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1 Úvod 

 

Neziskové organizace a lidé v nich pracující jsou nevyčíslitelným příjmem pro jakékoliv 

státní zřízení. Angažují se přesně v těch místech, kde nemá stát prostředky na činnosti, nebo 

by jeho zásahy byly neefektivní. Jejich činnost napomáhá k rozvoji občanské společnosti a 

vyšší úrovni života občanů. Žádná z těchto organizací nebyla založena za účelem dosažení 

zisku ale především pomáhat druhým. Vzniká tedy problém financování jejich činnosti, které 

si tyto organizace musí sami obstarat. Po našem vstupu do Evropské unie se výrazně zvýšily 

možnosti pro financování jejich aktivit, kde nestačil stát či jiné rozpočty a tím i rozvoj jejich 

činností. Svou práci jsem tedy zaměřil právě na financování těchto organizací z fondů EU. 

Pro toto téma jsem si vybral Nadaci Jana Pivečky sídlící ve Slavičíně jako ideálního 

reprezentanta právě v oblasti mnou zpracovávaného tématu.  

 

První kapitola je věnována neziskovým organizacím z teoretického hlediska. Začíná oblastí 

jejich působnosti, tedy veřejného sektoru, jeho popisem a hledisky, které veřejný sektor 

provázejí. Bez veřejného sektoru by neziskové organizace neměly kde působit a pochopení 

jeho fungování, je odpovědí na otázku proč vlastně neziskové organizace existují.  Dále již 

v užším pohledu jsou rozpracovány základy teorie, podle kterých tyto organizace fungují a 

typy neziskových organizací působících na našem území. Ke konci této kapitoly jsou uvedeny 

všechny informace o nadacích a nadačních fondech jejich právní úprava a zaměření.  

 

Ve druhé kapitole se zabýváme přímo Nadací Jana  Pivečky. Nejprve samotnou osobou Jana 

Pivečky, jeho životu a hlavně důvodu, proč založil nadaci nesoucí jeho jméno. Osobní důvody 

pro založení nadace daly základy pro její působnost a organizaci činností pod její záštitou. 

Dále je kapitola věnována vizi, poslání, cílům a základním informacím o nadaci. Poslání 

předurčuje činnosti a projekty, které nadace realizuje. Projekty jsou řazeny především do 

třech okruhů pomáhající v daných oblastech. Realizace by se však neobešla bez finančního 

zajištění, které si nadace zajišťuje sama a bez kterého by nebyla schopna dále fungovat. 

Poslední část kapitoly se věnuje analýze hospodaření nadace v letech. Pomocí grafů jsou 

názorně zobrazeny příjmy, výdaje a jejich následný rozdíl a tedy hodnocení nadace jak je 

schopna fungovat a plnit své činnosti.  
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Poslední kapitola se zabývá jedním z mnoha možných prostředků financování neziskových 

organizací a jejich projektů a tou jsou dotace z fondů Evropské unie. U neziskových 

organizací, tak jako i dalších subjektů, jsou tyto prostředky velmi významným pomocníkem 

v jejich činnostech. Nejprve jsou představeny fondy, ze kterých jsou prostředky poskytovány,  

příjmy v průběhu let pro Českou republiku a stavy podaných žádostí v kontrastu skutečně 

čerpaných prostředků. Hlavní část je však věnována rozboru jednoho z projektů Nadace Jana 

Pivečky a praktická ukázka jak EU dotuje podporované projekty. Závěr celé práce je věnován 

možnostem dalšího financování projektů nadace ze stávajících a budoucích operačních 

programů Evropské unie.  

 

Cílem mé práce je především se seznámit s hospodařením nestátních neziskových organizací 

a jejich financováním. Dalším cílem bylo objasnit financování z evropských fondů a také se 

seznámit se způsoby toků finančních prostředků. Moje hypotéza: prostředky z evropských 

fondů zásadně napomáhají neziskovým organizacím ve financování. Hypotézu potvrdím nebo 

vyvrátím na základě praktického příkladu z projektů Nadace Jana Pivečky.  
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2 Neziskové organizace 

2.1 Veřejný sektor  

 

Je součástí národního hospodářství, jež představuje ekonomiku země. Skládá se především 

z šesti hlavních rysů: 

 

 sektor netržní 

 neziskového charakteru 

 financován z veřejných financí 

 veřejná správa 

 veřejná volba 

 veřejná kontrola 

 

Pokud popisujeme veřejný sektor, rozhodování nepadá na systém trhů ale na občana čili 

voliče, který sám či přeneseně pomocí zástupců rozhodne. Tento sektor poskytuje služby či 

statky obyvatelstvu státu bez snahy získat z těchto aktivit jakýkoliv zisk. Pro tuto část 

hospodářství se získávají finanční prostředky převážně z veřejných rozpočtů, které jsou řízeny 

veřejnou správou, a jejich množství se určuje pomocí veřejné volby. Samozřejmostí je také 

veřejná kontrola probíhající na všech úrovních přímo občany nebo jimi zvolenými zástupci. [1] 

 

Dnes se veřejný sektor nedá přesně označit jednou správnou definicí. Složitost a množství 

teorií dává možnost náhledům na tuto problematiku z různých stran. Většinou tedy hovoříme 

o tomto pojmu z určitého hlediska: 

 

 vlastnictví, 

 financování, 

 právního, 

 potřeb. 

2.1.1 Vlastnictví 

U tohoto pojmu pracujeme především s dělením na soukromé a veřejné. Historicky je 

vlastnický vztah spojován především s potřebou lidí se usazovat a tudíž si vytvářet vztah 

k majetku a půdě, ke které mají pouto a dlouhodobě ji obhospodařují. Soukromé vlastnictví 
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znamená, že fyzická nebo právnická osoba je přesně definována vztahem jako vlastník 

s právy rozhodovat o svém vlastnictví, ale také nést všechny důsledky s tímto spojené.  

 

Pokud z pojmu vlastnictví vyjmeme okruh „soukromé“ ihned se můžeme bavit i o veřejném, 

jež je určeno pro potřeby veřejnosti jako celku, jeho vlastníkem je poté některý ze subjektů 

veřejné správy. V podmínkách české republiky to znamená, že pokud je cokoliv vlastněno 

z více než 50 % jakoukoliv z úrovní veřejné správy nebo jejich příspěvkovými organizacemi, 

je považován za veřejný sektor. [1] 

 

vlastnictví ve veřejném sektoru: 

 

 majetek státu 

 majetek územně samosprávných celků 

o obce 

o kraje 

2.1.2 Financování  
Ve veřejném sektoru stát v podstatné míře zabezpečuje přerozdělování prostředků tak, aby se 

zabezpečilo lepší postavení znevýhodněných vrstev obyvatelstva. Financování pochází 

z redistribuce veřejných zdrojů a to tam, kde s největší pravděpodobností hrozí ekonomické, 

sociální a politické důsledky chudoby. Stát se snaží těmto důsledků předcházet, což je 

efektivnější, nebo je dodatečně léčí a napravuje.  

 

Tento proces se nachází prakticky ve všech vyspělých ekonomikách a suma, kterou vlády 

vynakládají na tyto činnosti je jedním z největších zdrojů růstu státních výdajů. Tyto procesy 

se realizují prioritně pomocí transferů, jejichž optimálním přerozdělením se zabývá ekonomie 

blahobytu.   

 

V tržní ekonomice respektuje předpoklad, že jednotlivec je nejlepším rozhodcem ve věcech 

svého blahobytu. Nalezneme však určité případy, kdy má stát právo narušit suverenitu 

spotřebitele a jistým způsobem omezit jeho spotřebu vybraných statků. Poté hovoříme o 

financování veřejných statků a služeb zcela nebo částečně z veřejných financí.  

Existence zásahů státu do ekonomiky se zacílením na zlepšení její funkce však nejsou zcela 

bezproblémové. V ekonomických teoriích je popsána řada problémů, jež mohou vést až 
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k vládnímu selhání. Nelze tady jednoznačně říci, že vládní zásahy jsou zcela bezproblémové a 

jednoduše mohou zabezpečit ekonomické optimum. [1] 

Členění národního hospodářství podle Rektoříka: 

Národní hospodářství 

 

 

ziskový (tržní) sektor     neziskový (netržní) sektor 

     

veřejný sektor 

    soukromý sektor 

      sektor domácností 

 

ziskový sektor je tou částí národního hospodářství, kterou financují subjekty ziskového 

sektoru z prostředků získaných  prodejem statků, jež produkují nebo distribuují. Výsledná 

tržní cena se vytváří na základě vztahu mezi nabídkou a poptávkou. Prioritní funkce 

ziskového sektoru a organizací, které zahrnuje je tedy především tvorba zisku.  

 

neziskový sektor je tou částí národního hospodářství, jejíž subjekty produkují statky a 

získávají prostředky z takzvaných přerozdělovacích procesů. Jejich principem se zabývají a 

zkoumají podrobně veřejné finance. Prioritní zaměření netržního sektoru tedy je dosažení 

užitku, který je většinou veřejnou službou či statkem a nikoliv zisku ve finančním vyjádření. 

V tomto spočívá základní specifikum neziskových organizací.  

 

veřejný sektor je součástí neziskového sektoru, jež je financován z veřejných financí, řízen a 

spravován veřejnou správou a rozhodování u něj probíhá veřejnou volbou. Klíčová funkce je 

dosažena poskytnutím veřejných služeb a kontrola podléhá kontrole veřejné.  

 

soukromý sektor je částí národního hospodářství, jehož hlavní funkcí není zisk, avšak přímý 

užitek. Jeho financování probíhá především ze soukromých zdrojů, avšak příspěvek 

z veřejných financí není zcela vyloučen. Jsou to tedy finance soukromý fyzický a právnických 

osob, jejichž rozhodnutím je vložit své prostředky do konkrétní předem dané produkce či 

distribuce statků. Tato rozhodnutí provádějí, aniž by očekávali finančně vyjádřený zisk 

přinesený tímto vkladem.  
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sektor domácností je významně začleněn v rámci národního hospodářství do koloběhu 

finančních toků, vstupem na trh produktů, faktorů a kapitálu. Tento sektor má velmi hodnotné 

postavení z hlediska utváření občanské společnosti, jejíž kvalita se dá zpětně určit díky kvalitě 

těchto organizací a to z pohledu teorie i praxe. [2] 

2.1.3 Hledisko právní 

Právní postavení subjektů s působností ve veřejném sektoru české republiky lze provést 

z hlediska členění na organizace a podniky: 

 

 Státní a komunální podniky 

 Organizační složky 

o státu napojené na státní rozpočet,  

o územních samospráv napojených na příslušný státní rozpočet.  

 Příspěvkové organizace  

o státu, 

o územních samospráv.  

 

Státní a komunální podniky  

Státní podniky v zahraničí jsou v rámci Evropské hospodářské komise chápány jako 

kterýkoliv hospodářský subjekt ve vlastnictví padesáti a více procent ústřední vládou nebo 

místními orgány. Patří sem podniky řízené přímo ministerstvy, ale i ty které jsou veřejnými 

korporacemi či akciovými společnostmi, u kterých je stát držitelem většiny akcií.  

 

Státní podniky vznikaly především investiční výstavbou financovanou státem nebo 

zestátněním. Tento způsob se vyskytoval hlavně v evropských státech po druhé světové válce 

a druhé polovině 70. let. Státní podniky zabezpečují obvykle pouze tu ekonomickou činnost, 

kde tržní mechanizmus není schopen vytvořit dostatečný podnět pro soukromé investice. 

