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1 Úvod 
 

Úkolem diplomové práce je spojit jak sportovní, tak i ekonomickou problematiku 

sportovní organizace. Sport je společensko-kulturní fenomén dnešní doby. V moderním světě 

21. století je neodmyslitelnou součástí výplní volného času, ať už aktivně nebo pasivně. 

Každoročně se zvyšují finanční prostředky putující do oblasti sportu a i přes globální finanční 

krizi se situace nijak radikálně nemění. Pomocí státních dotací, Evropského rozvojového 

fondu a nadnárodních společností jsou financovány jednak nové sportoviště, tak renovovány 

ty stávající.  

Cílem práce je analyzovat financování sportovního klubu TJ Biocel Vratimov s.r.o.,  

ve kterém drží většinové vlastnictví tenisový klub SK tenisu BIOCEL Vratimov, o.s.  

a poukázat na problémy, které postihují kluby na regionální úrovni při každoročním 

naplňování jejich rozpočtu. Bude objasněna současná situace klubu, ve které se klub právě 

nachází, navrhnuty postupy a možná řešení k  postupnému rozvoji klubu. Důležitá situace pro 

celý český sport je situace kolem společnosti Sazky, a.s., jejímž většinovým vlastníkem byl 

donedávna Český svaz tělesné výchovy, a proto se sportovní svazy a potažmo sportovní kluby 

po celé České republice mohly každoročně spoléhat na velkou finanční podporu z této oblasti. 

Diplomová práce bude rozdělena na dvě stěžejní části, a to na teoretickou a praktickou 

část. V teoretické části budou vysvětleny pojmy jako sport, konkrétně poté tenis a dále se 

práce bude zaměřovat na ekonomické pojetí, kde budou uvedeny různé způsoby financování 

sportovních klubů. V práci bude také vysvětlena situace daňové legislativy České republiky  

a budou popsány občanské sdružení a společnost s ručením omezeným dle platných zákonů 

České republiky. V praktické části už bude podrobně rozebrán sportovní klub, kde bude 

provedeno právní a ekonomické zhodnocení situace. 

Téma diplomové práce bylo určeno z důvodu zhoršujících se ekonomických podmínek 

klubů na nižší úrovni, tzn. amatérských a poloprofesionálních, kde by diplomová práce měla 

poskytnout možnosti progresu v získávání finanční podpory pro tyto sportovní kluby. 
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2 Teoretická východiska 
 

Teoretická část práce se věnuje vymezení teoretických pojmů. Popisuje pojmy jako je 

sport, zvláště pak tenis, vysvětluje daňovou a účetní problematiku České republiky a popíše 

jednotlivé právní formy daných organizací. 

2.1 Sport 

Sport jako pojem vznikl ve 14. století, kde byl odvozen od slova anglosaského původu 

„disport“. Původní význam slova nebyl čistě, jak ho známe dnes, ale znamenal vyplnění 

volného času, doslova útěk od práce. [3 - Durdová]  

2.1.1  Definice sportu 

Definicí sportu existuje celá řada a zaznamenáno je nespočet rozmanitých definicí. 

Dnes je sport označován jako pohybová aktivita, která je řízena pravidly a výsledky jsou 

porovnatelné a měřitelné s výsledky jiných soutěžících v téže sportovní disciplíně. Jelikož se 

jedná o pohybovou a fyzicky náročnou aktivitu, je nutné vyloučit činnosti, kde soutěžící 

používají pouze duševní schopnosti. Tady se jedná například o japonskou deskovou hru 

nazývanou Go, počítačové nebo hazardní hry. Problém však vzniká u karetní hry Poker nebo 

u šachu, protože podle některých definic jsou obě tyto činnosti zahrnuty pod definici sportu  

a podle jiných nikoli. Sport má jasně daná pravidla, které jsou sepsány řídícími organizacemi 

podobně jako např. zákony, proto je nutné vyloučit válku, která by mohla mít soutěžní 

charakter.  

Definice sportu lze rozdělit podle těchto hledisek:  
 

a) dle úrovně sportovních soutěží na sport na vrcholový, výkonnostní a rekreační,  

b) na sport kolektivní a individuální,  

c) na sport kontaktní a bezkontaktní,  

d) na sport amatérský a profesionální,  

e) na tělocvičné aktivity,  

f) dle rizika ve sportu, 
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g) definice založené na zdravotním aspektu sportu, sport jako součást zdravého životního 
stylu, 

h) definice vycházející z funkcí sportu - rozvoj lidské osobnosti, uspokojování potřeb, 
prožitkovost, soutěživost,  

i) definice vycházející z jednotlivých sportovních disciplín, 
 

j) definice vymezující národní, tradiční sporty, 
 

k) definice sportu vzhledem ke sportovnímu tréninku, 

l) definice vycházející ze sociologického, filosofického a dalších pojetí.  
 

Obecně lze říci, že všechny tyto definice popisují sport buď v užším slova smyslu jako 

výsledek tělocvičných aktivit nebo v širším slova smyslu jako společenský faktor. 

[3 - Durdová] 

2.1.2  Historie sportu 

Prvním doloženým zdrojem dle historiků, ze kterého se vyvinul pozdější sport, ale kde 

se nejednalo vysloveně o záměrnou pohybovou činnost, byla potřeba výcviku bojových 

armád, které vedlo k nejrůznějším hrám a soutěžím zaměřené na bojové schopnosti, 

dovednosti a na fyzickou zdatnost (zápas, lukostřelba, jízda na koni). Druhým dochovaným 

zdrojem jsou rituální obřady, kdy byla určitá forma činnosti, resp. soutěže, prováděna jako 

součást obětního rituálu nebo rituálu předpovídání budoucnosti – do první kategorie patří 

řecké olympijské soutěže, do druhé kategorie mayské obřadní hry. 

První doložené známky pohybových aktivit, které by byly dnes označovány za sport, 

se dochovaly v Číně, které byly více zaměřeny na estetickou formu pohybu než na fyzicky 

náročnou činnost a dnes by byly přirovnávány ke gymnastice. Další oblastí byla Persie, kde se 

jednalo spíše o bojová umění. Nejznámější zemí v tomto ohledu je bezesporu starověké 

Řecko, kde byla pohybová činnost součástí kulturního a společenského života, což vedlo 

k zdokonalení fyzických schopností a fyzická zdatnost byla neodmyslitelnou součástí lidské 

dokonalosti. Z tohoto vyplynulo pravidelné konání všeřeckých sportovních her ve městě 

Olympie, které byly předchůdcem novodobých olympijských her. [10 - Sommer]   

Počátky evropského sportu se vyskytují ve středověku, kde se jednalo hlavně  

o fyzický výcvik pro válku. Sport jako zábavná činnost byla poprvé zdokumentována 

v renesanční Itálii, kdy Calcio Fiorentino publikoval roku 1580 první pravidla, která 
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připomínala dnešní obdobu fotbalu a rugby. Podobné příklady byly zdokumentovány 

například ve Francii, kde se jednalo o hru podobnou dnešnímu tenisu a také ve Skotsku, kde 

by se dalo hovořit o rugby. V této době neměl sport jasně vyznačena pravidla, byl omezen 

geograficky a sociálně, kdy převážně soutěžili členové mladé šlechty.  

Obrázek č. 2.1 – historické sportovní utkání na náměstí Santa Crocce ve Florencii 

roku 1688 

          

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/ 

Pojem moderní sport se datuje do 19. století v Anglii a je spojován s velkou 

průmyslovou revolucí roku, která odstranila geografické rozdíly díky vzniku prvních železnic 

s parními lokomotivami. Sport se ihned rozšířil hlavně mezi vyšší vrstvu anglické společnosti 

a fyzická aktivita se stala běžnou výplní volného času.  

V té době vzniká první hnutí a to YMCA (Young Men's Christian Association), což  

v překladu znamená, křesťanské sdružení mladých mužů, které je založeno na křesťanském 

základě, ale za cíl si klade sdružovat všechny mladé lidi po celém světě bez ohledu na 

náboženství. Zásadní heslo bylo: „pokud budeš respektovat pravidla, můžeš hrát s námi (nebo 

spíš proti nám) a je jedno kdo jsi a odkud jsi“.  
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Dnes už je sport masivně rozšířen po celém světě jak rekreačně, tak profesionálně, a to 

díky dostatečnému přílivu peněz především z reklamy, sportovních smluv a také státní 

podpory. Sport je obrovským fenoménem dnešní doby, je součástí snad každého z nás a je 

řešen ve všech sociálních vrstvách. 

Pro moderní sport jsou typické dva trendy: 

· světově nejpopulárnější sporty, které mají díky obrovské sledovanosti neuvěřitelně 

velký příliv peněz a mzdy sportovců šplhají do astronomických výšek, masivní 

sportovní reklama, 

· progresivní nárůst nových sportovních disciplín, vznik neustále nových sportovních 

organizací, vznik nových sportovišť.  

V současné době je sport provozován na několika různých úrovních: 

· vrcholová úroveň - profesionálně nebo poloprofesionálně – takový sportovec denně 

trénuje, často i několik hodin, sport je jeho profesí, která ho živí, 

· na výkonnostní úrovni poloprofesionálně nebo amatérsky – sportovec trénuje 

pravidelně, je registrovaný ve sportovním klubu, účastní se sportovních soutěží, ale 

sport není jeho profesí, 

· na rekreační úrovni - příležitostné sportování, výplň volného času, bez oficiální 

registrace nebo s registrací v rekreačních čistě amatérských soutěžích.  

Příklad nejvýznamnějších sportovních lig světa: 

· NFL (National Football League) – liga amerického fotbalu v USA – finálový zápas 

ligové soutěže sledovalo 111,3 miliónů diváků v roce 2012, což je nesledovanější 

televizní událost v USA. Návštěva na stadiónech je na úrovni desítek tisíc každého 

utkání, platy hráčů sahají přes 10 mil. USD/rok,  

· MLB (Major League Baseball) - plně profesionální baseballová liga v USA – podobně 

jako u NFL obrovská návštěvnost a nevěřitelně vysoké platy hráčů, 

· NBA (National Basketball Association) – profesionální basketbalová liga v USA, 

stejná situace jako u výše zmíněných amerických lig, 

· NHL (National Hockey League) – severoamerická nejvyšší hokejová liga, opět stejná 

situace jako v předešlých amerických soutěžích, 
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· Premier league – nejvyšší fotbalová soutěž v Anglii, sledovanost po celém světě, 

obrovská marketingová značka klubů (Chelsea F.C., Manchester United F.C.,          

Arsenal F.C.), přestupová cena nejlepších hráčů se pohybuje v desítkách milionů 

EUR, průměrný plat hráče v této soutěži je neuvěřitelných 32,5 mil. Kč, [16], 

· La primera division – nejvyšší fotbalová soutěž ve Španělsku, obecně platí, co bylo 

řečeno pro Premier league, obrovské reklamní značky (Real Madrid C.F., 

FC Barcelona). 

Pro všechny tyto soutěže obecně platí, že je zde obrovský příliv kapitálu, v posledních 

letech hlavně z oblasti Arabského poloostrova, Ruska nebo Asie, kdy se investoři nebojí 

investovat stovky milionů dolarů na rozvoj klubu.  

V Rusku se snaží konkurovat hokejové lize NHL, když vytvořili kontinentální 

hokejovou ligu KHL, která sdružuje celky z Ruska, Běloruska, Slovenska a dále se má 

rozšiřovat po celé Evropě, kde by měla mít v budoucnu i zastávku v Praze nebo dokonce  

v exoticky hokejové zemi, a to v italském Miláně. Platy těch nejlepších hráčů v nejbohatších 

ruských klubech kontinentální hokejové ligy KHL konkurují platům hráčů NHL.  

Dále se pokouší konkurovat západní Evropě v rozvoji tamní fotbalové ligy, když lákají 

do svých řad fotbalové hvězdy. Jako příklad můžeme uvést Roberta Carlose, brazilského 

internacionála a mistra světa z roku 2002, který nyní hraje v bohatém ruském klubu Anži 

Machačkala. Podobně jako on se v sestavě objevuje Samuel Eto´o, vítěz tří ročníků fotbalové 

Ligy mistrů1, který přisel z Interu Milán. 

Příklady nejvýznamnějších sportovních událostí: 

· Olympijské hry – jsou letní a zimní, konají se každé čtyři roky, obrovská sledovanost 

po celém světě, první olympijské hry se konaly v řeckých Aténách roku 1896. 

Obrázek č. 2.2 – Olympijská vlajka 

 

Zdroj: http://www.olympic.org 

                                                           
1 Liga mistrů – nevýznamnější fotbalová soutěž v Evropě, účastní se jí ty nejlepší týmy svých zemí 
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· Mistrovství světa ve fotbale – koná se jednou za čtyři roky, týmy postupují 

z kvalifikace daného kontinentu, 

· Diamantová liga – atletická soutěž konaná každým rokem, vítěz měl obdržet čtyř 

karátový diamant, nakonec odměna 40 tisíc dolarů, v roce 2010 vítězkou česká 

sportovkyně Barbora Špotáková za hod oštěpem, 

· Grandslam – čtyři největší tenisové turnaje hrané každým rokem, nejznámější je 

Wimbledon hraný v Londýně (v roce 2011 byla vítězkou dámské dvouhry Petra 

Kvitová), odměny hráčů se pohybují nad hranicí 1 mil. USD, 

· Tour de France – nejvýznamnější a nejtěžší cyklistický závod světa konaný jednou 

ročně na území Francie s dojezdem v Paříži na Avenue des Champs-Élysées, 

problémy s dopingem. 

