

žlutých žetonů Bertíků. 

S tímto souvisí také použití sdělovacích médií jako prostředků předání 

informací směrem k potenciálním dárcům, které prozatím zaostává za moderními 

trendy. 

 

3. 4. 2 Analýza příležitostí a hrozeb 

 

Pro analýzu externího okolí organizace, tedy příležitostí a hrozeb, lze využít 

opět maticový systém s předdefinovanou hodnotící škálou. Pro porovnávané subjekty 

nadačních fondů to bude opět pět stupňů hodnocení vyvíjející se od negativních hodnot 

po pozitivní, jak ukazuje tab. 3. 3 a tab. 3. 4.  

Výsledné křivky spojující body v hodnocení ukazují, jaké příležitosti se 

organizaci nabízejí a hrozby, které ohrožují stabilitu a fungování subjektu a organizace 

by je měla potlačovat. Tato analýza tedy opět napovídá, kterým směrem by se měly 

ubírat konkrétně sestavené týmy specializovaných pracovišť organizace.  

Prvou maticí je analyzováno makroprostředí Nadačního fondu Albert, 

srovnávanou organizací je Nadační fond Tesco. 

 

 

Tab. 3. 3 Matice příležitostí a hrozeb Nadačního fondu Albert  

Nadační fond Albert 

 

KRITÉRIUM       Hodnocení     

  negativní 1 2 3 4 5 pozitivní 

Image NF špatná       x   dobrá 

Povědomí široké veřejnosti špatné   x       dobré 

Pozice na trhu špatná       x   dobrá 

Konkurence silná     x     slabá 

Příjmy organizace nízké   x       vysoké 

Využití nových trhů špatné x         dobré 



Oslovení nových zákazníků nevyužito x         využito 

Politické vlivy silné       x   slabé 

Zájem dárců nízký   x       vysoký 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Uvedená matice odpovídá hodnocení prvého subjektu a ukazuje, že se 

v externím prostředí vyskytují pro organizaci závažné hrozby, ale také jisté 

příležitosti, které je nutné do budoucna využít.  

Pro srovnání je níže uvedena matice druhé neziskové organizace. 

 

Tab. 3. 4 Matice příležitostí a hrozeb Nadačního fondu Tesco  

Nadační fond Tesco 

 

KRITÉRIUM       hodnocení     

  negativní 1 2 3 4 5 pozitivní 

Image NF špatná       x   dobrá 

Povědomí široké veřejnosti špatné      x     dobré 

Pozice na trhu špatná       x   dobrá 

Konkurence silná     x     slabá 

Příjmy organizace nízké      x     vysoké 

Využití nových trhů špatné 
 

    x    dobré 

Oslovení nových zákazníků nevyužito   x        využito 

Politické vlivy silné       x   slabé 

Zájem dárců nízký       x   vysoký 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

V uvedených maticích, resp. spojnicích výsledných bodů, lze vidět, že prvý 

nadační fond má v určitých ohledech více hrozeb. 

Image nadačních fondů jako takových není příliš výrazná, avšak ve spojitosti 

s obchodními řetězci a jmény zakladatelů, kteří svou image mají již vypracovánu a drží 

si ji, stoupá taky kredit těchto neziskových organizací.  

Kritérium hodnotící povědomí veřejnosti je úzce spojeno s  image organizací. 

Nadační fondy těží z pověsti obchodních řetězců, se kterými spolupracují, a tím se 

také dostávají do povědomí zákazníků daných subjektů. Pokud bychom však povědomí 

široké veřejnosti oprostili od záštity obchodů, jednoznačně by převýšila znalost 

Nadačního fondu Tesco. Je to především dáno organizováním Běhu pro život a také 

větší propagací mimo zázemí obchodů Tesco. Naproti tomu Nadační fond Albert 

pokulhává, jelikož jeho propagační aktivity jsou jen omezené.  



Nadační fondy takto přicházejí o nové zákazníky. Pokud by jejich soustředění 

směřovalo do nových oblastí, k novým potenciálním dárcům, s odstupem času by se 

dal pravděpodobně pozorovat jev rostoucí donátorské základny.  

Souvisejícím kritériem je pak zájem dárců, který v  momentální chvíli převládá 

jako příležitost u Nadačního fondu Tesco. Nadační fond Albert zde může vidět hrozbu, 

protože soustředění se na stále stejný okruh dárců je značně neperspektivní a zájem ze 

strany donátorů může klesat. 

Pozice na trhu je hodnocena u obou neziskových organizací stejně, jelikož 

v rámci České republiky neexistuje mnoho nadačních fondů či nadací obdobného typu, 

tedy, jejichž zakladatelem by byla společnost provozující hypermarkety a 

supermarkety.  

S tímto také souvisí kritérium konkurence. V případě, kdy za konkurenci 

bereme nadační fondy stejného typu, nemůžeme brát kritérium za příležitost, ale také 

nemůže být hrozbou, proto je také hodnocena ve středním pásmu.  

Příjmy organizace se mohou v budoucnu stát hrozbou pro oba subjekty, 

momentálně se však jeví nepříliš výraznou hrozbou pouze pro Nadační fond Albert. 