Pojem reprivatizace znamená opačný děj, kdy se státní vlastnictví mění v soukromé. Tento 

proces probíhá především pomocí prodeje akcií státních podniků na kapitálovém trhu nebo 

prodejem zaměstnancům.  

 

V podmínkách české republiky se zejména jedná o podniky důležitého významu, u kterých 

má stát zájem na jejich udržení: Česká pošta, České dráhy, Řízení letového provozu, Lesy ČR 

atd., které jakožto právnické osoby nakládají s majetkem státu nebo jeho institucí.  
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Organizační složky státu 

Organizační složky státu (OSS) nejsou právnickou osobou, tím však nejsou poškozeny 

působnosti předmětů činností podle zvláštních právních předpisů, tudíž je její jednání v těchto 

věcech bráno jako jednání státu. Organizační složky jsou účetními jednotkami, jež hospodaří 

s prostředky státního rozpočtu. Jejich příjmy jsou tedy příjmy státního rozpočtu a jejich 

výdaje, výdaji státního rozpočtu.  

 

OSS jsou tedy ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní 

zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Akademie věd a další 

zařízení, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Kancelář Poslanecké sněmovny a 

Kancelář Státu mají postavení jako organizační složka státu.  

 

Organizační složky tvoří povinně dva peněžní fondy: 

 Rezervní fond, 

 Fond sociálních a kulturních potřeb.  

 

Organizační složky územně samosprávných celků vznikají a hospodaří rozhodnutím 

zastupitelstev a jejich rozpočet je součástí rozpočtu zřizovatele.  

 

Příspěvkové organizace 

Příspěvkové organizace jsou zřizovány ústředními orgány státu ale i obcemi a kraji. Jejich 

vznik je podmíněn činností v neziskové působnosti a jejich rozsah, struktura i složitost 

vyžadují samostatný právní subjekt. Hospodaření příspěvkových organizací závisí jednak na 

prostředcích získaných jejich hlavní činností ale také na jiných či doplňkových činnostech. 

Příspěvkové organizace státu hospodaří se státním příspěvkem, který je jim poskytnut na 

jejich činnost. U těch, které jsou vytvořeny obcemi a kraji jsou jejich příspěvky přidělovány 

přímo z jejich rozpočtů. Jako další zdroj mohou získat též dotace. Hospodářský výsledek PO 

se zjišťuje ziskem z činnosti hlavní a činnosti jiné neboli doplňkové a ta je zdaňována.  

 

O vzniku příspěvkové organizace vydává zřizovatel tzv. zřizovací listinu a poté jí sám 

poskytuje příspěvek na provoz. Pokud doplňková činnost PO vytváří zisk, může jej použít ve 

prospěch své činnosti hlavní. Jakmile však hospodaření i po příspěvku od zřizovatele ztrátou 

je nutné ztrátu uhradit: 
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 z rezervního fondu,  

 z rozpočtu zřizovatel,  

 ze zisku v následujícím roce.  

 

Příspěvkovými organizacemi jsou tvořeny tyto fondy: 

 rezervní, 

 investiční, 

 fond odměn, 

 fond kulturních a sociálních potřeb.  

 

PO může do fondů rozdělovat zisk, pouze pokud už byl uhrazen případný zhoršený 

hospodářský výsledek z minulého roku. Příspěvkové organizace nesmí přijímat ani 

poskytovat úvěry a vystavovat směnky. [1] 

 

2.1.4 Hledisko potřeb 
Základním smyslem fungování národního hospodářství je uspokojování potřeb pomocí 

produkce a spotřeby různých statků. Ekonomie chápe potřebu jako pociťovaný nedostatek. 

Nejdůležitějším znakem pro třídění potřeb v ekonomii je postavení potřeb v reprodukčním 

procesu a z tohoto hlediska třídíme potřeby na: 

 výrobní, 

 finální, 

 společenské, 

 individuální. [1] 

 

Podle Streckové (1996) můžeme členit odvětví veřejného sektoru do šesti bloků, které 

zabezpečují potřeby: 

 blok odvětví společenských potřeb,  

 blok odvětví rozvoje člověka,  

 blok odvětví poznání a informací,  

 blok odvětví technické infrastruktury,  

 blok odvětví primárních statků,  

 blok odvětví existenčních jistot.  
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2.2 Základy teorie a typy neziskových organizací  

 

2.2.1Existence neziskových organizací 

Jsou dvě základní skupiny organizací působící ve veřejném sektoru.  Hlavním rozdílem mezi 

nimi je v tom, že ty ve veřejném neziskovém sektoru zabezpečují především realizaci výkonu 

veřejné správy. Pod tímto termínem si můžeme představit například organizační složky státu, 

územních celků a některé příspěvkové organizace. Naproti tomu, neziskové organizace 

s působností v soukromém neziskovém sektoru jsou většinou mimo dosah veřejné správy. 

Avšak například uzákoněním principů kdy tyto organizace mohou existovat, vykonávat svoji 

činnost a zásahů do jejich financování je i u těchto organizací veřejná správa významným 

prvkem jejich okolí.  

 

Opodstatnění první skupiny je přímo z jejich poslání tz. podílem na výkonu státní správy ať 

už u státu, regionu či obce. Druhou skupinu můžeme charakterizovat z principu „sebeřízení 

společnosti“ neboli schopnost lidí, kteří žijí a spolupracují na určitém prostoru společně 

organizovat a usměrnit své jednání. Jde především o podíl občanské společnosti na veřejné 

politice. Z tohoto důvodu se lidé sdružují do různých soukromých neziskových organizací. 

Svoboda sdružování se tedy poté dostává do předních svobod demokratického státu. [2] 

2.2.2 Teorie o neziskových organizacích 
Ke hlubšímu prozkoumání podstaty neziskových organizací je nutností se nejprve zabývat i 

jednotlivými teoriemi neziskového sektoru.  

 

teorie vládních a tržních selhání 

Klíčovým pojmem této teorie je především „veřejný statek“, tento je díky svým rysům 

vyřazen z tržního mechanismu. Jinak řečeno takovýto statek nelze většinou poskytovat 

prostřednictvím cenového mechanizmu. Selhání, o kterém tedy hovoříme, je na straně trhu 

nahrazeno činností státu. Existence veřejných statků je jedním z důvodů proč stát zasahuje do 

ekonomiky. Demokratický politický systém má však stále sklon vyhovět především 

průměrnému voliči, z čehož vyplývá existence neuspokojené poptávky určitých menšinových 

skupin po některých veřejných statcích. Vláda, jak již bylo řečeno, se snaží pomoci většině, 

při čemž menšinová skupina zůstává neuspokojena. Tento jev se tedy dá nazvat selháním 

státu, který je častější, když je společnost různorodější. Proto lidé, jejichž potřeby zůstaly 
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neuspokojeny, se obrací na neziskové organizace, které mají v mnoha případech možnost 

dané potřeby uspokojit.  

 

teorie informační asymetrie  

Tuto teorii lze jednoduše vysvětlit na situaci, kdy spotřebitelé nemají potřebné informace 

k posouzení kvality statku nebo služeb, které chtějí či musejí nakoupit a spotřebovat. Toto si 

spotřebitelé uvědomují a chtějí najít takovou nabídku, jež zaručuje čestné jednání. Za 

takového nabízejícího se většinou považují právě neziskové organizace, které nejsou založeny 

za účelem maximalizace zisku a tak může být zárukou čestného jednání.  

Je však důležité položit si otázku zda u neziskových organizací alespoň částečně zmizí motivy 

ke zneužití své informační převahy. Poslání těchto organizací spočívá především 

v uspokojování potřeb svých klientů. V rámci této teorie tedy existuje myšlenka, že u těchto 

organizací kontrolní mechanizmy ztrácejí částečně na důležitosti, jelikož jejich potlačení je 

nahrazeno vyšší vzájemnou důvěrou mezi jednotlivými stranami. Tímto však samozřejmě 

neopomíjíme kontrolu vynakládání veřejných prostředků.  

U neziskových organizací existuje jiný status důvěryhodnosti, protože jejich zákazníci vědí, 

že jejich hlavním cílem není dosahování zisku. Tento sektor tak lze nahradit jak za ziskový, 

tak velmi často i za nepružný vládní sektor.  

 

teorie státu blahobytu 

Základem této teorie je pohled na neziskové organizace jako by měly být odkázány až na 

okraj řešení problémů v sociální oblasti či jako něco co patří spíše minulosti. Třetí sektor by 

měl tedy zcela ztratit své postavení z důvodu zlepšení a růstu tržních vztahů a posilováním 

odpovědnosti státu. Tento způsob myšlení tedy odkazuje nevládní neziskové organizace do 

role jakéhosi zbytkového činitele, který pouze doplňuje uspokojování potřeb pomocí trhu a 

státu.  

 

teorie vzájemné závislosti 

V této teorii se budeme zabývat především vztahy závislosti mezi neziskovými organizacemi 

a státem v české republice. Na otázku jaké mohou být příčiny spolupráce neziskového sektoru 

a státu se dá odpovědět ze dvou různých hledisek. Salamon s Ainheierem zastávají názor, že 

neziskové organizace reagují mnohem častěji s větší rychlostí na potřeby lidí a jsou v určitých 
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oblastech aktivní dříve, než jsou tyto oblasti zaměřeny státem. Stát tak nemůže využít 

výsledků práce neziskových organizací pro své vlastní aktivity. [2] 

 

Takový náhled staví tyto organizace do role průkopníků uspokojující nevyplněná místa 

v uspokojování potřeb. Z výše uvedeného však nevyplývá, že by soukromé neziskové 

organizace svými aktivitami stát musel vždy vytlačit z dané působnosti. Na další možný zdroj 

spolupráce mezi státem a neziskovým sektorem poukazuje Salomon v jedné ze svých prací. 

Jejich přednosti se nezakládají na výhodách neziskových organizací, avšak na jejich 

omezených možnostech. Salomon a další autoři pro tento přístup používají termín „selhání 

neziskových organizací“. Tato selhání Salomon popisuje následovně: 

 

 filantropická nedostatečnost,  

 filantropický paternalismus,  

 filantropický amatérismus,  

 filantropický partikularismus.  

 

Filantropická nedostatečnost poukazuje na potíže, které neziskové organizace mohou zažít 

při sběru zdrojů pro rozšíření svých aktivit. Velmi často tak musí neziskové organizace vzdát 

potřebné činnosti, protože schopnost pokrýt je lidskými či materiálovými činnostmi je zcela 

mimo dosah organizace.  

 

Filantropický paternalismus, toto označení zahrnuje velmi nebezpečný jev některých 

organizací nedodržet cíl svého poslání popř. míjet se s potřebami na straně poptávky. 

Filantropický paternalismus je tedy jev, kdy se organizace nevycházejí vstříc potřebám 

zákazníků, ale domnívají se, že se klienti nejsou schopni se správně rozhodovat. Chovají se 

tak prakticky jako státní instituce, neboli nepodporují samostatnost a sebedůvěru klienta a vše 

dělají za něj. Tímto jednáním však kontrastují jednomu z hlavních důvodů oprávněnosti své 

existence, jež je přímo opačný.  

 

Filantropický amatérismus je stav, k němuž dochází, pokud organizace nemají dostatečně 

odborně vzdělaný personál nebo členy. Absence ziskového motivu poté mohou oslabovat 

snahu managementu organizace produkovat své statky a služby při co nejnižších možných 

nákladech, jež můžeme chápat jako selhání.  
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Filantropický partikularismus  lze spojit s tzv. „nedostatečností“ neziskových organizací. 