 

2.2 Tenis 

 Tenis je velmi dynamická hra, ve které se kloubí rychlost, síla, dynamika a obratnost. 

Je určena pro dva, anebo čtyři hráče a samozřejmě pro muže i ženy. Věkové omezení zde 

neexistuje. Na velice kvalitní úrovni včetně mezinárodních turnajů existuje také tenis pro 

vozíčkáře. Pokud hrají dva hráči, nazývá se utkání dvojhra, když hrají čtyři hráči, je to 

čtyřhra. Na profesionální úrovni hrají proti sobě vždy jen muži nebo ženy. Pouze na čtyřech 

největších tenisových turnajích nazývaných Grandslam, se hraje smíšená čtyřhra, což 

znamená, že v páru hraje jeden muž a jedna žena.  

2.2.1  Historie tenisu 

V roce 1592 byla v hlavním městě Francie, v Paříži zaznamenána pravidla 

francouzské hry „paume“, hra podobná dnešnímu tenisu. Těmito pravidly se nechal inspirovat 

Angličan Walter Clopton Wingfield, aby si roku 1875 nechal patentovat hru zvanou tenis.  

V červenci roku 1877 se konalo ve Wimbledonu první mistrovství Anglie. Další tři největší 

turnaje se konají v americkém New Yorku na tenisových kurtech nazývané Flushing 

Meadows od roku 1881, další se koná vždy na počátku nového roku v australském Melbourne 

od roku 1905 a posledním z řady je turnaj v Paříži na tenisových kurtech Roland Garros 

datovaný od roku 1925. V olympijském programu byl tenis od roku 1896 do her v roce 1924. 

Poté byl vyřazen, ale roku 1988 se opět mezi olympijské sporty zařadil. Mezinárodní tenisová 

federace ILTF byla založena roku 1913. Od roku 1977 používá zkratku ITF.  
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2.2.2  Pravidla tenisu 

Hra startuje servisem neboli podáním, které se provádí ze zadní základní čáry. Hráč 

musí stát za touto základní čarou a nesmí se ji před začátkem ani v průběhu podání jakkoli 

dotknout. Podávající hráč si nadhazuje rukou tenisový míč a musí ho udeřit raketou, dříve než 

dopadne na zem. Tento míč musí umístit, v případě že podává zprava tenisového dvorce,  

do pravého soupeřova pole pro podání. V případě chybného podání má podávající opravné 

druhé podání. Pokud se míč dotkne sítě, avšak dopadne do správného pole, tzv. teč,  

je podávající nucen opakovat své podání. Hráč začíná své podání vždy na pravé straně 

tenisového kurtu a míč umisťuje do pravé soupeřovy části kurtu pro podání a poté následuje 

podání z levé strany dvorce do soupeřovy levé části kurtu vyhrazené pro podání. Po každém 

míči se toto střídá. Změna podání nastává při získání hry. 

Poté, co bylo provedeno úspěšné podání, se hráči střídají v úderech nazývaných 

forhend, bekhend, volej a smeč, po nichž musí míček přeletět síť a dopadnout do soupeřova 

pole. Údery se opakují, dokud se některému z hráčů nepodaří zakončit, tzv. vítězným úderem 

nebo dokud soupeř neudělá chybu. [6 - Lichner] 

Obrázek č. 2.3 – Tenisový úder podání 

    

Zdroj:http://www.zimbio.com/ 
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Obrázek č. 2.4 – Tenisový úder forhend 

 

Zdroj:http://www.zimbio.com/ 

Obrázek č. 2.5 – Tenisový úder bekhend 

 

Zdroj:http://www.zimbio.com/ 

Obrázek č. 2.6 a č. 2.7 – Tenisový úder volej 

             

zdroj: http://www.zimbio.com/ 
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Zdroj:http://www.zimbio.com/ 

Nejčastější chyby ve hře 

Toto jsou nejčastěji se objevující chyby při hře, při kterých soupeř získává bod: 

· hráč zahraje míč do sítě, 

· hráč se netrefí do soupeřova pole tzv. „aut“, 

· hráč se tělem dotkne míče, 

· míček se dotkne země více než jednou než ho stačí hráč odehrát, 

· druhé podání nedopadlo do pole pro podání nebo skončilo v síti tzv. „dvojchyba“, 

· hráč se dotkne při podání nohou základní čáry tzv. „chyba nohou“, 

· hráč zahraje tzv. „dvojdotek“ - při úderu se míček dvakrát dotkne rakety, 

· hráč se dotkne sítě, 

· míč se dotkne stropu haly. [6 - Lichner] 

Bodování 

Pokud hráč získá bod, je stav 15:0, získá-li i druhý bod, je stav 30:0, získá-li i třetí, je 

stav 40:0, získá-li čtvrtý bod, vyhrává hru. Pokud je stav 40:40, nastává situace nazývaná 

shoda, nejbližší vyhraný bod se počítá jako výhoda pro hráče, který tento míč získal. Získá-li 

tentýž hráč následující bod, vyhrává hru. Když jej nezíská, je opět shoda. 

Hráč, který získá 6 her a zároveň vede alespoň o 2 hry např. 6:4, získává set. V roce 

1965 James Van Alen vymyslel pro zrychlení hry následující pravidlo, kdy za stavu sady 6:6 

se hraje tzv. tiebreak. Tiebreak vyhraje hráč, který v něm získá 7 bodů a zároveň vede alespoň 

o 2 body např. 7:5. Tiebreak začíná hráč, který nepodával minulou hru a pouze po tomto 
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prvním bodě se střídá podání okamžitě. Ve zbylém tiebreaku se střídají podání po dvou 

bodech. Vítěz tiebreaku získává sadu 7:6.  

Cílem hry je získat požadovaný počet setů neboli sad dříve než soupeř. Zápas se hraje 

obvykle na dvě vítězné sady. Tzn., že maximální počet sad může být tři. Na třech 

grandslamových turnajích a Davis cupu hrají muži na tři vítězné sady, což znamená, že 

maximální počet sad může být až pět. Na třech z nich (Wimbledon, French Open, Australian 

Open) a Davis cupu se v pátém rozhodujícím setu nehraje tiebreak, ale hráč musí rozhodnout 

o svém vítězství získáním dvou her po sobě jdoucích např. 8:6 nebo 12:10. [6 - Lichner] 

Tenisové hřiště 

Tenisové hřiště, dvorec nebo kurt má tvar obdélníku se stranami 23,77 m a 8,23 m. 

Kurt je uprostřed rozdělen sítí zavěšenou ve výšce 0,914 m při měření uprostřed, na kraji 

kurtu má síť výšku 1,07 m. Pokud hrají čtyři hráči, využívá se postranní rozšíření kurtu.  

Pro rychlost míče a styl hry je důležitý povrch hřiště.  

Nejběžnějšími povrchy jsou: 

· antuka - nejčastěji červená antuka k vidění po celé Evropě, zelená antuka je typická 

pro Spojené státy americké, 

· tvrdý povrch – různé druhy betonu nebo betonu potaženého asfaltem, s tímto 

povrchem se můžeme setkat po celém světě, různé druhy gumových povrchů jsou 

typický pro tenisové haly, 

· tráva – hlavně ve Velké Británii.  
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Obrázek č. 2.8 – Tenisový kurt 

 

Zdroj: http://www.tenis.velesin.cz/fotogalerie/ 

 

Tenisová raketa 

Tenis se hraje s tenisovou raketou, jejíž délka nesmí překročit 73,66cm. Plocha 

výpletu nesmí být větší než 39,37 cm na délku a 29,21 cm na šířku. Původní rámy rakety byly 

vyráběny ze dřeva. Od roku 1960 se poprvé objevují rámy vyrobené z kovu a později z 

plastických hmot. Dnes jsou nejoblíbenějšími a nejpoužívanějšími materiály na výrobu 

tenisových raket karbonová vlákna, optická vlákna, titan nebo keramické materiály.  

Tyto materiály jsou velice lehké a odolné proti mechanickému poškození. Výroba tenisových 

výpletů je buď z přírodních materiálů, nebo jsou to syntetika. Mezi přírodní materiály patří 

hovězí nebo ovčí střívka. Pod pojmy syntetika lze zařadit kevlar a polyester. Nejznámějšími 

výrobci raket jsou Wilson, Babolat a Head.  

Tenisové míčky 

Tenisové míčky se skládají z gumové duše naplněné zhuštěným vzduchem. Ta je 

obalena takzvaným meltonem – tkaninou na bázi vlny a polyamidu. Nejpoužívanějšími míči 

na profesionálních i amatérských soutěžích jsou Wilson a Dunlop. Wilson jsou oficiálními 

míči mužských a ženských profesionálních turnajů.  
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2.2.3  Organizační struktura tenisu 

Mezinárodní tenisová federace ITF (angl. International Tennis Federation) je 

nejvyšší tenisový orgán. Jejími členy jsou národní tenisové svazy, včetně Českého tenisového 

svazu. Byla založena roku 1913 v Paříži třinácti národními svazy. Sídlo ITF je v Londýně, 

hlavním městě Anglie. Nejvyššími orgány ITF je výroční shromáždění zástupců všech 

členských zemí, kteří se scházejí ve většině případů po grandslamovém turnaji  

ve Wimbledonu a řídící výbor (Committee of Management). ITF pořádá mužskou tenisovou 

týmovou soutěž zvanou Davis cup, ženskou týmovou soutěž Fed cup a soutěž smíšených 

družstev Hopman cup, který je hraný každý rok v lednu v Austrálii jako příprava na první 

grandslamový turnaj sezóny Australian open hraný v Melbourne. Dále organizuje čtyři 

největší tenisové turnaje roku zvané Grandslamy. Ty se sehrají v Austrálii, Francii, Anglii 

a ve Spojených státech amerických. V její pravomoci je také pořádaní profesionálních 

tenisových turnajů nejnižší mužské i ženské kategorie zvané Futures a turnaje juniorů. 

Další organizací je asociace profesionálních tenistů ATP, která byla založena v roce 

1972 za účelem ochrany zájmů tenistů. Dnes pořádá všechny turnaje profesionálního okruhu, 

kromě výše zmiňovaných Grandslamů, a sestavuje celosvětově uznávaný žebříček, který se 

vydává každé pondělí.  

Podobně jako mužští profesionálové mají i ženy svou asociaci pod názvem ženská 

tenisová asociace WTA. Vznikla v roce 1973 a její působnost je obdobná jako u ATP.  

Od svého založení bojovala o zrovnoprávnění, což v praxi znamená, aby finanční odměny 

tenistů a tenistek byly na stejné úrovni. Její předsedkyni byla také Čechoameričanka a jedna 

z nejlepších tenistek historie Martina Navrátilová.  
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2.3 Zákon o podpoře sportu v České republice 

Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ze dne 28. února 2001 ve znění zákona  

č. 219/2005 Sb., vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti  

a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných 

celků při podpoře sportu.  

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

§ 1 Předmět úpravy 

Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti 

a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných 

celků při podpoře sportu. 

§ 2 Základní pojmy 

Pro účely tohoto zákona pojem sport představuje všechny formy tělesné činnosti, které 

prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj 

tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích 

všech úrovní. Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport  

a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva. Sportovní zařízení je objekt, 

pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro 

provozování sportu. 

§ 3 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:  

a) vypracovává návrh koncepce státní politiky ve sportu a předkládá jej vládě ke 

schválení,  

b) koordinuje uskutečňování vládou schválené koncepce, 

c) zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu,  

d) vytváří podmínky pro státní sportovní reprezentaci, pro přípravu sportovních 

talentů, pro rozvoj sportu pro všechny a pro sport zdravotně postižených občanů,  
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e) vydává antidopingový program a organizuje a kontroluje jeho uskutečňování,  

f) rozhoduje o akreditaci vzdělávacích zařízení působících v oblasti sportu, 

g) zřizuje rezortní sportovní centrum a zabezpečuje jeho činnost, 

h) koordinuje činnost rezortních sportovních center Ministerstva obrany a Ministerstva 

vnitra.  

Rezortní sportovní centrum podle odstavce g) je organizační složkou státu, 

zabezpečuje vytváření potřebných předpokladů pro přípravu sportovních talentů a pro státní 

sportovní reprezentaci. 

§ 4 Úkoly ostatních orgánů státní správy 

Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra ve své působnosti vytvářejí podmínky pro 

rozvoj sportu, pro přípravu ke státní sportovní reprezentaci a přípravu sportovních talentů 

 a zřizují svá rezortní sportovní centra a zabezpečují jejich činnost. 

Ministerstvo zdravotnictví ve své působnosti organizuje zdravotní péči o státní 

sportovní reprezentanty a sportovní talenty a vytváří organizační předpoklady umožňující 

specifický přístup sportovních reprezentantů ke klinické péči, zřizuje laboratoř dopingové 

kontroly a zabezpečuje její činnost v rozsahu stanoveném Mezinárodním olympijským 

výborem. Laboratoř dopingové kontroly je organizační složkou státu. 

§ 5 Úkoly krajů  

Kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně 

zdravotně postižených občanů, 

b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních 

zařízení, 

c) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 
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§ 6 Úkoly obcí  

Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně 

zdravotně postižených občanů, 

b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních 

zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

c) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 

d) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

 

§ 7 Náhrada při vyvlastnění  

Má-li být za podmínek stanovených stavebním zákonem vyvlastněno sportovní 

zařízení (budova, pozemek, jejich soubor nebo jiné objekty zřízené nebo vyhrazené  

k provozování sportu), lze vlastníku sportovního zařízení poskytnout náhradu ve formě 

věcného plnění ve srovnatelném rozsahu a kvalitě. 