Skutečnost má souvislost s marketingem organizace. V případě, kdy marketingová 

propagace stagnuje, zákonitě začnou stagnovat také příjmy.  

Využitím nových trhů může být myšlena zahraniční spolupráce. Tato spolupráce 

by ovšem byla značně náročná z hlediska různé právní úpravy v jednotlivých státech, 

z hlediska politických i společenských zvyklostí.  

Politické vlivy jsou také kritériem v maticovém vyjádření analýzy. V České 

republice existuje právní úprava fungování nadací a nadačních fondů. Jako příležitost 

je kritérium tedy hodnoceno z důvodu slabých vlivů politické scény. Momentálně jsou 

pravidla daná a jejich podstatné změny se v blízké době neočekávají.  

Závěrem k analýze příležitostí a hrozeb lze říci, že oba nadační fondy mají 

velký potenciál k využití příležitostí, které jim trh skýtá. U Nadačního fondu Albert by 

jistě bylo vhodné, aby se odpovědné osoby zaměřily na eliminaci hrozeb, které se 

vyskytují. Tyto hrozby ve velké míře opět souvisejí s  marketingovými aktivitami, které 

byly popsány u analýzy silných a slabých stránek organizace, a celkovým zaměřením 

na úzký okruh dárců. 

Celá SWOT analýza dokládá, že se u subjektů nachází negativní i pozitivní 

stránky. Negativní hodnocení může být způsobeno krátkou působností obou fondů a ne 



zcela vyvinutým programem propagace. V tomto směru by jistě pro oba fondy bylo 

vhodné vytvoření PR oddělení, či zaměstnání PR speciality.  

Lidé zabývající se public relations mají povětšinou schopnosti k  tomu, aby 

vhodnými způsoby a pomocí nejrůznějších prostředků nejen komunikace zvýšili 

publicitu organizace, kterou zastupují, potažmo také zajistili svým působením nárůst 

povědomí o organizaci u široké veřejnosti a tím také nárůst dárců, což je pro všechny 

nadace a nadační fondy klíčové. 

  



Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit postavení Nadačního fondu Albert 

vůči ostatním neziskovým organizacím obdobného typu.  

Aby bylo možné stanoveného cíle dosáhnout, rozdělila jsem svou práci do tří 

kapitol, ve kterých se od teoretického vymezení dostávám k  praktickému fungování 

konkrétního nadačního fondu, srovnání s konkurenčním subjektem a hodnocení 

zjištěných informací. 

První kapitola se zabývala vymezením neziskového sektoru v  národním 

hospodářství, právními aspekty, na jejichž základě neziskové organizace fungují, 

samotným fungováním neziskových subjektů spadajících do sektoru soukromoprávních 

veřejně prospěšných a detailním popisem legislativní záštity nadací a nadačních fondů, 

které se také staly hlavním tématem této práce.  

Druhá kapitola logicky navazovala sumarizací informací o hospodaření 

neziskových organizací. Hlavními body kapitoly se staly finanční zdroje, jejich 

získávání – fundraising, hospodaření, účetnictví a zdanění nadací a nadačních fondů.  

Získané informace byly využity ve třetí kapitole, která se zabývala současnou 

praxí. Vybraným subjektem se stal Nadační fond Albert. Pro komparaci jsem vybrala 

subjekt, jenž funguje na velice podobném principu a zároveň byl založen ve stejném 

roce – Nadační fond Tesco.  

Sumarizovala jsem informace o obou organizacích a posléze je  podrobila 

srovnání. Pro komparaci jsem využila maticové vyjádření SWOT analýzy, tedy 

analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Výsledky analýzy jsem 

zhodnotila a posléze navrhla dle mého názoru nejjednodušší možné řešení, které by 

mohlo vyřešit některé ze slabých stránek organizací a eliminovat existující hrozby.  

Po srovnání, které jsem provedla, jsem zjistila, že hodnocení postavení 

Nadačního fondu Albert vůči neziskovým organizacím obdobného typu může být buď 

velice zjednodušené, nebo naprosto neproveditelné. Důvodem je existence malého 

počtu neziskových organizací, které by fungovaly na stejném nebo velice obdobném 

principu.  

Ve zjednodušeném hledisku můžu říci, že Nadační fond Albert má pro své 

působení velký potenciál, dle mého názoru však pouze v případě, kdy změní svou 

marketingovou strategii a investuje do public relations. V opačném případě, kdy se 



propagace a s tím související činnosti v organizaci zastaví na momentální pozici a 

nebudou dále rozvíjeny, zároveň pak se vznikem nových neziskových organizací 

v okolí a jejich propracovanými strategiemi růstu, může dojít k  stagnaci a růstový 

trend v počtu dárců se zastaví, případně může dojít k  opačnému jevu – snížení počtu 

donátorů, což by mohlo mít pro organizaci až fatální důsledky.  

Práce by dále mohla pokračovat v sestavení konkrétní koncepce propagace, 

marketingové strategie či strategie v oblasti PR. Osobně jsem se již ve své práci těmito 

aspekty nezabývala, jelikož opravdu dobře vypracované strategické plány by 

vyžadovaly mnohem větší zkušenosti a rozsahové možnosti, kterými osobně prozatím 

nedisponuji. 

  



 