Pojem poukazuje na fakt, že ani tyto organizace nemohou být zcela schopny dostát všem 

existujícím potřebám, v jejich požadované míře nebo kvalitě. Zde tedy zle najít další možnost 

spolupráce státu a organizací v neziskovém sektoru. Stát zde hraje roli „napravovatele“ 

neziskových soukromých subjektů při jejich selhání. [2] 

2.2.3 Definice a kritéria neziskových organizací  

V české republice používáme pro výklad organizací působících v neziskovém sektoru definici 

uvedenou v zákoně č. 586/1992 sb. o dani z příjmů, neboli jde o organizace charakteru 

právnické osoby, která nebyla zřízena nebo založena za účelem podnikání. V ekonomické 

literatuře totiž není jednoznačně definována charakteristika organizací, je ž mají působnost 

v tomto sektoru.  

 

Zákonné předpoklady neziskových organizací 

 účelová sdružení majetku (nadace) 

 sdružení fyzických nebo právnických osob (občanská sdružení)  

 jednotky územní samosprávy (obce, kraje, stát)  

 jiné, o nichž určí zákon (Česká televize, Český rozhlas) 

 

V zákoně je uveden výčet těchto neziskových organizací, avšak je mu nadřazeno slovo 

„zejména“ tudíž tento výčet není zcela vyčerpávající:  

 zájmová sdružení právnických osob pokud mají tato sdružení právní subjektivitu a 

nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti,  

 občanská sdružení včetně odborových organizací,  

 politické strany a politická hnutí,  

 registrované církve a náboženské společnosti,  

 nadace a nadační fondy,  

 obecně prospěšné společnosti,  

 veřejné vysoké školy,  

 veřejné výzkumné instituce, 

 školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu,  

 obce, 

 organizační složky státu,  

 kraje, 
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 příspěvkové organizace,  

 státní fondy, 

 subjekty o nichž tak stanoví zvláštní zákon. [3] 

 

Statistika nestátních neziskových organizací   

(rok 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn. Vypracováno na základě vlastního zpracování [9] 

 

Jak lze z grafu pozorovat nadace a nadační fondy zabírají pouze mizivé procento mezi 

vybranými neziskovými organizacemi sídlícími v české republice. Přesný počet nadací na 

našem území v roce 2012 je pouhých 458 a nadačních fondů 1278.  

 

Seznam těchto subjektů nad grafem je sice dostačující k výpočtu daně z příjmů, avšak není 

zcela postačující, abychom pochopili poslání a cíle neziskových organizací. Jejich poslání, 

cíle a proplétání činností celou společností jsou tak bohaté, že je třeba jejich uspořádání podle 

těchto třídících znaků:  

 kritérium zakladatele,  

 kritérium globálního charakteru poslání,  

 kritérium právně organizační normy,  

 kritérium způsobu financování,  

 kritérium charakteristiky realizovaných činností.  
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Kritérium zakladatele 

 organizace, jež byly založeny veřejnou správou, tzn. státní správou (ministerstvem, 

ústředním úřadem státní správy), nebo samosprávou (obce, magistráty a kraje), určité 

z nich mají tedy název veřejnoprávní organizace,  

 organizace založeny soukromou fyzickou nebo právnickou osobou (mohou založit i 

společně), označujeme soukromoprávní organizace,  

 organizace, jejichž vznik byl jako veřejnoprávní instituce – vykonávaná veřejná služba 

je dána ze zákona jako povinnost (př. veřejná vysoká škola).  

 

Kritérium globálního charakteru poslání 

Tímto kritériem členíme neziskové organizace na: 

 veřejně prospěšné – jejich poslání je založeno na poskytování veřejných a smíšených 

statků, jež uspokojují potřeby společnosti (například vzdělávání, zdravotnictví, 

ekologie, charita …) 

 vzájemně prospěšné – jsou zakládány za účelem vzájemně podporovat určité skupiny 

občanů, které jednají se společným zájmem. Jejich hlavní činností je tedy 

uspokojování především vlastních zájmů a veřejná správa zde pouze dohlíží, aby se 

jednalo o takové zájmy, jež nejsou v kontrastu se zájmy jiných občanů či právnických 

osob. Jedná se především o aktivity v kultuře, konfesních a profesních zájmech apod.  

 

Kritérium právně organizační normy  

 organizace založené podle zákonů č. 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla a č. 250/2000 

Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

 ty organizace, jež byly založeny podle ostatních zákonů platných pro neziskové 

organizace, 

 založené podle zákona 513/1991 Sb. (obchodní zákoník a organizace s obdobným 

charakterem) 

 

Kritérium způsobu financování 

 organizace financované plně z veřejných rozpočtů (jedná se o organizační složky státu 

a územních celků),  

 financované částečně z veřejných rozpočtů – na příspěvky mají nárok (církve a 

náboženské společnosti, politické strany a politická hnutí, příspěvkové organizace …)  
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 financované z různých zdrojů (sponzorské dary, sbírky, vlastní činnost, granty atd.) 

 organizace financované předně z výsledků svého poslání.  

 

Kritérium charakteristiky realizovaných činností (Můžeme též nazývat oborové) 

 společné pro všechny neziskové organizace: 

-  jsou právnické osoby (mimo organizačních složek), 

- nejsou založeny za účelem podnikání,  

- nejsou založeny za účelem tvorby zisku,  

- uspokojují konkrétní potřeby občanů a skupin obyvatel,  

- mohou, ale nemusí být financovány z veřejných rozpočtů.  

 společné pouze pro soukromé neziskové organizace : 

- mají zákonem povolenou svoji nezávislost na vnějším okolí,  

- členství je založeno na principu dobrovolnost (s výjimkou některých profesních 

komor) 

- vytváří skupiny svých stoupenců, avšak pouze v rámci legislativy, kterou byli 

založeni a realizují svoji činnost. [2] 

2.2.4 Financování neziskových organizací  

Nestátní neziskové organizace jsou financovány přímo či nepřímo. První skupina financování 

přímé je většinou více zdrojové, a tak je můžeme dělit do těchto tříd: 

Systém veřejného financování 

 Domácí zdroje 

Státní správa 

Samospráva 

 Zahraniční zdroje (finance z Evropské unie apod.) 

 

Tento systém je velmi centralizovaný hlavní příjmy v této oblasti plynou z jednotlivých 

ministerstev, které každým rokem vyhlašují podmínky, za jakých se neziskové organizace 

mohou ucházet o dotace. Ostatní finanční podpora může být také poskytnuta státních fondů, 

obcí nebo krajů. Za zahraniční zdroje pokládáme především možnost čerpání prostředků 

z Evropské unie. Pro tyto účely vznikly speciální operační programy, z nichž mohou některé 

využívat i neziskové organizace. [4] 
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Finance z neveřejných zdrojů 

 Nadace tuzemské i zahraniční 

 Podnikatelská sféra (firemní dárcovství)  

 Individuální dárci tuzemští i zahraniční (individuální dárcovství)  

Příjmy z vlastní činnosti 

 Vlastní činnost (hlavní a vedlejší) 

 Členské příspěvky 

 Část příjmů z loterií a her 

 Reklama 

 Veřejné sbírky 

 Benefiční akce [5] 

 

Financování nestátních neziskových organizací nepřímou cestou probíhá přes daňovou 

podporu k zajištění a zachování zdrojů na financování neziskových aktivit. Konkrétně spočívá 

v možnosti snížit si vzniklý základ daně o limitovanou  částku (min. o 300 tis. Kč a max. o 1 

mil. Kč) a více  takto využít příjmy z případné doplňkové komerční činnosti na financování 

ztrátových neziskových aktivit. Určité daňové zvýhodnění neziskovým organizacím vzniká i u 

daně dědické, darovací, z převodu nemovitosti, z nemovitosti a u místních, správních a 

soudních poplatků. [7] 

2.2.5 Nadace a nadační fondy  

Nadace a nadační fondy jsou podle § 18 odst. 2 písmena b) občanského zákoníku účelová 

sdružení majetku, právnickými osobami a jsou zřizovány podle speciálního zákona pro 

dosahování obecně prospěšných cílů.  

 

Právní úprava  

Až do konce roku 1997 byla nadace jako zvláštní forma právnické osoby ustanovena 

občanským zákoníkem, jež jako jediný právní předpis upravoval postavení nadací. Novým 

speciálním zákonem řešícím tuto problematiku se stal zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a 

nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a 

nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů, úplné znění zákon č. 526/2002 Sb.  
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Zaměření  

Nadace jsou zaměřeny převážně na rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv, 

ochranu přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy 

a sportu. 

 

Zřizování nadací 

Zřizovatelem nadace se může stát jakákoliv fyzická či právnická osoba jednotlivě nebo 

společně. Zřizuje se písemnou smlouvou uzavřenou mezi zřizovateli nebo zakládací listinou 

či závětí. Vznik nadace a nadačních fondů se datuje od dne registrace u příslušného okresního 

rejstříkového soudu, který je pověřen vedením obchodního rejstříku.  

 

Majetek nadace 

Majetek nadace tvoří nadační jmění neboli ten majetek, který se zapisuje do nadačního 

rejstříku a ostatní majetek nadace.  

 

Nadační jmění 

Je souhrn všech nepeněžních a peněžních vkladů a darů do nadace zapsaných v nadačním 

rejstříku. Jsou to například cenné papíry, movité a nemovité věci a jiná majetková práva 

splňující předpoklad stálého výnosu. Nadační jmění je trvalé a je určeno pouze pro vytváření 

stálých výnosů, které jsou později použity k dosažení účelu, za kterým byla nadace založena. 

Minimální hodnota jmění je v České republice je stanovena na 500 000 Kč. Pokud dojde 

v průběhu činnosti nadace ke snížení pod tuto hranici je nadace povinna do jednoho roku 

doplnit hodnotu nadačního jmění. Pokud tak neučiní je nadace povinna rozhodnout o sloučení 

s jinou nadací nebo podat soudu návrh na zrušení nadace.  

 

Zánik 

U nadací a nadačních fondů dochází ke zrušení jejich činnosti dosažením účelu, za kterým 

byly založeny, sloučením s jinou nadací, rozhodnutím soudu nebo prohlášením konkurzu. 

Nadace mohou být rušeny likvidací nebo bez likvidace a zanikají dnem výmazu z rejstříku. 

likvidační zůstatek:   -     je převeden na jinou nadaci nebo nadační fond  

- může být nabídnut obci, v níž má sídlo 

- pokud obec zůstatek odmítne, přechází na stát [8] 
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3 Analýza hospodaření a činnost nadace Jana Pivečky 
 

Dříve, než začneme hovořit o nadaci a jejím hospodařením musíme jako zajímavost, či 

dokonce povinnost představit jejího zakladatele. Jan Pivečka odborník ve svém oboru a 

filantrop. 

 

3.1 Životopis  

Jan Pivečka se narodil roku 1919 do ševcovské a soukenické rodiny ve Slavičíně. Studoval 

Gymnázium v Uherském hradišti, avšak odmaturoval roku 1938 na Obchodní Akademii 

v Brně. Po dokončení školní docházky, na přání svého otce, nastoupil do učení ševcovskému 

řemeslu. Začátky pro něj byly těžké, ale nakonec si své řemeslo oblíbil až do konce života. Při 

své práci pro rodinný podnik založil během 2. světové války učňovskou školu, která úspěšně 

vychovávala mladé pracovníky pro podnik.  