§ 8 Účinnost  

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. [22] 

2.4 Organizační struktura sportu České republice 

Před „sametovou“ revolucí v listopadu roku 1989 měl nejvýznamnější postavení 

Český svaz tělesné výchovy (ČSTV). ČSTV měl jednotný disciplinární řád a sdružoval 

všechny tělovýchovné organizace působící na našem území. V roce 1990 došlo ke zhroucení 

jednotné organizaci sportu a došlo k výrazným změnám v České republice. ČSTV  

se transformovalo na občanské sdružení podle zákona o sdružování občanů č.83/1990Sb. 

a znovu se objevily organizace jako Sokol a Orel.  

Každý druh sportu má svou vlastní organizaci, neboli je podřízen příslušnému 

sportovnímu svazu, který přijímá svůj vlastní systém postihů a jejich uplatňování je jen v jeho 

kompetenci. Dobrovolnost sdružení tímto vylučuje, aby byl kdokoli přinucen k jakékoli účasti 

na sportovním sdružení a podobně tak nemůže být žádný sportovní svaz nucen k přistoupení  

a  institucionalizaci v rámci vyššího sportovního celku. 
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Sportovní samospráva je tvořena sportovními kluby, které se sdružují v domácích 

sportovních federacích, které pak vstupují do příslušných mezinárodních asociací. Speciální 

formou je olympijské hnutí, které má za úkol organizovat olympijské hry. 

Naprostá většina tuzemských sportovních klubů v oblasti rekreačního, ale  

i vrcholového sportu má charakter neziskové organizace, především formu občanského 

sdružení nebo příspěvkové organizace, anebo charakter obchodní společnosti, tj. akciové 

společnosti nebo společnosti s ručením omezeným. 

V České republice neexistuje právní forma, která upravuje specifickou oblast sportu  

a proto se sportovní kluby, ale také sportovci řídí občanským nebo obchodním zákoníkem.  

[5 - Kosík, Pacut] 

2.4.1  Občanské sdružení 

Občanské sdružení je nejstarší a nejrozšířenější právní formou nevládní neziskové 

organizace v České republice. Činnost občanských sdružení je stanovena zákonem 

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Dle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. 

ze dne 29. března 1990 a novelou zákona č. 420/2011 Sb. ze dne 22. prosince 2011, která 

nabývá účinnost 1. ledna 2012 se definuje občanské sdružení jako: 

§ 1 

Občané mají právo se svobodně sdružovat. K výkonu tohoto práva není třeba povolení 

státního orgánu. Tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů:  

a) v politických stranách a politických hnutích,  

b) k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání, 

c) v církvích a náboženských společnostech. 

§ 2 

Občané mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská 

sdružení, jakož i odborové organizace (dále jen "sdružení") a sdružovat se v nich.  Členy 

sdružení mohou být i právnické osoby. Sdružení jsou právnickými osobami. Do jejich 

postavení a činnosti mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona. Vojáci v činné 

službě nemohou vytvářet odborové organizace a sdružovat se v nich. Rozsah oprávnění 
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odborových organizací sdružujících příslušníky Sboru národní bezpečnosti a sborů nápravné 

výchovy při uplatňování a ochraně jejich sociálních zájmů stanoví zvláštní zákon.  

§ 3 

Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich 

činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit. Nikomu nesmí být občansky na újmu, 

že se sdružuje, že je členem sdružení, že se účastní jeho činnosti nebo jej podporuje, anebo že 

stojí mimo ně.  Práva a povinnosti člena sdružení upravují stanovy sdružení.  

§ 4 

Nejsou dovolena sdružení  

a) jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro 

jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání  

a sociální postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí, 

anebo jinak porušovat ústavu a zákony,  

b) která sledují dosahování svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s ústavou  

a zákony, 

c) ozbrojená nebo s ozbrojenými složkami; za taková se nepovažují sdružení, jejichž 

členové drží nebo užívají střelné zbraně pro sportovní účely nebo k výkonu práva myslivosti.  

§ 5  

Sdružení nesmějí vykonávat funkci státních orgánů, pokud zvláštní zákon nestanoví 

jinak. Nesmějí řídit státní orgány a ukládat povinnosti občanům, kteří nejsou jejich členy.  

§ 6  

Sdružení vzniká registrací. Návrh na registraci mohou podávat nejméně tři občané,  

z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let (dále jen"přípravný výbor"). Návrh podepíší 

členové přípravného výboru a uvedou svoje jména a příjmení, data narození a bydliště. Dále 

uvedou, kdo z členů starších 18 let je zmocněncem oprávněným jednat jejich jménem.           

K návrhu připojí stanovy ve dvojím vyhotovení, v nichž musí být uvedeny:  
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a) název sdružení,  

b) sídlo, 

c) cíl jeho činnosti,  

d) orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů 

oprávněných jednat jménem sdružení,  

e) ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou 

jednat svým jménem,  

f) zásady hospodaření.  

Pokud stanovy neurčují něco jiného, jedná jménem sdružení až do vytvoření orgánů 

uvedených v odstavci 2 písm. d) přípravný výbor. Název sdružení se musí výrazně lišit od 

názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky, od názvu orgánu 

veřejné moci České republiky, od názvu mezinárodní organizace, jejího orgánu nebo její 

instituce a od názvu Evropské unie a jejích orgánů. 

§ 7  

Návrh na registraci se podává ministerstvu vnitra České republiky (dále jen 

"ministerstvo").  Nemá-li návrh náležitosti podle § 6 (anebo jsou-li údaje v něm neúplné nebo 

nepřesné), ministerstvo na to přípravný výbor bezodkladně, nejpozději do 5 dnů od doručení 

návrhu, upozorní s tím, že dokud tyto vady nebudou odstraněny, řízení o registraci nebude 

zahájeno. Řízení o registraci je zahájeno dnem, kdy ministerstvu došel návrh. O dni zahájení 

ministerstvo bezodkladně vyrozumí zmocněnce přípravného výboru. [9 – Obchodní zákoník]  

Prezident klubu svolává řádnou i mimořádnou valnou hromadu, řídí zasedání výboru 

klubu alespoň jedenkrát měsíčně, uzavírá a sjednává písemně právní úkony jménem klubu, 

uzavírá jménem klubu pracovně právní vztahy.  

Výbor klubu přijímá rozhodnutí a usnáší se v záležitostech, které nejsou výslovně 

pověřeny valné hromadě anebo ve věcech a otázkách, které byly výboru klubu valnou 

hromadou přiděleny, nebo v povinnostech, které vyplívají přímo ze stanov občanského 

sdružení.  

Dozorčí rada kontroluje všechny účetní a finanční operace občanského sdružení, stav 

nakládání s penězi, právy a majetkem klubu a předkládá zprávy výboru klubu a valné 

hromadě. Rozhodují o případném sporu o kvalitu právního, účetního nebo finančního dokladu 

a zároveň navrhují v případě zjištěných nedostatků nápravná opatření. [5 – Kosík, Pacut] 
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2.4.2  Společnost s ručením omezeným 

Zde bude vysvětlena další z právních forem sportovních organizací. Dle Obchodního 

zákoníku č. 513/1991 Sb. ze dne 18. prosince 1991 a novele zákona č. 420/2011 Sb., která 

nabývá účinnosti 1. ledna 2012 je společnost s ručením omezeným definován jako: 

§ 105 

Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady 

společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení 

vkladů do obchodního rejstříku. Může být založena jednou osobou. Společnost s ručením 

omezeným s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným 

společníkem jiné společnosti s ručením omezeným. Jedna fyzická osoba může být jediným 

společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným. Společnost může mít nejvíce 

padesát společníků. 

§ 106 

Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. 

Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených 

částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení 

všech vkladů do obchodního rejstříku ručení zaniká. Zaplacením kterémukoliv z věřitelů 

ručení nezaniká ani se nesnižuje jeho rozsah. Plnění za společnost poskytnuté z důvodu ručení 

se započítává na splacení vkladu toho společníka, který plnění věřiteli poskytl, a není-li to 

možné, může společník požadovat náhradu od společnosti. Nemůže-li dosáhnout této náhrady, 

může požadovat náhradu od společníka, jehož vklad nebyl splacen, jinak od každého ze 

společníků v rozsahu jeho účasti na základním kapitálu společnosti. 

§ 107 

Firma společnosti musí obsahovat označení "společnost s ručením omezeným", 

postačí však zkratka "spol. s r.o." nebo "s.r.o.". 

§ 108 

Výše základního kapitálu společnosti musí činit alespoň 200 000 Kč. 

Nárok společnosti na splacení nesplacené části vkladu společníka a jakýkoli nárok společníka 
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vůči společnosti s výjimkou nároku podle § 106 jsou vzájemně nezapočitatelné, ledaže  

s takovým započtením vysloví souhlas valná hromada při zvyšování základního kapitálu. 

§ 109 

Výše vkladu společníka musí činit alespoň 20 000 Kč. Na základním kapitálu 

společnosti se může každý společník účastnit pouze jedním vkladem. Výše vkladu může být 

pro jednotlivé společníky stanovena rozdílně, musí však být dělitelná na celé tisíce. Celková 

výše vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti. Mají-li být poskytnuty 

nepeněžité vklady na splacení vkladu, musí být ve společenské smlouvě nebo v písemném 

prohlášení o zvýšení vkladu nebo v prohlášení o převzetí vkladu (§ 143 odst. 6) uveden 

předmět nepeněžitého vkladu a částka, kterou se započítává na vklad společníka. Ustanovení 

§ 163a odst. 3 a 4 se použije přiměřeně. 

§ 110 

Společenská smlouva musí obsahovat alespoň: 

· firmu a sídlo společnosti, 

· určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a 

bydliště fyzické osoby, 

· předmět podnikání (činnosti), 

· výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty 

splácení vkladu, 

· jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 

společnosti, 

· jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

· určení správce vkladu, 

· jiné údaje, které vyžaduje tento zákon. 

Společenská smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní 

organizaci společnosti a podrobněji některé záležitosti obsažené ve společenské smlouvě. 

§ 111 

Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno 

celé emisní ážio a na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30 %. Celková výše 
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splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů musí však 

činit alespoň 100 000 Kč.  

Je-li společnost založena jedním zakladatelem, může být zapsána do obchodního 

rejstříku, jen když je v plné výši splacen její základní kapitál. 

§ 111 

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni jednatelé. 

[9 – Obchodní zákoník] 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Mezi její hlavní činnosti patří 

schvalování ročních účetních závěrek, rozdělování zisku a úhrad. Schvaluje stanovy, 

rozhoduje o změně společenské smlouvě a případně také o vyloučení společníka. Dále je v její 

kompetenci také rozhodování a zrušení společnosti. 

Statutární orgánem může být jeden nebo více jednatelů, které určila valná hromada  

z řad společníků či také jiných fyzických osob. Jednatelé jsou povinni zabezpečit náležité 

vedení stanovené evidence a účetnictví, mít registr společníků a informovat společníky  

o otázkách společnosti.  

Dozorčí rada je dobrovolně vytvářený orgán, který má za úkol dohlížet na konání 

jednatelů, nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokumentů a sleduje dané údaje, 

přezkoumává roční účetní závěrku a předkládá zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené 

společenskou smlouvou. [5 – Kosík, Pacut] 
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2.5 Financování českého sportu 

Současným problémem v oblasti sportu a hlavně pro regionální organizace je 

získávání prostředků na bezproblémový chod klubu.   

2.5.1  Získávání finančních prostředků 

V této kapitole jsou popsány možnosti, jak mohou sportovní kluby získat finanční 

prostředky na fungování a rozvoj klubu. 

Prvním z nich jsou dotace. Dotace jsou finanční prostředky ze státního rozpočtu 

poskytované jak právnickým, tak fyzickým osobám. Při jejich čerpání je nutné doložit přesný 

plán a účel, na který budou tyto prostředky vynaloženy. 

Tabulka č. 2.1 – výdaje státního rozpočtu na sport v tis. Kč 

Oblast sport 2008 2009 2010 2011 2012 

Státní rozpočet 
 

2 234 450 

 

 

1 901 526 

 

 

1 900 882 

 

 

1 924 596 

 

 

1 924 611 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

 

Kraje, města i obce mají ve svém rozpočtu vždy část určenou na rozvoj sportu. Zde je 

myšleno výdaje na podporu mládeže, na výstavbu nových sportovních center, podporu 

místního sportovního klubu aj. 

Dalším důležitým příjmem klubů je od Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), 

který sdružuje všechny sportovní svazy v České republice. Ten může rozprodávat nadbytečný 

majetek a finanční prostředky poskytovat mezi dílčí sportovní svazy. Další významnou 

položkou byly příjmy z dividend loterijní společnosti Sazka a.s., kde bylo ČSTV hlavním 

akcionářem. Po problémech, kdy Sazka a.s. upadla do konkurzu a jediným akcionářem se 

stala obchodní společnost PFQ Czech, a.s, nelze už s těmito penězi počítat. Dále ale platí 

možnost získávání financí pro sportovní kluby od loterijních společností, které mají státní 

licenci. Část zisku těchto společností je dále alokována do sportovního prostředí. 
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Obrázek č. 2.9 – výdaje Sazky a.s. na sport 

 

Zdroj: http://byznys.ihned.cz/ 

Dále pak jsou to příjmy z vybraných členských příspěvků klubu, z prodeje vstupenek 

na utkání, z prodeje reklamního materiálu (dresy, šály, upomínkové předměty aj.). 

 Sportovní kluby mohou pronajímat prostory kubu, nabízet pohostinskou činnost, 

ubytovací prostory, prodej sportovního zboží a zřejmě nejdůležitější položkou je zde reklama, 

která je vždy předmětem daně dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. 

 Všechny tyto vedlejší aktivity mají rysy podnikatelské činnosti za účelem dosažení 

zisku. Sportovní organizace jsou ale neziskové a tyto služby, které tvoří jejich příjem potažmo 

zisk, slouží k naplnění jejich rozpočtu a snahu o co největší soběstačnost a tím menší závislost 

na státní správě. 

Zejména v profesionálním sportu získávají kluby finanční prostředky z obchodu 

s hráči. Zde se setkáváme s pojmy jako odstupné a výchovné. Odstupné znamená, když jeden 

sportovní klub odstoupí své smluvní postavení jinému sportovnímu klubu a za to dostane 

finanční kompenzaci. Typickým příkladem jsou přestupy fotbalových hráčů. Výchovné 

znamená tabulkově určenou částku dle výkonnosti sportovce při jeho přestupu. Odstupné 

bývá zpravidla několikanásobně vyšší než výchovné. [2 - Durdová] 

Nevýznamnou položkou v rozpočtu je příjem z úroků za vklad na běžném účtu 

společnosti.  
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Po vstupu České republiky do Evropské Unie 1. května 2004 se otevřely nové 

možnosti financování sportu, a to díky fondům z EU. Důležitým aspektem je tzv. Bílá kniha 

o sportu ze dne 11. července 2007 v Bruselu. Účelem Bíle knihy je poskytnou strategickou 

orientaci týkající se sportu a jeho roli. Snaží se vymezit sport jako celek a snaží se ho dále 

zviditelňovat a podporovat.  

2.6 Daně 

Důležitou oblastí, kterou je potřeba vysvětlit, je daňová legislativa České republiky. 

V této kapitole jsou rozebrány dvě stěžejní daně českého daňového systému a to daň z příjmů, 

která patří mezi tzv. „přímé daně“ a daň z přidané hodnoty neboli DPH, která se řadí mezi 

tzv. „nepřímé daně“.  

2.6.1  Daň z příjmů 

Daň příjmů je vymezena zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve zněních 

předpisů později vydaných.  Naposledy novelizován byl zákonem č. 470/2011 Sb. v platnosti 

od 1. ledna 2012.  Tento zákon upravuje daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů 

právnických osob.  

Daň z příjmů fyzických osob 

Poplatníky daně jsou fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území České republiky 

(tzv. rezidenti) nebo se zde obvykle zdržují delší dobu než 183 dní v kalendářním roce.  

Předmětem daně jsou všechny příjmy, ať už na území České republiky nebo příjmy fyzické 

osoby ze zahraničí. Jsou to příjmy ze závislé činnosti, příjem z podnikání, z kapitálového 

majetku, pronájmu a z ostatních příjmů. Sazba daně činí v současné době 15 % ze základu 

poníženého o nezdanitelnou část, jako jsou například dary obcím a o odčitatelnou položku, 

kterou může být např. ztráta, která vznikla v minulém zdaňovacím období. 

Daň z příjmů právnických osob 

Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými 

osobami, nejsou to také organizační složky státu a osvobozena od daně je i Česká národní 

banka.  Poplatníci, kteří mají na území České republiky své sídlo nebo vedení společnosti 

zdaňují jak příjmy z České republiky, tak i příjmy plynoucí ze zahraničí. Poplatníci, kteří zde 

nemají sídlo, mají daňovou povinnost pouze pro příjmy vztahující se k území České 
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republiky. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, ale je možnost se setkat i s hospodářským 

rokem, který trvá také 12 měsíců, ale nemusí být nutně kalendářní.  V současné době je sazba 

daně 19 %. Odčitatelnými položkami je také např. daňová ztráta, která byla vyměřena 

v minulých zdaňovacích obdobích a dary právním subjektům na obecně prospěšné účely. 

2.6.1.1 Příjmy, které nejsou předmětem daně o.s.  

Dle zákona § 18 č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů nejsou předmětem daně: 

· z činnosti vyplývajících z jejich poslání, za podmínky, že vynaložené náklady jsou 

vyšší, 

· z dotací, příspěvků na provoz a jiných podpor ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje  

a rozpočtu obce, 

· úroky z vkladů na běžném účtu, 

· dary. 

 

2.6.1.2  Příjmy, které osvobozené od daně z příjmů právnických osob 

Dle zákona § 19 č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů jsou osvobozeny od daně: 

· členské příspěvky. 
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2.6.2  Daň z přidané hodnoty 

Tento odstavec popisuje zákon o DPH č. 235/2004 Sb., který byl novelizován 

zákonem č. 370/2011 Sb., v platnosti od 1. ledna 2012. 

Daň z přidané hodnoty tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Hradí 

ji každý bez výjimky při nákupu většiny zboží a služeb, proto je také někdy nazývána 

Univerzální daň. Smysl této daně je v tom, že dodavatel, pokud je zaregistrován jako plátce 

DPH, musí odvést z obchodu část hodnoty, pokud je tento obchod předmětem daně. Naopak 

odběratel si za jistých podmínek může zažádat o vrácení daně, kterou při obchodu dodavateli 

zaplatil. Dodavatel musí být ovšem také zapsán jako plátce DPH. 

Princip DPH se opírá v odvedení daně pouze z rozdílu ceny mezi vstupy a výstupy, 

tedy z toho, o kolik se cena zboží nebo služeb u něho navýší. Subjekt platí dodavatelům cenu 

včetně této daně a sám dostává zaplaceno za zboží včetně této daně. Do státního rozpočtu pak 

odvede rozdíl mezi obdrženou a zaplacenou daní, případně mu může daň být vrácena. 

Tabulka č. 2.2: Sazby DPH ve vybraných zemích EU v roce 2012 

Stát Základní sazba DPH v % Snížená sazba DPH v % 

Česká republika 20 14 

Velká Británie 20 5 

Francie 19,6 5,5/7 

Itálie 21 10 

Švédsko 25 6/12 

Řecko 23 6,5/13 

Rumunsko 24 5/9 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat dle Pricewaterhouse Coopers 

Ve snížené sazbě DPH se nachází např. poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní 

události, použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem, služby 

posiloven a fitcenter, ubytovací služby, knihy, jízdné, služby v oblasti wellness jako jsou 

turecké lázně, dále pak provoz saun aj. 
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2.7 Nezisková organizace 

Jak už sám název napovídá, nezisková organizace je takovou organizací, která nebyla 

založena za účelem podnikání a tvorbě zisku. To ale neznamená, že by neziskové organizace 

nemohly vyvíjet žádnou podnikatelskou činnost, protože není zvláštní předpis, který by toto 

zakazoval. Podnikají za předpokladu, pokud je 

a) soustavná činnost prováděná samostatně, 

b) vlastním jménem, 

c) na vlastní zodpovědnost, 

d) za účelem zisku dle zákona o daních z příjmů § 18 odst. 3. 

Jak bylo řečeno, nezisková organizace může tvořit zisk, ale vytvořený zisk je navrácen 

zpět do její hlavní činnosti. Takže hospodářský přebytek nerozděluje mezi společníky apod. 

Neziskové organizace musí zažádat o získání jejich zvláštního statusu a v tomto procesu musí 

dokázat, že zisk není rozdělován mezi vlastníky, členy správních orgánů a zaměstnance.  

[2 - Durdová] 

Pro všechny daňové subjekty platí, že dotace, dary a členské příspěvky nejsou 

předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, příjmy z podnikání, reklamy a pronájmu jsou 

naopak vždy předmětem daně. Neziskovým organizacím je nadto přidělen zvláštní, 

zvýhodněný režim spočívající v osvobození nepodnikatelské činnosti – předmětem daně 

z příjmu není činnost, na kterou byla nezisková organizace založena. 

Mezi neziskové organizace, tj. právnické osoby, které nebyly založeny za účelem 

podnikání, patří zejména: 

· obecně prospěšné společnosti, 

· občanské sdružení, 

· politické strany, 

· nadace, nadační fondy, 

· příspěvkové organizace, 

· městské úřady, obce, 

· příspěvkové organizace. 
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2.7.1 Problémy neziskových organizací v daňové legislativě 

Jak bylo výše napsáno, i neziskové organizace mohou dosahovat zisk, ale tento zisk 

nerozdělují mezi své zakladatele a proto je jim při zdaňování příjmů nastaven zvláštní režim. 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů z ledna roku 1993 již přinesl první vymezení 

neziskových organizací. Současný daňový režim vznikal postupnými novelami, ale 

nejdůležitější byla konkrétně novela z roku 1994, a to zákon č. 259/1994 Sb., který nabyl 

účinnosti 1. ledna 1995. 

Podle tohoto zákona patří nezisková organizace z hlediska daně z příjmů mezi 

poplatníky, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. A pokud má tedy 

organizace právní formu neziskové organizace, má možnost si snížit daňový základ pro daň 

z příjmu o 30 %, ale pouze do výše jednoho milionu korun, pokud použije prostředky získané 

takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů souvisejících s činností, z nichž 

získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve třech bezprostředně následujících 

zdaňovacích obdobích. Proto jsou často neziskové organizace zakládány ze spekulativních 

důvodů, z důvodů vyvádění zisku přes tzv. „třetí osoby.“ Stejné daňové výhody pak náleží 

jednak pro občanské sdružení, ale také striktně upraveným nadacím nebo také organizačním 

složkám státu.  

Dalším problémem je vymezení předmětu daně. Pokud nezisková organizace dosáhne 

zisku, to znamená, že výnosy budou přesahovat náklady, musí zdaňovat i tyto příjmy, i když 

příjmy vyplývají z činnosti, pro kterou byla společnost založena. Toto samotné popírá účel 

neziskových organizací a hlavně je znevýhodňuje oproti podnikatelským subjektům. Aby 

nezisková organizace prokázala, že z konkrétní činnosti nedosahuje zisku nebo ztráty, musí 

vést účetnictví podle jednotlivých činností, což samozřejmě znepříjemňuje účetní práci 

s vazbou na daňové členění a dělá ji složitější než by ve skutečnosti mohla být. Nezisková 

organizace si nemůže kompenzovat ztrátu z jednotlivých druhů činností, a to ani 

v následujícím zdaňovacím období. Stále je ale problematické určit, co je ona hlavní činnost, 

při jejímž vymezení se musí vycházet ze statutárního dokumentu a hlavní činnost určuje 

pouze norma, která určuje vznik a fungování dané neziskové organizace. 

Nikde není stanoveno, jak má nezisková organizace dělit výnosy a náklady podle její 

činnosti, aby zachovala podmínky o rozdělení účetnictví dle jednotlivých činností.  
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Nynější právní legislativa nemá jasnou úpravu o neziskových organizacích, tomu také 

nasvědčuje, že neziskové organizace vyplňují daňové přiznání jako právnická osoba. 

Neziskové organizace jsou znevýhodněny, co se týče účetnictví, protože jsou administrativně 

přehlceny a často jsou zvýhodňovány podnikatelské subjekty s ohledem na předmět daně. 

2.8 Účetnictví 

Občanské sdružení, jako právnická osoba ve smyslu § 2 odst. 3 zákona o sdružování 

občanů, je obecně povinno vést účetnictví, a to ode dne svého vzniku až do dne svého zániku 

- viz § 1 odst. 2 písm. a) a § 4 odst. 1 zákona o účetnictví. Ustanovení § 38a zákona o 

účetnictví umožňuje, aby občanské sdružení vedlo tzv. jednoduché účetnictví podle předpisů 

platných do konce roku 2003, pokud jeho celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období 

nepřesáhnou 3 mil. Kč. Vedení jednoduchého účetnictví dle uvedených předpisů nelze 

zaměňovat s vedením daňové evidence. 

Jednoduché účetnictví, jak již vyplývá z jeho názvu, je jednodušší a je založeno na 

principu evidence příjmů a výdajů. 

   Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví je společnost s ručením omezeným povinna 

vést účetnictví. Stěžejním principem účetnictví (dříve se používal pojem podvojné účetnictví) 

je princip podvojnosti, kdy každá účetní operace způsobí změnu alespoň na dvou účtech.  

V účetnictví je každá operace na účtu spárovaná s položkou na jiném účtu, ale na opačné 

straně tzv. systém MD, D – Má dáti, Dal.  

Příjem – je spojen s reálným pohybem peněz. Je to obdržená částka, ať už v hotovosti 

nebo na bankovní účet. 

Výdej – je opět spojen s reálným pohybem peněz, ale v tomto případě je to částka, 

kterou musí jedinec nebo organizace vydat ze svých reálných peněžních zůstatků. 

Výnosy – je finanční ohodnocení, které podnik získal svou činností za určité období, 

bez ohledu na to, zda tyto finanční částky byly uhrazeny. 

Náklady – jsou finančně ohodnocené prostředky vložené do podnikání bez ohledu na 

to, zda tyto finanční částky byly uhrazeny. 

Když se připíší na bankovní účet peníze, v tom okamžiku vzniká příjem. Pokud je 

vystavena faktura, např. za poskytnutou službu, vzniká výnos a pohledávka k jiné organizaci. 
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Když společnosti z bankovního účtu odchází peníze, je to výdej. Když společnost 

přijme fakturu od jiné organizace např. za spotřebu energie, vzniká jí náklad. Tímto 

společnosti vzniká závazek. Tento závazek bude časem uhrazen a v tomto okamžiku vzniká 

výdej. 