 

Vzorem pro Jana Pivečku se již v mládí stal Tomáš Baťa, se kterým jejich rodina udržovala 

obchodní a přátelské vztahy. Díky důkladnému praktickému vzdělání a vedení i ze strany jeho 

otce Jan Pivečka koncem války stane v čele rodinného podniku a později zastává i post 

předsedy Svazu obuvnického průmyslu. V roce 1946 i přes možnost práce v rodinném 

podniku začíná pracovat u Baťů. Tímto rozhodnutím zásadně změnil svůj život. Pracovně, se 

smlouvou na tři roky, odletěl postupně do Indie, Pákistánu do Indonésie a na Srí Lanku.   

 

Politické změny roku 1948 v Československu, zestátnění rodinného podniku a jmění, vedly 

k nečekanému prodloužení pobytu v zahraničí na 44 let. Práce u Baťů zanechal až poté, co se 

odhodlal pomoci příteli zachránit jeho krachující obuvnickou továrnu a společně s ním 

podnikat v Německu. Celých 24 let od té chvíle strávil v Německu, které se stalo další z jeho 

domovů, a také se zde oženil. Podnik celých deset let prosperoval, až do roku 1970, kdy začal 

celý německý obuvnický průmysl upadat. Jako zkušený podnikatel a znalec odvětví přistoupil 

k modernizaci podniku, výrobě z moderních materiálů a snahy překonat rostoucí potíže. 

Všechny aktivity však byly neúspěšné, tak roku 1980 kapituloval a začal podnik likvidovat. 

Ve věku 61 let bral likvidaci podniku jako osobní porážku a již podruhé ztratil svůj majetek. 

Nikdy však neztratil své dobré jméno, reputaci odborníka a zkušenosti, jež celá léta získával.  

Ještě před úplnou likvidací společnosti začal dostávat, díky jeho obsáhlým zkušenostem, 

nabídky na práci v oblasti poradnictví pro obuvnický průmysl. Za svou práci získal ocenění 
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svazem obuvnických techniků v Itálii, záslužného kříže od prezidenta NSR, čestný zlatý 

odznak svazu za zásluhy a dlouholetou činnost pro německý obuvnický průmysl a jiné další.  

 

Koncem roku 1989 v Jižní Americe sledoval situaci v Československu, odkud po návratu do 

Německa dostal pozvání na Technologickou Fakultu VUT v Brně. Po diskuzi se studenty 

pochopil jejich rozhořčení a obavy z budoucnosti, jelikož sám dostával zprávy o chystané 

privatizaci Baťových závodů, pod něž spadal i bývalý rodinný podnik ve Slavičíně. Jelikož 

věděl, jak těžké bude v post komunistické zemi připravit pracovníky pro management a 

vysoce kvalifikované techniky, rozhodnul se vrátit zpět do Slavičína. Navzdory problémům 

založil ve Zlíně s Ing. Pavlem Velevem Mezinárodní školu moderního obuvnictví. 

 

Po návratu jej skupina ochránců přesvědčila o důležitosti ochrany obojživelníků u 

Luhačovické přehrady. Začal tedy další životní aktivitu podporou akce „žába“, jež je dodnes 

na pohlednicích s heslem „Never give up“. Tento krok přerostl v akce na ekologickou ochranu 

Bílých Karpat, výstavbu lesoparku, vybudování Ekocentra a mnoho jiných. Snaha dávat 

motivaci pomocí soutěží, učit i mimo školu a nezoufat při prohře, se rozmáhala bez plánu a 

cíle. Jan Pivečka s přáteli se tedy roku 1996 rozhodli založit nadaci financovanou z jeho 

vlastních omezených zdrojů.  

 

Založení nadace mělo vést hlavně k motivaci mladých lidí a jít jim dobrým příkladem. 

Nepovažovali tedy finanční vybavení za důležité. Postoj se však změnil při realizaci lesoparku 

a plánu restaurace historické valašské dřevěnice se bez cizí finanční podpory nedal uskutečnit.  

Majetek Pivečkovy rodiny byl ztracen jednou zestátněním a podruhé privatizací, když byl 

zákonně “vytunelován”. Po revoluci bylo nemožné ševcovským řemeslem nahromadit velký 

majetek, a tak prvotní dobrý úmysl použít restituovaný majetek pro činnost nadace se tedy 

nedal uskutečnit. Hodnotu nadace však neviděl v nahromaděném majetku, avšak kolika lidem 

dokáže pomoci, kolik mladých lidí dokáže motivovat a získat pro práci na zdravé občanské 

společnosti. [19] 
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Jan Pivečka dokázal svým přístupem k životu a touhou pomáhat, stát se respektovanou a 

uznávanou osobností. Zemřel náhle 5. ledna 2004, avšak  nadace, jež založil, pokračuje ve své 

činnosti dál podle jeho myšlenek a hlavně hesla „Never give up“, neboli nikdy se nevzdávej. 

3.2 Základní informace o nadaci  

 

Nadace Jana Pivečky vznikla v listopadu roku 1996. Hlavním mezníkem pro její založení 

bylo nadšení a touha jejího zakladatele vytvořit lepší společnost a zlepšit výchovu a vzdělání 

mladých lidí v regionu. V této práci pokračuje i nadále po smrti jejího „otce“ Jana Pivečky. 

Nadační jmění je aktuálně 969 080 Kč. 

 

Zaměstnanci nadace: Mgr. Božena Filáková (ředitelka) 
Mgr. Šárka Hamalčíková (provozní a programový pracovník)  
Ivana Sukaná (administrativa) 

Mgr. Lenka Tomečková 

 

Vize nadace 

Je dána historickou závislostí spojující ve Slavičíně a jeho okolí jméno Pivečky s obchodem a 

podnikáním, ale také s veřejně prospěšnou podporou, pomocí lidem, nejvíce však mládeži. 

Pomocí těchto aktivit tedy vytvořit lepší a zdravější občanskou společnost pro všechny.  

 

Poslání a role nadace  

Vychází z filozofie, kterou do nadace vnesl Jan Pivečka. Základy jsou postaveny především 

na těchto základních pilířích: 
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 vést mládež k úctě, pravdě, dodržování lidských práv, etice a morálce,  

 vytvořit prostor kde se může mládež aktivně zapojit do tvůrčích programů,  

 ochrana životního prostředí, dodržování historických a kulturních tradic,  

 vytvořit dostatečný prostor pro možnost šířit a prosazovat hodnoty spojené 

s rozvojem zdravé občanské společnosti.  

 

Cíle podporované nadací 

 Podpora a pomoc při výchově a rozšíření vzdělání mladých lidí v České republice. 

Zaměřena na vzdělání v oblastech kulturních, ekonomických a podnikatelských, s 

určením na Zlínský kraj a Slavičínský region.  

 Podpora a pomoc u mezinárodních vzdělávacích a studentských akcí založených 

především na výměně studentů žáků a učňů.  

 Podpora udržování odkazu Pivečkovy rodiny ve Slavičíně a jejich podnikatelských 

aktivit.  

 Podpora činností v zájmu ochrany přírody v rámci Zlínského a Slavičínského regionu 

i dalších lokalit. 

 Podpora a pomoc aktivit zastřešujících oblast kultury v České republice, s důrazem 

na Zlínský a Slavičínský region.  

 Podpora a pomoc v obecně prospěšných cílech blízkým regionům ale i jiným místům 

v České republice.  

 

Účel nadace 

Účelem nadace je podporovat veškeré vytyčené cíle pomocí hmotných prostředků, úsilí všech 

osob, materiální, organizační a jiné pomoci.  

 

Předmět činnosti nadace  

 Veškerá možná pomoc při přípravě a realizaci programů a akcí vytvářených nadací 

k dosažení vytyčených cílů.  

 Spolupráce s veřejnoprávními, státními, nebo soukromými institucemi a osobami u 

příležitosti podpory společných cílů.  

 Spolupráce se školskými institucemi u oblastí, jež se týkají naplňování cílů nadace.  

 Pořádání akcí zaměřených na výchovu a vzdělávání, nebo jiných za účelem 

naplňování cílů nadace.  
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 Pomoc prosazovat mravní a morální kodex u mladých lidí.  

 Výměna zkušeností založena především na spolupráci s obdobnými neziskovými 

organizacemi, či jinými subjekty.  

 Podpora, pořádání a vyhlašování každoročních soutěží, cen, studentských akcí a 

jiných za účelem tvůrčího rozvoje mladých lidí.  

  

Filozofie nadace 

 Pomáhat lidem, kteří pomoci potřebují a zaslouží si ji.  

 Udržovat v lidech, jimž je pomoc poskytnuta potřebu pomáhat v budoucnu ostatním 

(pokud jim to situace dovolí) a předávat tak podporu dále.  

 Chovat u lidí, jimž je pomoc poskytována pocit sounáležitosti s ostatními, kteří 

v nadaci pracují nebo jí vypomáhají.  

 Nadace se svým chováním a filozofií nezištné pomoci snaží o vytvoření efektu 

pyramidy. Nadace tedy pomůže, nebo jinak prospěje jistým osobám a pouze doufá, 

že ty v budoucnu zase poskytnou svou pomoc dalším lidem.  

 

Správní rada 

V roce 2011 se správní rada podle plánu rozrostla na 9 členů. Obecně jsou úkolem správní 

rady, mimo své role statutárního orgánu, úkoly týkající se programové a projektové činnosti a 

strategie působení v delším horizontu.  

 členové:  Petra Blumenberg (předsedkyně SR) 

   Ing. Michal Špaček (místopředseda SR) 
Ing. Jiří Genža (místopředseda SR) 

Mgr. Hana Urbanová 
PhDr. Monika Rychlíková 
MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. 

Hana Arnoštová 
Ing. Rudolf Baďura 

Ing. Ivana Marusjaková (revizor účtů) 
 
Obecně prospěšným cílem nadací je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana přírodního 

prostředí, kulturních památek, tradic a vzdělávání. Nadace Jana Pivečky se ve svých cílech a 

filozofii tedy příliš neodlišuje od ostatních podobných nadací působících na našem území či 

jinde ve světě. [20] 
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3.3 Projekty realizované nadací Jana Pivečky  

 

Projekty a programy, jež nadace realizuje, se člení na 3 oblasti, z nichž každá obsahuje 

množství aktivit. Základními okruhy jsou: 

 vytváření občanské společnosti, 

 výchova a vzdělávání, 

 ekologické aktivity. 

 

Každý z těchto okruhů si krátce představíme a zaměříme se na stěžejní projekty v jejich 

rámcích. 

 

3.3.1 Vytváření občanské společnosti 

 

Podstatou a základní spojnicí projektů v tomto okruhu je udržování vědomí o kulturních 

tradicích typických pro tento region. Uskutečňuje se pomocí výuky starých řemesel a 

přednášek o lidových zvyklostech pomocí dobově vybaveného roubeného domu, jenž nadace 

zachránila. Do této kategorie však spadají i projekty zaměřené na pomoc dětem v dětských 

domovech, nebo ty, které pomáhají vyplnit volný čas. Nadace za tímto účelem také pořádá 

benefiční koncerty a jiné akce pro veřejnost. 