Z příjmů a výdajů se nejčastěji sestavuje výkaz peněžních toků známý také pod 

anglickým názvem cashflow, který ukazuje přehledný příkaz o peněžních tocích společnosti. 

Z výnosů a nákladů se určuje výsledek hospodaření. Když výnosy převyšují náklady, jedná se 

o zisk, pokud jsou výnosy nižší než náklady, jedná se o ztrátu. 
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3 Charakteristika sportovního klubu 

Charakteristika sportovního klubu je začátkem praktické části, tj. analýzou vybraného 

sportovního klubu TJ BIOCEL Vratimov. V současné době jsem členem tenisového klubu  

SK tenisu BIOCEL Vratimov, neziskové organizace, která je většinovým společníkem  

TJ BIOCEL Vratimov a tudíž nebylo pro mě těžké pochopit fungování a propojení těchto 

klubů. Pro analýzu financování, je třeba vymezit obě tyto organizace, abychom si udělali 

názor na to, jak i dodnes mohou fungovat sportovní kluby. 

3.1 TJ BIOCEL Vratimov, s.r.o. 

Název: TJ BIOCEL Vratimov, s.r.o. 

Datum zápisu: 13. července 1995 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Sídlo: Vratimov, U Stadionu 838, PSČ 739 32 

IČ: 64088944 

DIČ: CZ64088944 

Kontaktní osoba: Věra Pražáková 

Kontaktní email: stadionvratimov@seznam.cz 

Předmět podnikání:  

· silniční motorová doprava, 

· koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

· hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, 

lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích, 

· provozování veřejných tělovýchovných škol, 

· pořádání kursů pro cvičitele, trenéry a rozhodčí, 

· pořádání tělovýchovných kursů a činnost sportovních instruktorů, 

· provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, 

· ubytovací služby - sportovní ubytovna, 
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· zajišťování reklamy a propagace, 

· organizování sportovní činnosti. 

Statutární orgán:  Věra Pražáková 

Dozorčí rada: Ing. Pavel Kupka, Petr Spiller, Jaromír Mokroš, Ing. Václav Kupka, 

Ing. Zbyšek Kulhánek 

Společníci:  

· Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov  

Adresa: Vratimov, U Stadionu 838, PSČ 739 32 

IČ:  26532531 

Vklad: 25 000 Kč 

Splaceno: 25 000 Kč 

Obchodní podíl: 25 % 

· SK tenisu BIOCEL Vratimov, o. s. 

Adresa: Vratimov, U Stadionu 838, PSČ 739 32 

IČ: 26529076 

Vklad: 75 000 Kč 

Splaceno: 75 000 Kč 

Obchodní podíl: 75 % 

Základní kapitál společnosti je 100 000 Kč.  

 

3.2 SK tenisu BIOCEL Vratimov, o.s. 

Název: SK tenisu BIOCEL Vratimov, o.s. 

Datum zápisu: 2. května 2001 

Právní forma: občanské sdružení 

Sídlo: Vratimov, U Stadionu 838, PSČ 739 32 

IČ: 26529076 

Kontaktní osoba: Věra Pražáková 

Kontaktní email: stadionvratimov@seznam.cz 
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Hlavní činnost: Sportovní činnost 

3.3 Propojení organizací 

Aby byla pochopena spojitost těchto dvou organizací a dále se mohlo pokračovat 

v analýze nákladů a výnosů, příjmů a výdajů, je třeba vymezit vztah těchto organizací. 

TJ BIOCEL Vratimov bylo do roku 1995 občanské sdružení, které se toho roku 

transformovalo na obchodní společnost, a to na právní formu společnost s ručením 

omezeným. Společníky byli Volejbalový klub Vratimov, Lyžařský oddíl BIOCEL Vratimov, 

FC BIOCEL Vratimov, TK BIOCEL Vratimov. 

Schéma č. 3.1 – původní propojení organizací 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Postupně ze společnosti s ručením tyto oddíly odcházely a v tento moment jsou pouze 

dva společníci, a to SK tenisu BIOCEL a oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov.   
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Schéma č. 3.2 – současné propojení organizací 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

SK tenisu BIOCEL Vratimov je vlastníkem tenisového areálu ve Vratimově  

a v pronájmu má tenisovou halu ve Vratimově od společnosti Heinzel Paskov a.s. Společnost 

s ručením omezeným byla založena, aby tento tenisový areál mohla financovat. Velmi 

důležitá je v tomto případě smlouva o pronájmu tenisového areálu mezi oběma subjekty.  

V té je zakotveno, že občanské sdružení je pronajímatel a společnost s ručením omezeným 

nájemce tenisového areálu.  Proto většina nákladů spojené s nákupem materiálu, spotřebou 

energií a služeb za tenisový areál jsou vedeny v účetnictví společnosti s ručením omezeným  

a zde je nesmírná výhodnost, neboť je zde možnost uplatnit na vstupu odpočet DPH  

se základní nebo sníženou sazbou DPH. 

SK tenisu BIOCEL Vratimov, jejíž hlavní činnosti je sportovní činnost, která je 

zahrnuta dle zákona č. 235/2004 Sb. § 57 mezi výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity 

poskytované dětem a mládeži příspěvkovými organizacemi a nestátními neziskovými 

organizacemi dětí a mládeže, a tudíž patří mezi plnění osvobozená od daně na výstupu, ale 

také bez nároku na odpočet DPH na vstupu. 

Jak bylo výše napsáno, občanské sdružení je osvobozeno od daně z příjmu, která se 

vztahuje k její hlavní činnosti. Tudíž příjmy jako členské příspěvky, dotace a dary, které jsou 

osvobozeny od daně z příjmů, jsou vedeny v účetnictví občanského sdružení. Ostatní příjmy 

jako pronájem tenisových dvorců, ubytovny, společenské budovy a reklama jsou příjmem – 

výnosem společnosti s ručením omezeným.  

TJ BIOCEL Vratimov je provozovatelem ubytovny, kterou má v nájmu od společnosti 

Heinzel Paskov a.s. a poskytuje ubytování. Do roku 2009, tedy do roku než vystoupili ze 
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společnosti Volejbalový klub Vratimov a FC BIOCEL Vratimov byla společnost s ručením 

omezeným pronajímatelem sportovního zařízení, kde se nachází restaurace a bar, které ale 

společnost s ručením omezeným neprovozují, ale jsou pouhým pronajímatelem prostor.  

Obrázek č. 3.1: Pohled na tenisové kurty SK tenisu BIOCEL Vratimov, o. s. 

 

Zdroj: http://www.siberasystem.cz/tenis/antuka_klasika.html 

 

Obrázek č. 3.2: Ubytovna TJ Biocel Vratimov s.r.o. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek č. 3.3: Sportovní zařízení TJ Biocel Vratimov s.r.o. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4 Analýza financování 

4.1 Analýza financování TJ BIOCEL Vratimov, s.r.o. 

V této kapitole je poskytnut podrobný přehled o nákladech a výnosech dané 

společnosti. Pro společnost s ručením omezeným jsou vybrány roky 2006 a 2009 a je srovnán 

vývoj, který byl před a po tzv. světové finanční krizi. Obchodní společnost musí vést 

účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. 

4.1.1  Financování roku 2006 

Z interních zdrojů jako je výsledovka a kniha účtů za rok 2006 byly zpracovány 

následující údaje, které poskytují podrobný přehled o hospodaření společnosti. 

Náklady 

Tabulka č. 4.1 – náklady v roce 2006 

Účet Popis účtu Částka v tis. Kč
501.100 Spotřeba materiálu 220

501.200 Spotřeba materiálu PHM 12

501.400 Spotřeba materiálu DHIM 3

502.000 Spotřeba energie 983

511.000 Oprava a udržování 598

512.100 Cestovné 4

513.000 Náklady na reprezentaci 3

518.100 Ostatní služby 400

518.200 Ostatní služby - nájem 130

521.100 Mzdové náklady 678

524.100 Zákonné sociální pojištění 162

524.200 Zákonné zdravotní pojištění 56

524.300 Zákonné sociální vyhl. 125 3

531.100 Daň silniční 5

538.100 Ostatní poplatky - televize a rozhlas 4

551.101 Odpisy majetku 13

563.000 Kurzové ztráty 1

568.000 Ostatní finanční náklady 5

 Celkem 3 280  

Zdroj: Vlastní zpracování dat 
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Jednotlivé nákladové účty obsahují: 

a) spotřeba materiálu 501.100 - míče Wilson US Open, antuka, lůžkoviny, 

b) spotřeba materiálu 501.200 – pohonné hmoty, 

c) spotřeba materiálu 501.400 – mikrovlnná trouba, vysavač, 

d) spotřeba energie 502.000 – elektrická energie, vodné a stočné, teplo, 

e) oprava 511.000 – oprava antukových kurtů, údržba kotelny, 

f) cestovné 512. 000 – služební cesty, 

g) reprezentace 513.000 – občerstvení Valné hromady, 

h) ostatní služby 518.100 – reklama, mobilní telefon, poštovné, účetnictví, 

i) nájem 518.200 – tělocvična, tenisová hala, 

j) mzdové náklady 521.100 – mzdy zaměstnanců, 

k) sociální pojištění 524.100 – zákonné sociální pojištění zaměstnanců, 

l) zdravotní pojištění 524.200 – zákonné zdravotní pojištění, 

m) sociální pojištění 524.300 – pojištění odpovědnosti dle vyhlášky č. 125/1993 Sb., 

n) silniční daň 531.100 – daň za provoz vozidel, 

o) ostatní poplatky 538.100 – poplatky za používání rozhlasových a televizních 

přijímačů, 

p) odpisy 551.101 – odpisy majetku, 

q) kurzové ztráty 563.000, 

r) ostatní finanční náklady 568.000 – poplatky z bankovního účtu. 

Nejvýznamnějšími položkami v nákladech je nákup materiálu pro tenisový areál, 

dodávka antuky na jednu sezónu činila 91 tis. Kč, dále pak tenisové míče na sezónu za 27 tis. 

Kč. Pro ubytovnu činil nejvýznamnější nákup lůžkovin za 18 tis. Kč.  

Další významnou součástí celkových nákladů je spotřeba energie. Spotřeba energie 

činila pro tenisový klub 212 tis. Kč za rok. Součástí této částky je elektrická energie, teplo, 

vodné a stočné. Pro ubytovnu to byla částka 140 tis. Kč za rok a zde je obsažena elektrická 

energie a plyn. Nejvyšší spotřebu energie však vykazovalo sportovní zařízení (budova 

s restaurací, barem a šatnami), kde výsledná částka za rok činila 631 tis. Kč.  

Nezanedbatelnou položkou jsou opravy a udržování, kde z celkových 598 tis. Kč 

tvořila největší položku oprava tenisových antukových dvorců, a to ve výši 446 tis. Kč. 



44 

 

Ostatní služby také výrazně zatěžovaly nákladovou část rozpočtu, a to bez mála 400 

tis. Kč, z nichž rovných 200 tis. Kč bylo vyčleněno na reklamu. 

Mzdy administrativních pracovníků činily 108 tis. Kč, mzdy tenisových pracovníků 

činily 216 tis. Kč, mzdy zaměstnanců ubytovny byly ve výši 93 tis. Kč, mzdy pracovníků 

sportovního zařízení byly v hodnotě 261 tis. Kč. 

Na základě této kapitoly je možno ukázat, proč byla společnost s ručením omezeným 

založena. Sečteme-li nákup materiálu, oprav, udržování a nákup ostatních služeb, dostaneme 

se na celkovou částku 1 218 tis. Kč. V roce 2006, kdy byla základní sazba DPH v ČR 19%., 

měla společnost možnost odpočtu DPH na vstupu zhruba ve výši 194 tis. Kč, za předpokladu, 

že docházelo k nákupu zboží a služeb pouze od plátců DPH. Snížená sazba v roce 2006 byla 

ve výší 5% a při spotřebě energie 984 tis. Kč, byla možnost odpočtu až 46 tis. Kč. Tento 

odpočet by nebyl možný pro občanské sdružení. 

Výnosy 

Tabulka č. 4.2 – výnosy za rok 2006 

Účet Popis účtu Částka v tis. Kč
602.100 Tržby z prodeje služeb - ubytování 454

602.200 Tržby z prodeje služeb - reklama 1 248

602.300 Tržby z prodeje služeb - nájem 407

602.400 Tržby z prodeje služeb - ostatní 830

604.200 Tržby za zboží - palety 7

642.000 Tržby z prodeje materiálu 5

688.000 Ostatní mimořádné výnosy 250

Celkem 3 201  

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

Jednotlivé výnosy účty obsahují: 

a) tržby z prodeje služeb 602.100 – ubytování, 

b) tržby z prodeje služeb 602.200 – reklama na tenisových dvorcích, 

c) tržby z prodeje služeb 602.300 – pronájem sportovního zařízení, 

d) tržby z prodeje služeb 602.400 – tržby pronájmu tenisové haly a tenisových kurtů, 

e) tržby za zboží 604.200 – vrácené palety (při nákup antuky), 
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f) tržby z prodeje materiálu 642.000 – prodej tenisových míčů, 

g) ostatní mimořádné výnosy 688.000 – dotace. 

Nedílnou část výnosů tedy tvoří výnosy z ubytování, které tvořily za rok 2006 přes 

454 tis. Kč. Jedno lůžko stojí v ubytovně 120 Kč/noc. 