 

Rekonstrukce roubeného domu 

Myšlenka na záchranu dřevěnice ve Valašských kloboukách vznikla, když se majitel rozhodl 

pro nedostatek peněžních prostředků tento objekt zbourat. Objekt měl však velkou historickou 

hodnotu spojenou s rodem Pivečků. Nadace tedy tuto stavbu roku 2000 zakoupila, provedla 

stavebně historický průzkum a započala první etapu záchranných prací. Práce a postupy, jež 

byly použity, vycházely z doby stavby roubenky. Po dokončení oprav byl objekt vybaven 

dobovými věcmi a nábytkem. Nyní slouží pro pořádání kurzů řemesel a setkávání různých 

zájmových skupin a žáků škol. Dřevěnice byla 27. 2. 2001 prohlášena za státem chráněnou 

nemovitou kulturní památku.  
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Podpora dětských domovů 

Nadace spolupracuje s dětskými domovy ve Zlínském kraji v oblastech např. pozvánky pro 

děti na akci Pohádkový les, pořádání předvánočního setkání spojené s mikulášskou nadílkou a 

Valaškokloboucký mikulášský jarmark. V minulosti ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati 

umožnili dětem návštěvu představení v Národním divadle, které pro dětské domovy 

organizuje občanské sdružení Palatajkov.  

 

Pohádkový les 

Akci nadace pořádá od roku 2004 o prázdninách ve spolupráci s ochotnickým divadelním 

souborem SemTamFór, studenty Gymnázia Jana Pivečky a dalšími dobrovolníky. Jedná se o 

zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi v Pivečkově lesoparku, které je organizováno jako 

procházka Pohádkovým lesem.  Smyslem je zorganizovat akci, při níž mohou děti 

plnohodnotně trávit volný čas s rodiči a prarodiči. [10] 

 

3.3.2 Výchova a vzdělávání  

 

Výchova a vzdělávání je klíčovou oblastí aktivit nadace. Činnosti nadace směřují 

k motivování různých cílových skupin s cílem podpory celkové vzdělanosti v regionu napříč 

všemi věkovými skupinami. Kromě tradiční dlouhodobé spolupráce s žáky a studenty škol, 

pracuje nadace také s cílovými skupinami sociálně a zdravotně handicapovaných osob. 

Nadace rovněž pokračuje ve vyhledávání nových talentů a zapojování schopností a 

dovedností žáků a studentů do řešení problémů místní komunity.  

 

Projekt Atd... 

Smyslem projektu, na kterém se nadace již dlouhodobě podílí, je pomoci a co nejlépe 

připravit mládež opouštějící dětské domovy na vstup do života. Na projektu, jehož autorkou je 

Mgr. Karolína Macharáčková se nadace podílí na organizačním i finančním zajištění. Již 

proběhlo několik ročníků vícedenních seminářů zaměřených na předávání užitečných 

informací, motivaci a sebepoznávání i nácviky modelových situací. Odborníci připravují 

jedince na problémy a úkony, které budou muset samostatně řešit a vykonávat. Přednáší a 

trénují s účastníky situace, do kterých se budou pravděpodobně po opuštění domova dostávat.  

Každým rokem je u příležitosti spolupráce vydáván praktický průvodce pro mládež, jež tyto 

domovy opouští. 
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Malé studio Slavičín 

Projekt je finančně podporován Velvyslanectvím USA v Praze. Před několika lety navštívili 

nadaci reportéři z Malého studia Liberec, které má téměř 30 let tradici. Ti místo toulání se po 

ulicích chtějí raději dělat noviny, rozhlas a taky televizi. Pro velký obdiv jejich aktivit, zájmu 

a nadšení začala nadace hledat podobně zaměřené žáky a studenty a založili malé studio 

Slavičín. Na záznamová zařízení začali pořizovat reportáže z různých akcí škol, města a 

nadace. V souvislosti s tímto projektem začala nadace vydávat noviny Malého studia Slavičín, 

jež vychází každé dva měsíce.  

 

Helfíkův pohár 

Mottem tohoto projektu se stala věta „je lépe zapálit alespoň malou svíčku, než proklínat 

tmu“. Helfíkův pohár již od roku 2001 pomáhá proškolovat děti 5. tříd ze Slavičína a okolí 

v poskytování první pomoci. Smyslem této akce je vychovat mladou generaci, která se nebude 

bát komukoliv pomoci při ohrožení zdraví nebo života. Dané téma je dětem vysvětleno 

nenásilnou formou pomocí hry, zábavy, dialogů a otázek. Slavičínský region byl prvním, jež 

se zapojil do této soutěže ve zlínském kraji. Projekt probíhá ve spolupráci Územním 

střediskem zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje a Nadací Jana Pivečky. Jedná se 

tedy o regionální soutěž v rámci Zlínského kraje, která probíhá v Pivečkově lesoparku.   

 

Cena Nadace Jana Pivečky  

Ve spolupráci s Českou kožedělnou a obuvnickou asociací a společností Brněnské veletrhy a 

výstavy, a.s. pořádá nadace soutěž pro mladé návrháře obuvi a doplňků z kůže. Cena je 

udělována ve třech kategoriích. První je Funny shoe jež je určena pro začínající návrháře a 

studenty středních škol. Práce studenti odevzdávají pomocí, plakátů, kresby nebo výtvarných 

objektů. Kategorie navazuje na soutěže „Veselá bota“ a „Fantastická bota“, které nadace 

pořádala v minulosti. V další kategorii s názvem „Young spirit“ se utkávají taktéž studenti 

středních škol ale je určena pro vyspělejší designéry. Studenti zde již odevzdávají hotové 

výrobky jako je obuv, kožené doplňky a galanterii. Poslední částí je Professional view, jež je 

určena pro studenty vysokých škol a mladé designéry z praxe do 30 let. Vítězné práce jsou 

vystavovány na veletrhu „KABO“ v Brně. Mladí designéři tak mají možnost představit se 

obuvnickým firmám i veřejnosti. 
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Výstavy, přednášky a besedy 

Nadace pravidelně pořádá akce pro veřejnost ze Slavičína  a okolí. Prostřednictvím této 

činnosti se snaží, aby si lidé uvědomovali, že jsou součástí určité komunity a kvalita jejich 

života závisí pouze na nich samotných. Dalším cílem u těchto akcí je snaha nadace upozornit 

na svou činnost a upoutat potencionální dárce a dobrovolníky. [10] 

3.3.3 Ekologické aktivity 

 

Základy položil Jan Pivečka již po návratu ze zahraničí při pomoci na projektu akce „žába“. 

Akce spočívá v rozmístění zábran při migraci žab k Luhačovické přehradě, jejich následný 

odchyt a bezpečný přechod přes frekventovanou silnici. Aktivita na záchranu žab se později 

rozšířila i na ochranu obojživelníků v oblasti Bílých Karpat. Realizace dalších projektů 

pomáhá ochraňovat přírodu a živočichy ve Slavičínském regionu a jeho okolí.  

 

Pivečkův lesopark  

Vznik tohoto lesoparku se datuje již roku 1940 na památku zemřelé manželky majitele 

továrny paní Josefy Pivečkové. Rodina se v zármutku nad její ztrátou rozhodla zřídit dětský 

park s jezírkem, dětským hřištěm a lavičkami. Svému účelu sloužil ještě po roce 1948, kdy již 

začal chátrat a zůstal zcela neudržovaný. V tomto stavu byl v roce 1993 navrácen Janu 

Pivečkovi, který ve spolupráci se členy ZO ČSOP Zálesí Slavičín realizoval myšlenku na 

obnovu lesoparku. V rámci sochařských sympózií postupně vznikaly plastiky, které jsou v 

parku instalovány a nyní přispívají k vybudování unikátní odpočinkové zóny pro obyvatele 

Slavičína. Později se k tomuto projektu přidalo i město Slavičín, jež se stalo generálním 

investorem. S údržbou lesoparku pomáhá i gymnázium, které prostory parku využívá 

k ekologickým aktivitám svých studentů. Nadace Jana Pivečky lesopark využívá k realizaci 

vlastních projektů pro školy, dětské domovy ale i těch, které jsou určeny pro širokou 

veřejnost. [10] 

 

3.4 Finanční zajištění nadace  

 

V posledních letech byla nadace v získávání peněžních prostředků zaměřena především na 

oblasti: 
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 benefiční akce – příprava benefičního divadelní představení „Gazdina roba“ v podání 

souboru ND v Brně v režii B. Rychlíka. Dalším projektem v této oblasti se stala 

příprava a realizace koncertu francouzských šansonů „Na cestách – „Sur les routes“ v 

podání Joëla Brose a Chantal Poullain. Místem konání se stal hotel Baltaci Atrium ve 

Zlíně a zúčastnilo mnoho příznivců, dárců, sponzorů a přátel, kterým chtěla nadace 

touto formou poděkovat za pomoc a spolupráci.  

 oblast projektů z podporou EU - pokračování projektu „Příhraničním vzděláváním k 

efektivnímu sociálnímu začlenění v regionech Slavičín – Dubnica“, který byl zahájen 

koncem roku 2009. V září 2011 byl projekt zdárně dokončen. V závěrečné zprávě byly 

splněny všechny naplánované ukazatele a nadace tedy mohla předložit i žádost o 

platbu. Celková výše získaných finančních prostředků byla 93.091,23 EUR, z nichž 

poslední část byla proplacena v roce 2012.  

Dalším projektem se stal prostřednictvím Luhačovického Zálesí projekt do Programu 

rozvoje venkova „Obnovení technického zázemí veřejně přístupné učebny“. Cílem 

bylo nahradit počítače a další technické vybavení víceúčelové učebny, užívané pro 

všechny typy vzdělávacích aktivit. Podpora našeho projektu byla Státním 

zemědělským intervenčním fondem schválena koncem roku 2011 a nadace obdržela 

dotaci ve výši 248.189,--  

Posledním úspěšným se stal projekt do Programu rozvoje venkova „Slavičín – obnova 

příměstského lesoparku“. Cílem projektu je revitalizovat prostředí Pivečkova 

lesoparku, obnovit a opravit jeho stávající infrastrukturu (dětské hřiště, místo pro 

piknik, jezírko, chodníky, provést probírku stromů, opravu stávajících dřevěných 

plastik a vybudovat prvky, které nebyly v první etapě realizace obnovy lesoparku 

uskutečněny – altán a vstupní brány). Žádost o dotaci byla podána ve výši 803.498,-- 

Kč. Na dofinancování se bude podílet Město Slavičín, které lesopark provozuje. 

Žádost o dotaci byla schválena koncem roku 2011 a počátkem roku 2012 byla 

podepsána smlouva.  

 v oblasti individuálního a firemního dárcovství – i v dalších letech poskytla 

významné finanční prostředky opět dcera zakladatele nadace Petra Blumenberg.  

Nadace dokázala udržet i přízeň tradičních dárců podporujících nadaci dlouhodobě a 

byla oznámena i další významná spolupráce se společností Zlaté jablko, a.s., která 

byla realizována v roce 2012.  
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 v oblasti orientace na získání konkrétních partnerů pro konkrétní projekty a 

grantové programy - pokračovala spolupráce s tradičními partnery projektů, kteří 

dlouhodobě podporují nadaci a její programy. [20] 

 

Přehled přijatých finančních prostředků v letech 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv NJP  

 

Jak lze v grafu názorně vidět nemá nadace jistotu stálé výše jejího příjmu. Suma, se kterou 

bude hospodařit, záleží pouze na profesionalitě a aktivitě jejich zaměstnanců. Na přehledu 

příjmů v průběhu pěti let lze vidět, že v roce 2009 značně poklesly. Podle výroční zprávy lze 

pozorovat, že dotací, grantů i darů je oproti jiným letům podstatně ubylo a jsou i v nižších 

sumách. Problematika skokového snížení příjmů mohla být zapříčiněna i ekonomickou krizí, 

jež Evropu naplno zasáhla roku 2008.  

 

3.5 Grantová činnost 

 

Nadace podporuje projekty a činnosti, jež jsou v souladu s její ideologií. V současné době se 

grantová činnost zaměřuje na:  

 projekty zacílené na zachovávání historických a kulturních tradic, řemesel, folklóru, 

 podporu projektů spolupráce občanů a nestátních neziskových organizací s dětskými 

domovy, pěstounskými rodinami, zařízeními náhradní rodinné péče, s organizacemi 
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zdravotně a jinak handicapovaných spoluobčanů, s domovy důchodců a dalšími 

podobnými subjekty působícími v regionu, 

 podpora školských projektů, domů dětí a podobných zařízení pobízejících mladé lidi 

ke snaze a možnosti zapojit se do vytváření zdravé občanské společnosti – projekty 

spolupráce škol s dětskými domovy, pěstounskými rodinami, zařízeními náhradní 

rodinné péče, s organizacemi zdravotně a jinak handicapovaných spoluobčanů, s 

domovy důchodců atd. Zejména projekty, řešené společně studenty, žáky a 

představiteli znevýhodněných skupin spoluobčanů. 

 realizaci a podporu projektů, na nichž se podílí veřejnost a které jsou občanské 

společnosti v regionu prospěšné. 

 

V roce 2011 se grantová činnost na podporu třetích osob zaměřila především na dva hlavní 

projekty v rámci: 

 Programu na podporu vytváření zdravé občanské společnosti ve Zlínském regionu,  

 Program na podporu iniciativ mladých lidí. 

 

Programu na podporu vytváření zdravé občanské společnosti ve Zlínském regionu 

Zaměřuje se na podporu obecně prospěšné činnosti, podporu kulturních, historických a 

regionálních tradic, podporu sociální sféry se zaměřením na propojení výchovně vzdělávací 

práce nadace s potřebami sociálně, zdravotně nebo jinak handicapovaných spoluobčanů. 

Celkem nadace v tomto programu podpořila 9 projektů a mimo jiné také rozdělena část 

výnosu z Fondu stability za rok 2010. 

 

Program na podporu iniciativ mladých lidí 

Minulý rok byly rozděleny finanční prostředky také v rámci tohoto programu vybraným 

projektům škol, zúčastněných v soutěži „Chceme pomáhat“. Program je zaměřen na: 

 

Projekty s dopadem na místní komunitu, jehož cílem je podpora aktivit mladých lidí, kteří se 

svou činností zapojí do realizace těchto projektů. Podpora projektů by měla vést k pomoci 

potřebným, zodpovědnému rozhodování, jasnému formulování myšlenek, toleranci vůči 

menšinovým názorům a zejména k začlenění mladých lidí do místní komunity.  
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Obsahem projektu může být: 

- spolupráce mezi skupinami mladých lidí, institucemi a neziskovými organizacemi 

sdružujícími sociálně či zdravotně handicapované osoby, seniory apod.,  

- spolupráce s dětskými domovy a dalšími zařízeními náhradní výchovy,  

- ochrana přírody a udržování přírodních hodnot,  

- záchrana kulturních památek nebo upozornění na chátrající památky, 

- oživení tradic, místní historické a významné události a osobnosti apod.,  

- prevence sociálně patologických jevů,  

- další projekty s dopadem na místní komunitu.  

 

Příklady projektů pro poskytování grantů: 

 Základní škola Slavičín Malé pole   -  Projekt „Jak žili naši staříčkové“ 

 Mateřské centrum Slavičín , o. s.   -  Projekt „Kdo si hraje, nezlobí“ 

 Sdružení rodičů ZŠ Slavičín – Vlára  -  Projekt „Divadlem proti kouření.“ 

 Karolína Macharáčková, Mgr.   -  Projekt Atd… Začlenění dětí z DD 

 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při NJP, o.p.s. - Činnost nízkoprahového 

zařízení KamPak? 

 Věcné odměny     -  Studentské a žákovské soutěže [10] 

 

Přehled poskytnutých finančních prostředků v letech 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv NJP. 
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Prostředky poskytované nadací závisí na její finanční situaci a projektech, jež právě financuje. 

Za období od roku 2007 – 2011 lze pozorovat velmi malý rozdíl u poskytnutých finančních 

prostředků. Nevýrazné změny jsou způsobeny především tím, že nadace v tomto období 

nerealizovala žádný z finančně náročných projektů, jak tomu bylo v minulosti. 

 

3.6 Hospodaření nadace  

 

Výsledky hospodaření nadace v letech 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv NJP.  

 

Výsledky hospodaření Nadace Jana Pivečky v  časovém pásmu od roku 2007 - 2011 jsou, jak 

lze z grafu vidět, každoročně záporné. U většiny neziskových subjektů můžeme na tento jev 

narazit, jelikož jejich posláním není generace finančních prostředků ale pomoc a jiné 

prospěšné aktivity pro ostatní obyvatele. Nedostatek financí na provoz a aktivity nutí nadace 

hledat tyto prostředky jinde, než z veřejných a jiných rozpočtů. Velká část nadací nyní bojuje 

„o přežití“, jelikož dobrovolných dárců a možností finančně si pomoci není mnoho. Nadace 

Jana Pivečky je jednou z těch, které se za žádnou cenu nechtějí vzdát a svou aktivitou a 

profesionalitou se snaží udržet nadaci v chodu, jak to jenom nejlépe jde. 
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4 Zhodnocení možnosti financování nadace z prostředků EU 
 

Financování rozvoje České republiky z prostředků poskytnutých Evropskou unií je zaměřeno 

na více oblastí a pochází z mnoha programů a projektů. Určitá část je čerpána i neziskovými 

organizacemi, které pod danou oblast spadají. V této části bychom si tedy představili 

možnosti, odkud nyní organizace čerpají prostředky pro své projekty a činnosti.  

 

4.1 Fondy Evropské unie  

 

Realizace evropské politiky je prováděna především pomocí fondů. Představují jeden z 

primárních nástrojů realizace evropské politiky pro hospodářskou a sociální soudržnost. 

Snaha snížit sociální a ekonomické nesrovnalosti mezi regiony EU je financována právě 

z těchto prostředků.  

 

Regionální politika (politika hospodářské a sociální soudržnosti - HSS), odráží základní 

princip solidarity v Evropské unii. Bohatší státy přispívají chudším státům a regionům na 

jejich rozvoj, aby se zvýšila standard života obyvatel po celé EU. Podle nařízení Evropské 

unie musí politika HSS podporovat především stálý a udržitelný ekonomický rozvoj, vysokou 

úroveň zaměstnanosti a ochranu či zlepšování životního prostředí na tomto území.  

 

EU realizuje cíle své regionální politiky pomocí cyklů tzv. programových období, ve kterých 

členské země vypracovávají své programové dokumenty. V nich je stanoven rozpočet a nové 

cíle projektů, kterých se členské státy v daném období snaží dosáhnout. Předchozí 

programovací období probíhalo mezi lety 2000-2006 (ČR vstoupila později - 2004), nyní 

končí období 2007-2013. [11] [12] 

 

V minulosti existovalo více fondů aktuálně, však nakládá Evropská unie především se třemi 

hlavními:  

 Dva strukturální fondy:     

- Evropský fond regionálního rozvoj (ERDF)  

- Evropský sociální fond (ESF) 

 Fond soudržnosti (Kohezní fond) 
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Evropský fond regionálního rozvoj (ERDF)  

ERDF je největším ze strukturálních fondů a zaměřuje se především na inovaci a posílení 

hospodářství v EU. Prostředky, jimiž disponuje, jsou určeny pro všechny tři cíle 

programového období 2007-2013. Má tedy velmi široký záběr a zasahuje do mnoha oblastí. 

Podporovány jsou například projekty: odstraňování ekologických zátěží, budování kanalizací 

a čističek, podpora podnikatelů, rozvoj a obnova sportovních areálů, rekonstrukce kulturních 

památek, výsadba regenerační zeleně, zavádění služeb elektronické veřejné správy apod.  

 

Evropský sociální fond (ESF) 

Podporuje především činnosti v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. Nástroji 

fondu jsou především posilování sociálních programů ve členských státech, pomoc rizikovým 

skupinám obyvatel, podporou rovných příležitostí na trhu práce a vylepšením mobility 

pracovních sil v EU. Evropský sociální fond podporuje např. projekty: rekvalifikace 

nezaměstnaných, programy pro zdravotně postižené osoby, děti, mládež a další znevýhodněné  

skupiny obyvatel. Tvoří i vzdělávací programy pro zaměstnance, rozvíjí institucí služeb 

zaměstnanosti. 

 

Fond soudržnosti (FS) 

Je určen na podporu rozvoje chudších států, ne však regionů. Podporuje také investiční 

projekty, avšak jen se zaměřením většího rozsahu a ochranu životního prostředí (nyní i oblast 

obnovitelných zdrojů energie). Možnost čerpat prostředky z fondu má členský stát, pokud 

jeho hrubý národní důchod na obyvatele nepřekročí 90% průměru EU. [11] 

 

Příjem z rozpočtu EU (v mld.) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/212201 -cesko-a-

dotace-z-eu-bereme-stovky-odvadime-desitky/  
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Graf výše nám názorně ukazuje, že prostředky z rozpočtu EU každým rokem vzrůstají, 

jedinou výjimkou je rok 2011. Česká republika je po celou dobu od vstupu do EU (2004) 

čistým příjemcem prostředků z jejího rozpočtu. V roce 2012 obdržela dokonce rekordních 114 

mld. korun, přičemž odvedla „pouze“ 40 mld. Hlavním důvodem růstu v tomto roce byly 

příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zaujímaly přes 70% celkových příjmů 

ČR z rozpočtu EU. Blíží se však okamžik, kdy Česká republika přestane pouze prostředky 

přijímat, ale začne spíše přispívat. Důvodem k tomuto obratu je značné přiblížení k průměru 

hospodaření vyspělých evropských zemí. Celkem může v programovacím období 2007-2013 

ČR čerpat až 26,7 mld. euro na zlepšení životní úrovně svých obyvatel. [13] 

 

4.2 Tematické a regionální operační programy  

 

Fondy o kterých jsme hovořili, jsou prvním krokem k přerozdělování prostředků na podporu 

regionální politiky. Projekty, které jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie, se 

realizují prostřednictvím tematických a regionálních operačních programů.  

 

Regionální operační programy 

ROP NUTS II Severozápad  

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

ROP NUTS II Jihovýchod  

ROP NUTS II Severovýchod  

ROP NUTS II Střední Morava  

ROP NUTS II Jihozápad  

ROP NUTS II Střední Čechy 

 

Tematické operační programy  

OP Doprava 

OP Životní prostředí 

OP Podnikání a inovace 

OP Výzkum a vývoj pro inovace  

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP Technická pomoc 
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Další operační programy (OP Praha Konkurenceschopnost, OP Praha Adaptabilita) jsou 

určeny pouze pro Prahu na regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Poslední skupina 

je zacílena na evropskou územní spolupráci. Spolupráce usiluje o podporu regionů na 

přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů úrovni. Jsou to OP ČR – 

Bavorsko, OP ČR – Polsko, OP ČR – Rakousko, OP ČR – Sasko, OP ČR – Slovensko, OP 

Meziregionální spolupráce, OP Nadnárodní spolupráce, ESPON 2013, INTERACT II. [14] 

 

Přehled čerpání (v mld. Kč) k 6. 3. 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků z http://www.strukturaln i-fondy.cz/getmedia/329b8c92-70be-

4ef1-82b3-6f50b53df05d/MMZ_2013_02.pdf 

 

Graf zobrazuje hodnotu podaných žádostí o prostředky z Evropské unie a sumu skutečně 

schválených a vyplacených plnění. Od začátku programového období k 6. 3. 2013 bylo 

podáno 93 761 žádostí v celkové hodnotě 1 353,2 mld. Kč. To převyšuje prostředky určené 

k poskytnutí na 170,4 %. Zatím je vydáno 40 868 Rozhodnutí o poskytnutí dotací celkem ve 

výši 651,7 mld. Kč, což činí 82,1 % celkové alokace.  