Obrázek č. 4.1 – ceník ubytování 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Největší výnosy byly ovšem z reklamy v celém objektu TJ BIOCEL Vratimov s.r.o. 

včetně tenisových dvorců a to bez mála 1 248 tis. Kč. 

Obrázek č. 4.2 - Reklama na tenisových dvorcích SK tenisu BIOCEL Vratimov, o. s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Za nájem sportovního zařízení tvořily výnosy přes 400 tis. Kč.  

 Ostatní tržby ve výši 830 tis. Kč na účtu 602.400 byly z velké části prostředky 

vybrané za pronájem tenisové haly a tenisových kurtů od nečlenů SK tenisu BIOCEL 

Vratimov, o.s. V ostatních mimořádných výnosech je zahrnuta dotace od městského úřadu 

Vratimov ve výši 250 tis. Kč poskytnuta TJ BIOCEL Vratimov s.r.o. 

Výsledek hospodaření za rok 2006 byla ztráta ve výši 79 tis. Kč, po odpočítání 

nákladů na reprezentaci ve výši 3 tis. Kč byl základ daně -76 tis. Kč, proto byla celková 

daňová povinnost 0 Kč.  

4.1.2  Financování z roku 2009 

Z interních zdrojů jako je výsledovka a kniha účtů za rok 2009 byly zpracovány 

následující údaje, které poskytují podrobný přehled o hospodaření společnosti. 

Náklady 

Tabulka č. 4.3 – náklady za rok 2009 

Účet Popis účtu Částka v tis. Kč
501.100 Spotřeba materiálu 57

501.200 Spotřeba materiálu PHM 5

502.000 Spotřeba energie 870

511.000 Oprava a udržování 50

512.100 Cestovné 2

518.100 Ostatní služby 357

518.200 Ostatní služby - nájem 37

521.100 Mzdové náklady 528

524.100 Zákonné sociální pojištění 71

524.200 Zákonné zdravotní pojištění 39

524.300 Zákonné sociální vyhl. 125 2

531.100 Daň silniční 3

538.100 Ostatní poplatky - televize a rozhlas 4

538.200 Ostatní poplatky 2

546.000 Odpis pohledávky 72

551.101 Odpisy majetku 2

558.000 Tvorba zákonných opravných položek 8

562.000 Úroky 1

563.000 Kurzové ztráty 2

568.000 Ostatní finanční náklady 4

Celkem 2 116  

Zdroj: Vlastní zpracování dat 
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Největší náklady tvořila v roce 2009 spotřeba energie a to necelých 870 tis. Kč.  

Významnou položkou byly i ostatní služby na účtu 518.100. Zde tvoří podstatnou část 

náklady na překládku telefonní ústředny za 29 tis. Kč, dále pak pokácení stromů v areálu za 

26 tis. Kč, reklamu za 150 tis. Kč. Ostatní náklady na tomto účtu byly například za mobilní 

telefon, pevnou linku, vedení účetnictví, poštovné a svoz odpadu apod.  

Velký náklad byl i odpis pohledávky na účtu 546.000 v celkové výši 72 tis. Kč. Tento 

náklad je daňově neuznatelný dle § 25 zákona č. 568/1992 Sb. o daních z příjmu. 

Výnosy 

Tabulka č. 4.4 – výnosy za rok 2009 

Účet Popis účtu Částka v tis. Kč
602.100 Tržby z prodeje služeb - ubytování 200

602.200 Tržby z prodeje služeb - reklama 770

602.300 Tržby z prodeje služeb - nájem 517

602.400 Tržby z prodeje služeb - ostatní 426

642.000 Tržby z prodeje materiálu 22

648.000 Ostatní provozní výnosy 183

Celkem 2 118  

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

Významnými výnosy jsou opět ubytování v celkové výši přes 200 tis. Kč. Největší 

obrat je v jarních a letních měsících, protože na ubytovně bydlí stavební dělníci a tyto měsíce 

mají ideální podmínky proto stavebnictví.  

I v tomto roce byla největší část výnosů z reklam, celková hodnota byla 770 tis. Kč.  

Nájmem se rozumí nájem sportovního zařízení, kde je v pronájmu restaurace s názvem 

Meteor, který platí za nájem 14 tis. měsíčně. Ve stejné budově je i bar nazývaný Music Cafe 

Club a výnosy z toho pronájmu činí 6 tis. Kč za jeden měsíc. Ostatní nájem plyne 

z nepravidelného pronájmu objektu pro soukromé akce. 

V ostatních tržbách v hodnotě 425 tis. Kč nalezneme jako v roce 2006 vybrané 

poplatky za tenisovou halu a tenisové kurty od nečlenů občanského sdružení.  

Tento rok nebyly výnosy z prodeje palet resp. z vrácení palet, protože se nenakupovala 

žádná antuka. 
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Dle vyjádření Ing. Václava Kupky, člena dozorčí rady, měly poskytnuté dotace od 

roku 2006 klesající tendenci a v roce 2009 už dotace nebyly poskytnuty vůbec žádné dotace. 

Výsledek hospodaření za rok 2009 byl 2 tis. Kč, tedy účetní zisk. Při sestavování 

daňového přiznání a dle zákona č. 568/1992 Sb. o daních z příjmu se mezi neuznatelné 

náklady řadily náklady na reprezentaci a odpis pohledávky. Základ daně po úpravách činil 74 

tis. Kč. U obchodních společností je možno uplatnit si ztrátu z minulých let, jak je uvedeno 

výše a proto byla uplatněna ztráta z let 2003 a 2008, a proto vlastní daňová povinnost opět 

činila 0 Kč. 

4.1.3  Rekapitulace financování  

Výsledek hospodaření v roce 2006 skončil ztrátou ve výší 79 tis. Kč a v roce 2009 

ziskem 2 tis. Kč. Už z toho vyplývá, že se jedná sice o klasickou obchodní společnost, která 

by měla být založena za účelem podnikatelské činnosti a z toho vyplývajícího 

předpokládaného zisku, ale společnosti pohybující se ve sportovním prostředí častokrát končí 

v záporných číslech, tedy se ztrátou, a ani tato organizace není výjimkou. Jejich činnosti jsou 

potom financovány pomocí organizačních složek nebo sportovních nadšenců neboli 

mecenášů, kteří až tak nehledí na vlastní finance. 

Rok 2006 skočil ztrátou, ale je potřeba neopomenout, že v tomto roce se opravovaly 

tenisové kurty v celkové ceně 445 tis. Kč, a s tím byl spojený nákup nové antuky v hodnotě 

90 tis. Kč. Tenisové kurty se neopravují každým rokem, takže tento rok nemá úplně přesnou 

vypovídající schopnost. 

Co je ale jednoznačně zřejmé, je snížení nákladů i výnosů v roce 2009. Zde je zcela 

promítnuta světová finanční krize. V roce 2009 klesly celkové náklady o 1 164 tis. Kč oproti 

roku 2006. Samozřejmě je zde půlmilionový rozdíl v opravě dvorců, ale při každoročním 

nárůstu cen je i těch 600 tis. obrovský rozdíl. Ceny energií každoročně stoupají vzhůru,  

a přesto v roce 2009 byly náklady za energií nižší, v čemž vidím obrovský posun. Určitě 

zajímavý je i fakt, že náklady na mzdy také poklesly, protože náklady by měly částečně růst 

spolu s inflací. 

Jak popisovaná společnost, tak i odběratelé „utáhly“ opasky. Výnosy se snížily v roce 

2009 o 1 083 tis. Kč oproti roku 2006. Zde je zcela nezpochybnitelný dopad nynější 

ekonomické situace. O polovinu klesly výnosy z ubytovny, které jsou jednoznačně způsobeny 
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krizí ve stavebnictví a s tím spojenou fluktuací stavebních dělníků v tomto oboru. Ubytovnu 

totiž často využívají stavební dělnictví ze zahraničí, zejména ze Slovenska. 

Samozřejmě klesly výnosy z reklamy, kdy ostatní společnosti už nejsou ochotny 

investovat tolik finančních prostředků do své propagace. 

Výrazného poklesu zaznamenaly i tržby z pronájmu tenisových kurtů a tenisové haly. 

Ceny zboží a služeb stoupají progresivněji než mzdy a proto se lidé fakticky stávají chudšími 

a nemohou si dovolit doplňkový produkt jako je trávení svého volného času.      

Graf č. 4.1 – srovnání nákladů v roce 2006 a 2009 v Kč. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

Graf č. 4.2 – srovnání výnosů v roce 2006 a 2009 v Kč. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 
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4.2 Analýza financování SK tenisu BIOCEL Vratimov, o.s. 

Kapitola naváže na předešlou kapitolu a zhodnotí situaci občanského sdružení, které je 

většinovým společníkem výše uvedené společnosti s ručením omezeným. Analýze budou 

podrobeny roky 2006 a 2009. Občanské sdružení je jako právnická osoba ve smyslu § 2 odst. 

3 zákona o sdružování občanů a obecně je povinno vést účetnictví. Podle ustanovení § 38a 

zákona o účetnictví využilo možnosti a vzhledem k tomu, že nedosáhlo stanoveného obratu  

3 mil. Kč, vedlo tzv. jednoduché účetnictví podle předpisů platných do konce roku 2003.  

V roce 2006 a 2009 vystupovalo občanské sdružení ještě pod názvem TK BIOCEL 

Vratimov. 

4.2.1  Financování roku 2006 

Všechny níže uvedené informace jsou čerpány z interních zdrojů a peněžního deníku 

za rok 2006. 

Příjmy 

Tabulka č. 4.5 – příjmy za rok 2006 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

Úroky vznikaly za vložené finanční prostředky na BÚ. Dotace od ČSTV byly pouze 

31 tis. Kč. Příjem ze startovného byl při pořádání tenisových turnajů pro registrované  

i neregistrované hráče. Největší část z daru poskytla společnost BIOTECH WIEN a to 

rovných 113 tis. Kč. Od členů bylo vybráno za rok 2006 plných 177 tis. Kč za členské 

příspěvky. Zápočet pohledávky proběhl mezi TK BIOCEL Vratimov a TJ BIOCEL Vratimov 

s.r.o. 

Příjem Částka v tis. Kč
Úroky 2

Dotace ČSTV 31

Startovné 7

Pronájem kurtů 32

Dar 128

Členské příspěvky 177

Zápočet pohledávky 100

Celkem 477
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Výdaje 

Tabulka č. 4.6 – výdaje za rok 2006 

Výdaje Částka v tis. Kč
Odměny trenérům 156

Škvára 2

Oprava tenisových kurtů 340

Ostatní výdaje 94

Reprezentace 12

Odměny hráčům 12

Započtená poledávka 100

Celkem 716  

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

 

Trenéři nejsou v klubu zaměstnáni, ale provozují činnost na své vlastní IČ. Odměny  

za rok 2006 dosahovaly k 160 tis. Kč za rok. Občanské sdružení se jako pronajímatel podílel 

na celkové opravě tenisových kurtů v roce 2006 částkou 340 tis. Kč. V ostatních výdajích je 

zejména zahrnuto cestovné na zápasy družstev, startovné pro hráče na turnajích. 

Výsledek hospodaření za rok 2006 byla ztráta ve výši 239 tis. Kč. Příjmy, které nejsou 

předmětem daně dle § 18 odst. 2 zákona o daních z příjmů, tvořily dary ve výši 128 tis. Kč. 

Podle stejného zákona, ale odst. 4 nejsou předmětem daně dotace, úroky i startovné v celkové 

hodnotě 40 tis. Kč. Dle § 19 zákona o daních z příjmů se dále osvobozují členské příspěvky 

ve výši 177 tis. Kč. Součet příjmů uvádí 345 tis. Kč. Tady vzniká rozpor, protože v daňovém 

přiznání společnosti je uvedeno 346 tis. Kč. Rozdíl je 1 tis. Kč a vznikl při zadávání příjmů 

z výběru členských příspěvků.  

Výdaje dle § 25 zákona o daních z příjmu se v tomto případě neuznávají v jejich 

celkové výši. 

Po rozdílu příjmů, které jsou předmětem daně a které předmětem daně nejsou, vychází 

za rok 2006 základ daně ve výši 131 tis. Kč. Ovšem dle § 20 zákona č. č. 586/1992 Sb. 

mohou občanské sdružení snížit základ daně až o 30%, maximálně do výše 1 mil. Kč. 

V případě, že toto snížení činní méně než 300 tis. Kč, lze odečíst ze základu daně 300 tis. Kč, 

maximálně však do výše základu daně. Při využití této možnosti byla výsledná daň z příjmů 

za rok 2006 tedy nulová. 
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4.2.2  Financování roku 2009 

Všechny níže uvedené informace jsou čerpány z interních zdrojů a peněžního deníku 

za rok 2009. 

Příjmy 

Tabulka č. 4.7 – příjmy za rok 2009 

Příjem Částka v tis. Kč
Úroky 4

Startovné 6

Pronájem kurtů 15

Dar 103

Členské příspěvky 335

Celkem 463  

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

Úroky vznikaly za vložené peníze na BÚ. Příjem ze startovného bylo při pořádání 

tenisových turnajů pro registrované i neregistrované hráče. Dar poskytla opět společnost 

BIOTECH WIEN. Od členů bylo vybráno za rok 2009 335 tis. Kč za členské příspěvky, což 

mělo za následek jednak zvýšení členských příspěvků, ale také nárůst nových členů.  