 

Neziskovým organizacím přináší čerpání z fondů značné nevýhody a zátěže. Hlavní 

nevýhodou je bezesporu propracovaný byrokratický systém. Celé čerpání od počátečních fází 

až po kontrolní je s ním spjato. U Nestátních neziskových organizací, jež jsou převážně 

závislé na veřejných financích, je překážkou také financování projektu. [6] 
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Stav proplacených prostředků příjemcům ( v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků z http://www.strukturaln i-fondy.cz/getmedia/329b8c92-70be-

4ef1-82b3-6f50b53df05d/MMZ_2013_02.pdf 

 

Jak již bylo zmíněno, požadavky na podporu jsou byrokraticky velmi zatížené. Proto je i 

jedním z důvodů proč do 2. 3. 2013 bylo vyplaceno v průměru pouhých 52,1 % celkové 

alokace Národního strategického referenčního rámce. Již schválené projekty zatím čekají na 

příjem peněžních prostředků z fondů a programů. [15] 

 

4.3 Příklad projektu spolufinancovaného z prostředků EU  

 

Nadace Jana Pivečky vytvořila před lety za pomoci ESF, MMR a Zlínského kraje vzdělávací 

středisko NJP. Projekt mapuje situaci na regionálním trhu práce a podporuje sociálně či 

zdravotně znevýhodněné osoby v okolí Slavičínska. Dlouhodobé zkušenosti a praxe totiž 

ukazují, že nejvíce ohroženými skupinami na trhu práce jsou především: zdravotně 

handicapovaní, mladí lidé bez praxe a nízkou kvalifikací, ženy po mateřské dovolené, 

dlouhodobě nezaměstnaní. Velmi dobré výsledky tohoto projektu daly vzniknout myšlence na 

přeshraniční spolupráci se slovenským městem Dubnica nad Váhom.  
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4.3.1 Charakteristika projektu 

Projekt, který se jmenuje „Příhraničním vzděláváním k efektivnímu sociálnímu začlenění v 

regionech Slavičín – Dubnica“ začala nadace připravovat již v roce 2006 v návaznosti na 

připravované programovací období 2007-2013 pro podporu členských států. Ideou projektu 

bylo získat pro svou činnost dalšího partnera a pomoci tak v rozvoji projektu i přes hranice 

regionu. Město Dubnica nad Váhom mělo zájem spolupracovat s nadací Jana Pivečky jako 

zkušeným partnerem v této oblasti, jelikož podobně zaměřené zařízení dlouhodobě postrádali.  

 

Lokalizace projektu: 

NUTS I (stát):    Slovenská republika 

NUTS II:    Západní Slovensko  

NUTS III (samosprávný kraj): Trenčínský 

NUTS IV (okres):       Ilava 

NUTS V (město):       Dubnica nad Váhom 

 

Město Dubnica nad Váhom má zájem vytvořit na svém území podobné zázemí a podmínky 

pro práci se stejnými cílovými skupinami jak je tomu u vzdělávacího střediska NJP . Velkou 

pomocí tomu jsou i zkušenosti nadace s přípravou a provozem projektu stejného typu.  

 

Dubnica nad Váhom, však také obohatí vzájemnou spolupráci přísunem zkušeností z 

mateřského centra „Dubnické Slniečko“. Centrum je dlouhodobě zaměřeno převážně na 

aktivity s matkami na mateřské dovolené  (MD). Sdružují obyvatele na rodičovské  (RD) i 

mateřské dovolené, či po jejím skončení, starající se o nezletilé a handicapované děti. 

Mateřské centrum je poté nápomocno při návratu obyvatel na pracovní trh a začlenění se do 

pracovního prostředí. Obyvatelé, nejvíce však ženy starající se o nezletilé dítě jsou ohroženy 

ztrátou aktuálních informací o trhu práce. Pomoc těmto skupinám poté vzniká 

v nezaměstnanosti, do které se dostávají právě po ukončení mateřské nebo rodičovské 

dovolené. 

 

Dalším rozšířením přeshraniční spolupráce se stává i dlouhodobé podporování organizace 

DIADUB městem Dubnica. Organizace sdružuje osoby postižené nemocí diabetes mellitus 

tzv. „cukrovka“. Pro osoby s tímto druhem postižení je velmi důležité celoživotní vzdělávání, 

jelikož jejich stav je trvalý a časem se většinou pouze zhoršuje. Musí neustále aktualizovat 

informace v péči o své zdraví a vzájemně s tím i často měnit kvalifikaci pro schopnost udržet 
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se na trhu práce až do důchodového věku. Diabetes a jiná obdobná postižení se vyskytují 

v každém regionu a tak spolupráce nebo výměna informací o pomoci takto postiženým je 

velmi žádoucí.  

 

Cílové skupiny 

Nezaměstnaní – nabytí schopnosti ovládat PC, vyhledat pracovní příležitosti, zvýšit osobní 

dovednosti 

Osoby na mateřské a rodičovské dovolené - vyrovnání ztráty kontaktu s pracovním cyklem, 

efektivní využití volného času na MD a RD k zvýšení osobních zručností a znalostí 

Zdravotně handicapované osoby - osvojení schopnosti ovládat PC a vyhledávat pracovní 

příležitosti, zvýšení šance na pracovní uplatnění, zlepšení osobních dovedností 

Sociálně slabší občané Slavičínska a Dubnicka - vytvoření místa s neustále dostupným a 

veřejně přístupnými PC a internetem (osoby, které si nemohou dovolit vlastní PC pro práci) 

 

Hlavní cíl projektu 

Hlavním cílem je v oblasti celoživotního vzdělávání zvýšit na obou stranách hranice 

vzdělávací kapacity. Vzájemným využitím zkušeností obou partnerů propojit aktivity 

v rozvoji osobního potenciálu zdravotně a sociálně znevýhodněných cílových skupin. 

Příkladem jsou nezaměstnaní, zdravotně či sociálně handicapovaní a osoby nacházející se na 

mateřské, nebo rodičovské dovolené. Pomocí smysluplného využití volného času zmírnit 

dopad zdravotního, sociálního nebo územně – lokálního handicapu pro uplatnění na trhu práce 

a tím zlepšit jejich další život. 

 

Specifické a dílčí cíle 

- poskytnutí možnosti dalšího vzdělání cílovým skupinám: absolventi škol bez praxe, 

nezaměstnaní a dlouhodobě nezaměstnaní, zdravotně handicapovaní, matky na MD 

- zlepšit podmínky vracejícím se matkám pro vstup na trh práce po mateřské nebo 

rodičovské dovolené prostřednictvím poradenských a vzdělávacích aktivit a odbornou 

pomoc u problémů spojených s izolací způsobenou pobytem na MD nebo RD 

- výměna zkušeností a seznámení se s činností mateřského centra v Dubnici bude 

předpokladem k poskytnutí modelu pro přípravu a možnost jeho založení ve Slavičíně.  

Výměna vyučujících v oblasti vzdělávání a předporodní přípravy, společné aktivity při 

vzájemném setkávání a předávání zkušeností.  
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- sdílení poradenských a vzdělávacích aktivit prohloubí informovanost diabetiků na 

Slavičínsku o různých hlediscích nemoci a pomůže odstranit dopady nemoci na jejich 

uplatnění na pracovním trhu 

- poskytování přístupu cílovým skupinám k informačním technologiím se zacílením na 

zvýšení počítačové gramotnosti v obou regionech a provozovat místa s veřejně 

přístupnými informačními technologiemi 

- přiblížit vzdělávání skupinám zdravotně handicapovaných (formou mobilního 

vzdělávání pomocí notebooků a diaprojektorů), které nemohou služeb využívat přímo 

ve středisku 

- vzájemnou spoluprácí a společnými aktivitami cílových skupin přispívat k rozvoji 

zdravých partnerských vztahů v příhraniční oblasti  

- nabízet vhodné volonočasové aktivity cílovým skupinám a přispívat tak k jejich 

integraci do společnosti  

- vybudování vzdělávací kapacity, která by v budoucnu mohla být využívána i jinými 

cílovými skupinami podle jejich potřeb 

 

Aktivity projektu – vedoucí partner 

1. Veřejně přístupné informační technologie pro všechny cílové skupiny 2 x v týdnu od 8 

do 18:00 a 1x týdně do 20:00 hodin, kdy budou mít k dispozici přístup k počítačům a 

bezplatné připojení na internet.  

2. Kurzy práce s internetem a elektronickou poštou, možnost vyhledání jakýchkoliv 

informací (např. u úřadů, rejstříků, registrů) a využívání dalších služeb nabízených 

internetem (komunikace, bankovnictví, internetové obchody).  

3. Kurzy ovládání dostupných programů na PC 

- základy práce v Microsoft office 

- základy grafické práce (grafické programy)  

4. Kurzy základů účetnictví a daňové evidence  

- základy daňové evidence a podvojného účetnictví 

- kurzy zpracování účetnictví na PC  

5. Kurzy řemesel – umožní převážně handicapovaným skupinám naučit se jak vyplnit 

volný čas a v něčem vyniknout, což zlepší jejich sebehodnocení a sebevědomí.  

výroba: košíků, ošatek, koberečků, slaměných a drátěných ozdob, kraslic, perníků  

6. Organizování společných výtvarných dílen na určitá témata – malování, modelování, 

keramická výroba apod. 
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7. Motivační a informační aktivity pro nezaměstnané a handicapované  

- pravidelné vyhledávání zaměstnání na internetových serverech 

- základní informační kurz pro nezaměstnané (kurz nabídne základní informace jak se 

ucházet o práci, chovat při pohovorech, jak napsat životopis, jak se připravit na 

konkurz a další potřebné znalosti) 

- Programy integrace osob se zdravotním postižením (začlenění osob se zdravotním 

postižením pomocí vzdělávacích aktivit výhradně pro tuto cílovou skupinu) 

 

Aktivity projektu – přeshraniční partner 

1. Kurzy získání dovedností na PC osob na MD, zdravotně postižených, nezaměstnaných 

(ovládání Windows XP, Microsoft office, práce s grafikou a internetem) 

2. Poradenské aktivity pro: matky na MD, zdravotně handicapované, nezaměstnané  

- Rozvoj osobnosti (přednášky zaměřené na: orientaci na trhu práce - vyhledávání 

místa, příprava motivačního dopisu, životopisu, komunikaci a přijímací pohovor) 

- Poradenské aktivity v oblasti legislativy (Zákoník práce, podnikatelská činnost) 

3. Profylaktická příprava – příprava na porod, kojení, péče o novorozence  

4. Odborné přednášky s lékaři (dětský pediatr, dentista, alergolog, psychiatr, psycholog)  

5. Edukační diabetické dni (1 x měsíčně), přednášky s lékaři na témata: oční onemocnění 

diabetika, cévní onemocnění, právní postavení diabetika ve společnosti, nárok na 

pomůcky, diabetická noha, stravování, endokrinologické onemocnění, onkologické 

problémy, diabetička a těhotenství, léčba diabetu. 

 

Společné aktivity  

1. Společná příprava projektu s využitím zkušeností partnerů 

2. Výměna lektorů podle zkušeností (vedení odborných kurzů a přednášek, koordinace)  

3. Společné aktivity: vzájemné vytěžování kurzů dle aktuálních potřeb partnerů, 

návštěvy matek z Dubnice ve Slavičíně a opačně, návštěvy handicapovaných ze 

Slavičína v Dubnici (a opačně). 

4. Výměna odborníků na seznámení se s diabetem mellitus (1 x za půl roku) 

5. Dubnický diabetický den (návštěva zdravotně postižených občanů z ČR) 

 

Přeshraniční dopad 

Projektem bude vybudována srovnatelná kapacita na vzdělávání po obou stranách hranice. 

V budoucnu libovolně využitelná oběma partnery pro jakýkoliv druh aktivit ve prospěch 
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stávajících i dalších možných cílových skupin. Přímým kontaktem cílových skupin dojde 

k předávání zkušeností a možnému vzniku pracovních míst na opačné straně hranice.  

Vzhledem k malé vzdálenosti mezi městy mohou být vytvořeny pevné vazby pro budoucí 

spolupráci partnerů i v jiných oblastech zájmů. Dojde k propojení subjektů veřejného a 

soukromého sektoru na základě zlepšení vstupních podmínek na trh práce pro podporované 

skupiny obyvatel. [21] 

 

4.3.2 Porovnání nákladů projektu  

Nadace Jana Pivečky 

 

 

 

 

 

 

 

Jak lze v grafu vidět hlavními oblastmi mezi výdaji jsou lidské zdroje, externí služby a 

výrobky a provozní náklady. Součet těch tří oblasti dává dohromady 94 % z celkových 

nákladů vynaložených na projekt nadací Jana Pivečky. Celkem byla za stranu nadace 

vyčíslena částka 115 898 Euro což v převodu na české koruny (při kurzu roku 2006 při 

přípravě projektu – 24,70 Kč/Euro) znamená 2 862 680 Kč.  

 

Dubnica nad Váhom 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z žádosti o dotaci 
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159 860 € 

(3 948 542 Kč) 

39 800 € 

(983 060 Kč) 

Požadovaná výška FP z ERDF  Doplatek partnerů 

Město Dubnica nad Váhom je na tom se skupinou tří největších nákladů obdobně jako nadace. 

Součet největších výdajových položek (lidské zdroje, externí služby a výrobky a provozní 

náklady) činí 87 % a podílí se tedy hlavní měrou na celkových nákladech. Náklady pro 

slovenskou stranu na projektu přeshraniční spolupráce jsou nižší a to na úrovni 83 762 Euro. 

Suma nákladů v přepočtu tedy činí 2 068 921 Kč. Pokud přepočteme částky, které poskytovali 

obě strany, zjistíme, že na Dubnici nad Váhom připadá 42 % podíl z celkového objemu 

prostředků potřebných pro realizaci projektu.  

 

Porovnáním obou grafů lze také pozorovat, že nejsou u obou stran stejné náklady. Jsou to 

náklady na přípravu projektu, které se vyskytují u nadace Jana Pivečky, jakož u hlavního 

partnera a organizátora projektu. Naopak nadace postrádá investiční náklady (náklady na 

opravu učebny) objevující se u druhé strany což je logické vzhledem k realizaci projektu 

právě na slovenské straně. [21] 

 

4.3.3 Dotace na projekt z EU 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Celkové náklady na projekt přeshraniční spolupráce vystoupali na sumu 199 660 Euro, 

v přepočtu tedy 4 931 602 Kč. Graf názorně ukazuje podíl částek, které partneři žádali po 

fondech Evropské unie. Na první pohled je jasné, že převážná část prostředků na realizaci 

projektu bude pocházet právě z „evropských peněz“. Podílem na celkové sumě požadovaná 

částka zaujímá celých 80 % celkových nákladů na  projekt. Pouze zbylých 20 % dofinancují 

oba partneři projektu. [21] 



47 

 

0 Kč 

500 000 Kč 

1 000 000 Kč 

1 500 000 Kč 

2 000 000 Kč 

2 500 000 Kč 

3 000 000 Kč 

3 500 000 Kč 

4 000 000 Kč 

4 500 000 Kč 

Vzdělávací 
středisko Nadace 

Jana Pivečky 

„KamPak? No 
přece k nám!“ 

Obnova 
technického 

zázemí veřejně 

přístupné učebny 

obnova 
příměstského 

lesoparku 

celková hodnota projektu prostředky z EU 

4.4 Další projekty nadace podporované Evropskou unií  

 

Realizace projektů Nadace Jana Pivečky je závislá především na výši dotací a příspěvků. 

Jelikož disponuje s velmi omezenými zdroji je pro nadaci nemožné financovat nákladné 

projekty sama, ale může pouze spolufinancovat určitý podíl. Jak už bylo řečeno výše, velmi 

výrazným donátorem se stala Evropská unie. Pokud nadaci není schválena dotace na předem 

zpracovaný projekt, není většinou možnost jej financovat z jiných zdrojů a realizace se odloží. 

Celková hodnota schválených projektů je financována až z 80%, což je velmi výrazná pomoc 

při rozložení nákladů. Zbylou část již musím nadace dofinancovat sama s partnery, nebo 

zažádat o dotaci ze státního rozpočtu či rozpočtu kraje a města.  

 

Příspěvky z EU na projekty nadace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů Nadace Jana Pivečky  

 

V grafu lze vidět, že prostředky z Evropské unie opravdu kryjí většinu všech nákladů na 

schválené projekty. Příkladem je realizace vzdělávacího střediska, kdy z celkových nákladů 4 

339 491 Kč byla EU nápomocna 3 471 593 Kč tedy přesně 80 % z celkových nákladů na 

projekt. Zbylých 20 % bylo financováno rovným dílem ze státního rozpočtu a z rozpočtu 

zlínského kraje. Při pohledu na graf je jasné, že u ostatních projektů je situace velmi obdobná.  
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4.5 Budoucí možnosti financování z prostředků EU 

Budoucí příjmy z Evropské unie budou pro Českou republiku a samozřejmě i pro neziskové 

organizace omezenější. Jelikož je Česká republika z nově příchozích zemí v porovnání 

s ostatními již na 80 % evropského průměru, postupem času začneme více prostředků odvádět 

než přijímat.  

Programové období 2007 – 2013 

Aktuální období končí již 31. 12. 2013 nařízení EU však stanovuje přesah dvou let do dalšího 

programovacího období k dokončení realizace a profinancování projektů, které začaly později 

v tomto období. Podmínkou je však fyzická realizace projektu nejpozděj i do konce roku 2015 

a průběžné požadavky na proplacení oprávněných výdajů. [16] 

 

Programové období 2014 - 2020 

Již v roce 2012 schválila vláda podklady pro následující programové období. Již nyní je jasné, 

že budoucí suma na rozdělení bude nižší než v obdobích předcházejících, avšak celý systém 

má být jednodušší a efektivnější. V rámci tohoto období vznikne i nový Operační program 

Zaměstnanost, který se zaměří především na veřejnou správu, sociální začlenění, aktivní 

politiku zaměstnanosti a další vzdělávání zaměstnanců. Další podporované oblasti, kterých 

může nadace využít, jsou operační programy: přeshraniční spolupráce, meziregionální 

spolupráce, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání, OP Životní prostředí. [17] [18] 

 

Prostředky z EU bude tedy možné čerpat i po skončení nynějšího programového období. 

Nadace zpracování již projekty, které mohou být v budoucnu profinancovány z operačních 

programů. Příkladem může být pokračování projektu přeshraniční spolupráce „Slavičín – 

Dubnica“, jež byl zamítnut, avšak stále čeká na realizaci.  
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5 Závěr 
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit možnosti financování neziskových organizací 

z prostředků poskytovaných Evropskou unií. Pro tyto potřeby jsem si vybral Nadaci Jana 

Pivečky, která již mnoho let realizuje své projekty za přispění prostředků z EU. Výsledky, 

kterých bylo dosaženo, byly zpracovány na základě jednoho projektu, který nadace 

realizovala za přispění unie.  

 

Práce však není zaměřena pouze na získávání dotací, ale také na hospodaření nadace samotné. 

Druhá část práce je věnována hospodaření nadace v průběhu po sobě jdoucích pěti let. 

Názorně v grafech a následně i slovně vysvětleny jsou příjmy, výdaje a výsledné rozdíly 

v letech za dané období. Nadace si vede výborně, protože se jí daří zvládat již dlouhou dobu 

nepříznivou finanční situaci. Toto tvrzení z tohoto rozhoru vyplývá.  

 

Poslední část práce, jak již bylo řečeno výše, je zaměřena na získávání prostředků z Evropské 

unie. Systém takového financování je velmi složitý a zbytečně byrokraticky zatížen. Nejprve 

musí být vyhotoven kompletní projekt, na jehož základě neziskové organizace zasílají žádosti 

o dotaci. Rozpracování zahrnuje každý detail od zajištění lidských zdrojů, časový 

harmonogram prací až po velmi přesný odhad rozpočtu na jednotlivé položky. To je velmi 

důležité, protože EU má striktní pravidla pro přesouvání peněžních prostředků mezi 

položkami. Pokud se někde v dokumentech nalezne chyba, nedostatečné informace nebo 

úředník vyřizující žádost organizacím nevyhoví, je žádost zamítnuta. Takový výsledek řízení, 

pokud tyto organizace nenaleznou jiný způsob financování, je pro projekt likvidační. Pokud je 

však dotace poskytnuta, jsou prostředky vypláceny až po skončení projektu, nebo jedné z jeho 

částí.  

 

Další projekty, které nadace realizovala za přispění některého z fondů Evropské unie, jasně 

dokazují, že EU velmi výrazně dotuje dobře připravené projekty a tedy i neziskové 

organizace. Můžu tedy moji hypotézu „prostředky z evropských fondů zásadně napomáhají 

neziskovým organizacím ve financování“ potvrdit. Projekty, které byly nadaci schváleny, jsou 

až z 80% financovány z evropských dotací. Pokud prostředky nebyly poskytnuty, nadace by 

nebyla schopna z vlastních prostředků realizovat tyto projekty a jejich uskutečnění by musela 

být odložena. Stejný osud má i pokračování projektu přeshraniční spolupráce, který nebyl 

schválen a nyní čeká, zda se ještě někdy dokončí.  
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Na závěr chci poděkovat všem zaměstnancům Nadace Jana Pivečky, zvláště pak jejich 

ředitelce, za ochotu a shovívavost při poskytování informací pro účel mé práce, kdy i přes 

pracovní vytížení vždy našla čas pro konzultaci a poskytnutí mnou požadovaných podkladů. 

Při mých návštěvách zařízení jsem byl mnohokrát svědkem, že nadace funguje jak má a 

všichni její zaměstnanci plní své pracovní povinnosti i nad míru svých závazků. Nadace 

poskytuje i přes nedostatek prostředků vynikající služby a tím velmi podporuje rozvoj 

Slavičínska a blízkého okolí.  
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