Výdaje 

Tabulka č. 4.8 – výdaje za rok 2009 

Výdaje Částka v tis. Kč
Odměny trenérům 199

Mzdy 78

Cestovné 39

Ostatní výdaje 169

Reprezentace 15

Celkem 500  

Zdroj: Vlastní zpracování dat 

V roce 2009 se také platila daň z příjmů 21 tis. Kč za rok 2008. Oproti roku 2006 bylo 

vyplaceno o 40 tis. Kč více na odměny trenérům. Tato skutečnost souvisí s nárůstem nových 

členů klubu, a proto vzrostl i zájem o služby trenérů, a z toho plynulo i vyšší nasazení trenérů. 

Značnou položkou je i cestovné, které je vypláceno hráčům účastnících se mistrovských 

utkání klubu v jednotlivých soutěžích.  Odměny hráčům jsou zahrnuty v ostatních výdajích  
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a byli ve výši 900 Kč za rok 2009, a tudíž je z toho zřejmé, že klub funguje pouze na závodní 

úrovni a tento výdaj je zcela zanedbatelný. Hráči se účastní tréninků, zápasů klubu, ale dělají 

to pouze ze své svobodné vůle a tenis je pro ně hobby a neinkasují žádné finanční odměny. 

Výrazně klesly celkové výdaje, ale jak už bylo výše zmíněno, v roce 2006 se opravovaly 

tenisové kurty, a to byl velký zásah do rozpočtu klubu. 

Výsledek hospodaření činil -37 tis. Kč. Výdaje obdobně jako v roce 2006 byly 

neuznatelné v celkové výši. To samé se týkalo i příjmů. Výsledný základ daně činil -21 tis., 

Kč, což byla daň zaplacená za předchozí rok, a proto byla celková daň 0 Kč. 

4.2.3  Rekapitulace financování  

Jak je možno z předešlé kapitoly vidět, jedná se o malý sportovní klub, který funguje 

na regionální úrovni. V občanském sdružení nejsou finanční toky nějak výrazné. Je zde vidět 

výhodnost občanského sdružení ve smyslu odpočtení 30% ze základu daně, nebo nejvýše 300 

tis. Kč. Z tohoto důvodu byla daň v roce 2006 nulová, přestože základ daně činil 131 tis. Kč.  

Důležitou položkou příjmů je výběr členských příspěvků a dary. V roce 2006 tvořila 

významnou položku i poskytnutá dotace od městského úřadu Vratimov, ale v pozdějších 

letech se dotace snižovaly, až byly celkové dotace 0 Kč. 

Výdaje jsou opravdu na nejnutnější potřeby pro fungování klubu, takže se zde 

hospodaří zodpovědně. 

4.3 Shrnutí 

V diplomové práci byly srovnány dvě organizace, jedna měla právní formu společnosti 

s ručením omezeným a ta druhá občanského sdružení. Společnosti jsou velmi úzce propojeny, 

neboť občanské sdružení je většinovým společníkem společnosti s ručením omezeným.  

De facto byla společnost s ručením omezeným založena za účelem financování občanského 

sdružení, a to hlavně z důvodu daňové výhodnosti. S tímto je nutno se vymezit proti tomu,  

že by to bylo protizákonné či neetické. Obě organizace pouze využívají možnosti, které česká 

právní legislativa nabízí. 

Občanské sdružení jak už název napovídá je nezisková organizace, provozující 

sportovní činnost, která je zahrnuta dle zákona č. 235/2004 Sb. Pod ustanovení § 57 mezi 

výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity poskytované dětem a mládeži příspěvkovými 
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organizacemi a nestátními neziskovými organizacemi dětí a mládeže a tudíž je osvobozena od 

daně DPH bez nároku na odpočet. 

Společnost s ručením omezeným je klasickou podnikatelskou obchodní společností 

s právní subjektivitou. Její funkcí je financovat jednotlivé občanské sdružení. Založili ji různé 

sportovní oddíly, které byly občanskými sdruženími, a proto si nemohli uplatňovat odpočet 

DPH z jejich hlavní činnosti, tudíž z té, proč se staly občanskými sdruženími, resp. 

neziskovými organizacemi. 

Tento systém funguje následovně. 

Schéma č. 4.1 – schéma financování 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Všechny příjmy, které jsou osvobozeny nebo nejsou předmětem daně dle zákona  

o daních z příjmů, jsou příjmem občanského sdružení. Zde patří např. členské příspěvky, dary 

a dotace. Občanské sdružení má minimální náklady, resp. náklady související s její hlavní 

činností. Dalším důležitým aspektem, proč byla společnost s ručením omezeným založena,  

je také snížení administrativní práce. Občanské sdružení by muselo členit své účetnictví podle 
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své hlavní činnosti a své vedlejší činnosti. Procentuálně by muselo rozdělovat náklady podle 

jednotlivých činností. 

Vzniklo proto toto propojení, kdy TJ BIOCEL Vratimov funguje jako klasická 

obchodní společnost, která provozuje ubytovnu, veškeré příjmy z reklam putují do účetnictví 

společnosti a kromě svých nákladů, které ji vznikají např. při provozu ubytovny, pokrývá 

náklady na provoz tenisového areálu resp. SK tenisu BIOCEL Vratimov.  

 

4.4 Návrh na zlepšení 

V této kapitole se nachází návrhy možných řešení, které by organizace mohly udělat 

pro jejich další rozvoj, ale dle mého osobního názoru jsem dospěl k závěru, že v českých 

podmínkách a na této úrovni fungují obě organizace velmi dobře. 

Domnívám se, že současný stav, byť se pohybuje na hranici zákona, využívá všechny 

možnosti současného právního systému. Je zřejmé, že skupina lidí, která zvolila toto 

propojení, měla vše promyšleno. 

První zlepšení bych viděl určitě na poli české legislativy. Toto nijak kluby bohužel 

ovlivnit nemohou nebo určitě ne kluby na regionální úrovni, ale podle mého názoru je systém 

ohledně neziskových organizací „zmatený“. Už jak sám název nezisková organizace 

napovídá, neměla by být zisková, ale přesto zisk může tvořit. Dále vedení účetnictví podle 

jednotlivých činností organizace, kdy se musí rozdělovat náklady a výnosy je zbytečně 

složitým procesem, které zvyšuje nároky na administrativu. Myslím, že by prospělo 

fungování občanských sdružení zjednodušit a pak by nemusely vznikat tyto často neprůhledná 

spojení. 

Jednou z věcí, o kterou by se měla organizace opřít, jsou dotace od města Vratimov. 

Jak je možno z předešlé analýzy vypozorovat, dotace na tenis klesly na minimum. Zde opět 

hraje svou roli, zda politické uskupení a jedinci v něm, kteří byli zvoleni do městské rady, 

fandí sportu a zvláště tenisu, ale myslím, že by představitelé organizací měli neustále 

orodovat u úředníků o získání finančních prostředků na svůj provoz. 
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Dalším důležitým příjmem by se mohly stát sponzorské dary, hlavně od firem  

z Moravskoslezského kraje, blíže potom z okolí Ostravy a Frýdku - Místku. Za pokus by 

určitě stála návštěva v hutním gigantu ArcelorMittal, dále potom v tradiční ostravské 

společnosti Vítkovice steel a.s. nebo také v ČEZu, který podporuje nejrůznější sportovní akce. 

Společnosti tímto způsobem mohou tvořit lepší image o své organizace, to se týká především 

ArceloruMittal, který je brán na veřejnosti jako původce znečištěného ovzduší v regionu 

Severní Moravy. Prospěch z toho mají i společnosti z hlediska daně z příjmů, kdy je dar 

posuzován jako odčitatelné položka ze základu daně z příjmu za podmínky, že hodnota 

jednotlivého daru přesáhne 2 tis. Kč a v daňovém přiznání je možno uplatnit snížení 5 % ze 

základu daně. 

Důležitým aspektem je také rozšiřování členské základny a tím přílivu finančních 

prostředků z členských příspěvků. S tím ale souvisí zkvalitnění služeb, což se týká hlavně 

obsazení trenérských postů a také komfortnější zázemí. V roce 2011 byla zahájena dostavba 

budovy v tenisovém areálu, která má přinést zkvalitnění v rámci šaten a restaurace. S jejím 

dokončením se počítá na jaře roku 2012. 

Posledním důležitým faktorem při získávání financí je možnost čerpání fondů z EU.  

Tato možnost je zcela opomíjena a občanského sdružení by se myslím mohlo pokusit  

o získání dotací přes danou organizaci, která pomáhá těmto subjektům tyto finanční 

prostředky zajišťovat. Tyto organizace by společnost jednoduše nalezla prostřednictvím na 

internetu, ovšem určitě by si vybranou organizaci musela dobře prověřit.  
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce byla analýza financování sportovního klubu TJ BIOCEL 

Vratimov s.r.o. Byla také provedena finanční analýza občanského sdružení SK tenisu 

BIOCEL Vratimov, která je v tomto případně nutná, protože poukazuje na jeden z možných 

způsobů, jak mohou dnes sportovní kluby na regionální úrovni fungovat. Aby bylo dosaženo 

vytyčeného cíle, práce se zaměřila na náklady a výnosy potažmo na příjmy a výdaje obou 

organizací. Důležitým aspektem, který v tomto ohledu pomohl práci zkvalitnit, byl přístup 

k interním zdrojům z účetnictví dvou výše analyzovaných firem. Tyto zdroje jednoznačně 

práci zkvalitnily, jelikož práce vychází z přesných čísel a údajů, a proto byly kluby podrobeny 

detailní a velice přesné analýze.  

V teoretické části byly vymezeny pojmy jako sport, podrobněji poté samotný tenis. 

Teoretická část se opírala hlavně o zákony České republiky. Byly nastíněny pojmy ohledně 

obchodních společností, dále pak daňová problematika, kde byly popsány dvě stěžejní daně 

České republiky a to daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. Podle obchodního zákoníku byly 

charakterizovány dvě výše zmíněné společnosti. 

V praktické části byly podrobeny analýze dvě společnosti, které spolu úzce 

spolupracují. Dle ročních účetních uzávěrek byly analyzovány roky 2006 a 2009. Z tohoto 

pohledu práce vymezuje hlavní nedostatky a navrhuje jejich možné řešení. 

Obě organizace by se určitě měly snažit o získávání finančních prostředků od státních 

subjektů, a to hlavně od městského úřadu Vratimov. Dále pak zkoušet navazovat styky 

s významnými společnosti kraje, jako je například ArcelorMittal. 

Diplomová práce může posloužit klubu, při dalším možném rozvoji sportovního 

zařízení. Je zde možnost srovnání jednotlivých položek, ať výnosů nebo nákladů či příjmů  

a výdajů a z toho vycházet při dalším možném pokusu o zvýšení finančních prostředků 

plynoucích ať už prostřednictvím členských příspěvků nebo také z reklamy.  

Diplomová práce může rovněž posloužit ostatním občanským sdružením nebo také 

nově se zakládajícím, které se mohou nechat inspirovat fungováním těchto dvou spolu 

souvisejících organizací. 
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Seznam zkratek 

ATP - asociace profesionálních tenistů 

BÚ – běžný účet 

ČSTV - Český svaz tělesné výchovy 

DIČ – daňové identifikační číslo 

DPH – daň z přidané hodnoty 

EU – Evropská Unie 

F.C. – fotbalový klub 

IČ – identifikační číslo 

KHL – Kontinentální hokejová liga 

NHL – Severoamerická hokejová liga 

PSČ – poštovní směrovací číslo 

TJ – tělovýchovná jednota 

TK – tenisový klub 

USD – označení měny Dolaru 

WTA - ženská tenisová asociace 
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Seznam příloh 

1. Manuál k založení občanského sdružení, Mgr. Josef Šplíchal, MV ČR – Manuál byl 

vytvořen jako součást projektu MV ČR „Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v 

České republice se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování 

terorismu“. 

Co je občanské sdružení 
 

Zpravidla se jedná o sdružení fyzických nebo právnických osob za účelem dosahování 

a ochrany společného zájmu. Podmínkou je, že se jedná o nenáboženské, nepolitické  

a nepodnikatelské sdružení, které svojí činností nepopírá nebo neomezuje osobní, politická 

nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné 

smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení. Sdružení jsou právnickými osobami. 

Jejich členy mohou být jak fyzické osoby, tak i právnické osoby s výjimkou obcí. Zakládání  

a provoz občanského sdružení upravuje zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. 

 

Jak založit občanské sdružení 

Sdružení mohou založit nejméně tři občané ČR, z nichž alespoň jeden je starší 18 let. 

Tito vytvoří tzv. přípravný výbor, který vypracuje stanovy sdružení a podá návrh na 

registraci. Občanské sdružení vzniká registrací na Ministerstvu vnitra České republiky, kam 

podávají zakladatelé návrh na registraci. 

 Ten musí podle výše uvedeného zákona obsahovat: 

· podpisy členů přípravného výboru, 

· jména, příjmení, data narození a bydliště těchto osob, 

· označení toho člena výboru, který je určen jako zmocněnec pro jednání jménem 

výboru, 

· text stanov ve dvou vyhotoveních. 

Tvorbě stanov, které jsou základním organizačním dokumentem, je důležité věnovat 

patřičnou pozornost. Stanovy by měly být sepsány s ohledem na budoucí praktické fungování 

sdružení včetně jeho zrušení a naložení s jeho likvidačním zůstatkem. Měly by být dostatečně 

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

chod sdružení.  

 



 

 

 

Stanovy musí obsahovat: 

· název sdružení, 

· sídlo, 

· cíl jeho činnosti, 

· orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných 

jednat jménem sdružení,  

· ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat 

svým jménem, 

·  zásady hospodaření. 

Vzor návrhu na registraci a vzor stanov je k dispozici v příloze. 

Lhůty pro vznik občanského sdružení 
 

Řízení je zahájeno dnem, kdy ministerstvu vnitra došel návrh na registraci obsahující 

výše uvedené náležitosti. Nemá-li návrh uvedené náležitosti anebo jsou-li v něm údaje 

neúplné nebo nepřesné, ministerstvo vnitra na tuto skutečnost upozorní zmocněnce 

přípravného výboru nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu na registraci a řízení nebude 

zahájeno, dokud nebudou případné nedostatky návrhu odstraněny. Registraci provede 

ministerstvo vnitra do 10 dnů od zahájení řízení, den registrace se vyznačí na jedno 

vyhotovení stanov, které se zasílá zmocněnci přípravného výboru. Identifikační číslo (IČ) 

přiděluje občanským sdružením ministerstvo vnitra. Pokud jsou splněny zákonné podmínky 

pro odmítnutí registrace, ministerstvo vnitra vydá do 10 dnů ode dne zahájení řízení 

rozhodnutí o odmítnutí registrace, které se zasílá zmocněnci přípravného výboru. Není-li 

zmocněnci přípravného výboru do 40 dnů od zahájení řízení doručeno rozhodnutí o odmítnutí 

registrace, sdružení vzniká dnem následujícím po uplynutí uvedené lhůty a tento den je dnem 

registrace. 

 

Ustavující členská schůze 

 

Po provedení registrace by měl přípravný výbor svolat ustavující členskou schůzi, na 

které by mělo proběhnout vytvoření (volba) orgánů podle stanov. Až do jejich vytvoření jedná 

jménem sdružení přípravný výbor, pokud stanovy neurčují něco jiného. Na ustavující členské 

schůzi by mělo být konstatováno, kdo je v souladu se stanovami zakládajícím členem, 

popřípadě můžete přijmout další členy a teprve poté by mělo dojít k volbě orgánů sdružení. 

Jestliže předsedu volí jiný orgán sdružení než členská schůze (např. výbor), je vhodné, aby 



 

 

tuto volbu provedl okamžitě. O zakládající členské schůzi je potřeba vést pečlivý zápis 

obsahující podepsanou prezenční listinu. 

 

Členské schůze 

 

Pravidelně, v intervalu podle stanov sdružení, by se měly konat členské schůze, 

obzvláště má-li být na nich zvolen výbor či jiný orgán oprávněný jednat jménem sdružení. 

Například má-li výbor jednoroční funkční období, musí být každý rok zvolen. O takové 

schůzi je potřeba vést pečlivý zápis, jehož součástí či přílohou musí být podepsaná prezenční 

listina. Zápis musí obsahovat označení jednání, z kterého je pořízen; datum; hlavní body,  

o kterých se jednalo a doslovně/jednoznačně napsaný text bodů, o kterých se rozhodovalo 

spolu s označením, jestli tyto body byly schváleny či ne, popřípadě záznam o hlasování  

o těchto bodech (pro/proti/zdrželi se/minimum hlasů potřebných pro schválení). Lze 

doporučit, aby zápisy byly úředně ověřeny. Takový zápis je jasným a jednoznačným 

dokladem o tom, že řádně proběhla členská schůze, kdo byl zvolen do orgánů sdružení, koho 

a čím pověřily tyto orgány a kdo je tedy oprávněn jednat za sdružení. Je vhodné, aby ten, kdo 

je oprávněn jednat navenek jménem sdružení, udělil plné moci k zastupování sdružení těm 

osobám, na kterých se schůze dohodne. Plná moc musí být písemná. Její originál si zástupce 

rovněž může nechat nakopírovat a kopie úředně ověřit (opět u obecního úřadu), aby měl více 

exemplářů a mohl je například nechat zakládat do správních či soudních spisů. 

 

Účetnictví a daně 
 

Bude-li mít sdružení nějaký majetek, musí vést účetnictví. Standardem pro vedení 

účetnictví neziskové organizace je podvojné účetnictví. Pouze ve výjimečných případech  

u neziskových organizací s velmi malým obratem je přípustné vedení jednoduchého 

účetnictví. Poslední novela zákona o účetnictví stanoví v §38a, že jednoduché účetnictví může 

být použito pouze v případě, že v předcházejícím roku celkové příjmy účetní jednotky 

nedosáhly hodnoty 3 milionů Kč. 

K příjmům se rovněž váže povinnost podat daňové přiznání. Finanční úřady požadují, 

aby se sdružení registrovalo u finančního úřadu jako plátce daně (podle zákona č. 337/1992  

o správě daní a poplatků). I když neexistují jednotné interpretace povinnosti občanského 

sdružení podávat daňové přiznání (podle jednoho názoru sdružení nemá povinnost se 

registrovat – na základě § 33 zákona ji totiž mají subjekty vzniklé za účelem provozování 

podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti), z hlediska transparentnosti lze 



 

 

doporučit, aby každé sdružení bylo u finančního úřadu registrováno, byť by nemělo žádné 

příjmy, a podávalo daňová přiznání. Občanská sdružení jsou osvobozena od některých daní.  

 

Osvobození a jednotlivé zákony jsou následující: 

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

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

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

· možnost snížení základu daně – zákon č. 586/1992 Sb., §20 odst. 7 

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

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

 

Občanská sdružení mají také úlevy od platby správních poplatků, specifikované 

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

jednotlivých položek sazebníku.  

 

Konkrétně se jedná o následující položky: 

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

soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z 

evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení 

o negativním nálezu, 

· ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze 

soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z 

evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, 

· ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu. 

 

Změny stanov existujícího občanského sdružení 
 

Změnu stanov musí schválit ten orgán, který je k tomu podle stanov oprávněn 

(obvykle členská schůze), není-li tato otázka v platných stanovách upravena, lze dovodit, že je 

změnu stanov schválit nejvyšší orgán sdružení. O tom musí být proveden řádný zápis.  

Dojde-li ke změně stanov, je sdružení povinno tuto skutečnost oznámit ministerstvu vnitra do 

15 dnů od schválení změny a zároveň mu zaslat ve dvojím vyhotovení text změny (§ 11). 

Pokud jsou stanovy z hlediska zákona v pořádku, zašle ministerstvo do 10 dnů oznámení, že 

bere změnu na vědomí. V případě určitých závad na ně ministerstvo upozorní – sdružení má 

ze zákona 60 denní lhůtu na odstranění vytčených závad a povinnost vyrozumět o tom 



 

 

ministerstvo do další 10 dnů. Neodstraní-li sdružení závady, ministerstvo jej rozpustí. 

Doporučuje se zaslat ministerstvu i vedle textu změny i kompletní stanovy v nově schváleném 

znění a požádat o vyznačení registrace na tyto kompletní stanovy. 

 

Výroční zpráva 
 

Občanská sdružení sestavují a zveřejňují výroční zprávy zcela na dobrovolné bázi. 

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

by také měla být nástrojem transparentnosti hospodaření. Aby výroční zpráva mohla plnit svůj 

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

organizace a zároveň je potřeba tyto informace předložit veřejnosti v poutavé a zajímavé 

formě. Výroční zpráva se tak stává jedinečným a vlivným nástrojem komunikace vůči třetím 

subjektům, proto je důležité jejímu zpracování věnovat pozornost.  

 

Do výroční zprávy patří zejména informace o: 

· činnostech a poslání organizace, 

· historii organizace, zejména dosažených úspěších, 

· lidech zajišťujících chod organizace – statutární orgány, zaměstnanci, atd., 

· činnostech a jejich výsledcích v uplynulém roce, 

· plnění plánu, rozpočtu, majetku a závazcích, 

· výnosech a nákladech. 

 

Z ekonomických údajů je potřeba uvést především významné údaje z oblasti majetku  

a závazků, výnosů a nákladů za uplynulý rok a to nejlépe ve srovnání s předchozím obdobím. 

Jde v podstatě o vybrané údaje z účetní závěrky. Z důvodu přehlednosti a vypovídací hodnoty 

je užitečné použít tabulky, grafy apod., které umožní lepší srozumitelnost pro členy i zájemce 

o činnost sdružení. K základním ekonomickým údajům je vhodné připojit jejich hodnocení  

s poukázáním na jejich význam pro posouzení stavu a vývoje organizace. 

 

Zánik občanského sdružení 
 

Občanské sdružení zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným 

sdružením, nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění. Pokud stanovy 

sdružení neurčují způsob dobrovolného rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením, 

rozhoduje o něm jeho nejvyšší orgán. Tento orgán oznámí zánik sdružení do 15 dnů 

příslušnému ministerstvu. Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání. Je vnitřní 



 

 

věcí každého sdružení, jakým způsobem se rozhodne naložit s majetkem při svém zániku. 

Není-li ve stanovách určen způsob rozdělení, majetek sdružení by mohl být použit například 

veřejně prospěšným způsobem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vzor návrhu na registraci občanského sdružení 
 

Věc : Návrh na registraci občanského sdružení 
 

V souladu s § 6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve 
složení: 
………………………………………......…………….. 
nar. dne …............., bytem …............................... 

….............................. 
(podpis) 

………………………………………......…………….. 
nar. dne …............., bytem …............................... 

….............................. 
(podpis) 

 

návrh na registraci občanského sdružení, které bude užívat název 

……………..............……, se sídlem ……………………………………….. 
 

Cílem sdružení je …………..................................…………………………. 
 

Zmocněncem přípravného výboru oprávněným jednat jeho jménem je 

................................................................ 

 

 

V ………..........……… dne …….……….. 
 

 

 

Podpisy členů přípravného výboru: ........................................................ 
                                           

                                             ........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vzor stanov občanského sdružení 
 

Čl. 1. 
Název a sídlo 

Název: ...................................................................................................... 
(dále jen „sdružení“) 
Sídlo: ........................................................................................................ 
 

Čl. 2 

Statut sdružení 
 

Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Sdružení je 
právnickou osobou. 
 

Čl. 3 

Cíl činnosti sdružení 
 

Cílem sdružení je ...................................................................................... 
Za tímto účelem bude sdružení usilovat o ................................................ 
 

Čl. 4 

Členství 
 

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se 
stanovami a cíli sdružení. 
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada 

sdružení. 
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena. 
4. Členství zaniká: 

· vystoupením člena písemným oznámením radě,  
· úmrtím člena, 
· u právnické osoby jejím zrušením, 
· zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady, 

· zánikem sdružení. 
5. Dokladem členství je potvrzení vydané radou sdružení/dokladem o členství je členský 
průkaz vydaný radou sdružení. 
 

Čl. 5 

Práva a povinnosti členů 
 

Člen sdružení má právo: 
· účastnit se jednání členské schůze, 
· volit orgány sdružení, 
· být volen do orgánů sdružení, 
· obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,.... 

 

Člen má povinnost zejména: 
· dodržovat stanovy sdružení, 
· aktivně se podílet na plnění cílů sdružení, 
· svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, 
· platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, 



 

 

· dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení. 
Čl. 6 

Orgány sdružení 
 

Orgány sdružení jsou: 
 

1. valná hromada, 
2. rada sdružení, 
3. předseda, 
…….....……….. (např. revizní komise) 

Čl. 7 

Valná hromada 
 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. 
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení. 
3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Rada svolá 
valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně ……….. (třetina, polovina) členů sdružení. 
4. Valná hromada zejména: 

· rozhoduje o změnách stanov sdružení, 
· schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a 

roční závěrku hospodaření, 
· volí členy rady sdružení, 
· rozhoduje o počtu členů rady sdružení, 
· rozhoduje o zrušení členství, 
· rozhoduje o zrušení sdružení. 

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. 
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. 
7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj 
hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je 
přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení. 
 

Čl. 8 

Rada sdružení 
 

1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné 
hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. 
2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů. 

3. Rada má nejméně …...…. členů. 
4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně ……....… ročně.  
5. Rada zejména: 

· volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, 
· koordinuje činnost sdružení, 
· svolává valnou hromadu, 
· zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady, 
· rozhoduje o přijetí za člena sdružení,... 

6. Předseda a místopředseda rady zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem. 
7. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit …………….. (kancelář sdružení, sekretariát 
sdružení). 
8. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 
9. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 



 

 

10. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí/trojí svolání v průběhu …….měsíců nesejde 
usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada. 

 

Čl. 9 

Předseda 
 

1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, 
přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech 
sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada. 
2. Předsedu volí rada sdružení. 
3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence 

a plynulý chod sdružení. 
4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení. 
 

Čl. 10 

Zásady hospodaření 
 

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 
2. Zdroji majetku jsou zejména: 

· dary a příspěvky právnických a fyzických osob,  
· výnosy majetku, 
· členské příspěvky (pokud jsou vybírány), 
· dotace a granty,... 

3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné 
hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. 
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. 
 

Čl. 11 

Zánik sdružení 
 

Sdružení zaniká: 
1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné 
hromady, 

2. rozhodnutím Ministerstva vnitra. 
3. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu 
majetkového vypořádání. 
 

Čl. 12 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační 
a jednací řád sdružení. 
2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány 

s peticemi. 
 

 

V ……………………...…. dne ………………………. 
 

Přípravný výbor: 
……………………………………………….....………. 
……………………………………………….....………. 
……………………………………………….....………. 



 

 

 

 


