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1 ÚVOD 

 

Organizace nestátního charakteru pracující s dětmi a mládeží tvoří vedle škol  

a školských zařízení významný prvek ve vytváření nabídky pro aktivní využití jejich volného 

času. Svou činností tak doplňují a obohacují výchovně vzdělávací funkci školy a rodiny,  

a také se významným způsobem podílejí na vytváření občanské společnosti v České 

republice. Umožňují dětem a mládeži rozvíjet přirozeným způsobem jejich schopnosti, 

dovednosti, talent a připravují je na budoucí život.  

Tělovýchovné a sportovní spolky jsou v našich podmínkách dlouholetou tradiční 

základnou dobrovolné tělovýchovy a sportu. Na pořádání těchto aktivit se každoročně podílejí 

desetitisíce dobrovolných pracovníků, což výrazně snižuje celkové náklady na tuto oblast. 

Sport je oblast lidské činnosti, která se těší velkému zájmu lidí a která má zároveň 

nesmírný potenciál je sdružovat a oslovovat. Děje se tak bez ohledu na jejich věk či 

společenský původ. Význačným způsobem posiluje hospodářskou a společenskou soudržnost, 

napomáhá vytvářet sjednocenou společnost při dosažení rovného postavení mužů a žen. Tato 

skutečnost je podstatná zvláště u mladých lidí, lidí zdravotně postižených a lidí pocházejících 

ze znevýhodněných poměrů. Sport produkuje pocit sounáležitosti a spoluúčasti. V zemích EU 

se sportu v různých formách věnuje vysoké procento populace. V průměru 20% cvičenců je 

organizováno v klubech, početná část ale sportuje i neorganizovaně.  

Sport představuje dynamické a rychle rostoucí hospodářské odvětví. Slouží jako 

nástroj místního i regionálního rozvoje, obnovy měst a vesnic, o čemž vypovídají studie  

a analýzy vnitrostátních rozpočtů i zisky z velkých sportovních akcí. S ekonomikou je sport 

velmi propojen. Ekonomika vytváří pro rozvoj sportu příznivé podmínky a sport napomáhá 

rozvoji národní ekonomiky např. organizací sportovních akcí, výstavbou sportovních objektů 

a zařízení, výrobou zařízení pro tyto objekty, výrobou sportovního nářadí a náčiní, dopravou 

sportovců a diváků, výstavbou obchodů se sportovním zbožím či provozováním služeb (např. 

posilovny, fitcentra, organizované „školy“ a kurzy pro děti, mládež i dospělé). Podle Bílé 

knihy o sportu vytváří sportovní prostředí v zemích EU až 3.7% HDP a zaměstnává až 5.4% 

pracovní síly.  

Má bakalářská práce se věnuje tématu „Hospodaření občanského sdružení v oblasti 

sportu“. Pro demonstraci jsem si vybrala TJ Sokol Valašské Meziříčí. Tato organizace 

existuje již od roku 1864 a její kořeny sahají hluboko do historie. 

Cílem této práce je analyzovat činnost a hospodaření jednoty za období pěti let, 

zaměřit se na její příjmy a výdaje celkem a dokázat zda mají či nemají celkové dotace 
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poskytnuté TJ Sokol VM rostoucí trend. Hypotéza bude v závěru potvrzena, eventuálně 

vyvrácena. Metody, které jsem použila v této práci jsou sběr dat a jejich následný rozbor,  

a také studium odborné literatury. Analýzu hospodaření jsem pak provedla na základě metody 

deskripce analýzy, kdy rozložíme celek na základní části a identifikujeme jejich podstatné 

a nutné vlastnosti. 

Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol, z toho první je úvod a pátá je závěr.  

Ve druhé kapitole nazvané „Vymezení pojmu neziskové organizace“ se zabývám 

vývojem neziskového sektoru v České republice a obecným vymezením neziskových 

organizací a jejich financováním. Dále se věnuji členění národního hospodářství obecně  

a vymezení tohoto hospodářství podle teorie Pestoffa a jeho trojúhelníku. V další části 

kapitoly představuji organizační strukturu sportu v České republice, jeho současnost a způsob 

financování. Kromě toho se zabývám vymezením důležitých pojmů, jako jsou tělesná kultura, 

sport, tělesná výchova, sportovní činnost, turistika a rekreace. V závěru této kapitoly zmiňuji 

problematiku občanských sdružení v oblasti sportu. 

Ve třetí kapitole se pak blíže zaobírám mnou vybranou neziskovou organizací 

v oblasti sportu, kterou je TJ Sokol Valašské Meziříčí. Představuji její činnost, sídlo a právní 

postavení, cíle a poslání, členství, povinnosti a práva členů, hospodaření a majetek 

organizace, její orgány, oddíly a její rozpočet. Také zmiňuji historii vzniku 

valašskomeziříčského Sokola a jeho postupný vývoj až do současné podoby. 

Čtvrtá část bakalářské práce se zaměřuje na zhodnocení činnosti organizace v letech 

2008 – 2012 a to prostřednictvím analýzy hospodaření, ve které zjišťuji strukturu výdajů, 

příjmů a také výsledek hospodaření. 
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2 ÚLOHA A POSTAVENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI SPORTU 

 

2.1 Vývoj neziskového sektoru v České republice od roku 1989 

 

Neziskový sektor navazuje v současné ČR na bohatou tradici. Nadace a spolky měly 

význačný podíl na národním, kulturním a politickém osamostatnění. Vzpomeňme Národní 

obrození, vznik Československé republiky v roce 1918, Sametová revoluce v roce 1989. 

Tradice spolkových činností a neziskových organizací byly přerušeny v době fašistického  

a komunistického režimu. V té době byla svobodná iniciativa občanů nežádoucí.  

Rok 1989 přinesl v této oblasti zásadní změnu. Začaly vznikat tisíce nestátních 

neziskových organizací a celý sektor prošel mnoha změnami, které můžeme rozdělit do čtyř 

etap: 

1990 – 1992 

Atmosféra doby se odrazila v prvních právních úpravách neziskového sektoru (zákon 

o sdružování a právní úprava nadací) a v založení Nadačního investičního fondu. Vznikla 

Rada pro nadace jako poradní orgán vlády pro otázky NNO. V tomto období liberální politika 

státu vytvořila podmínky k nastartování veřejně prospěšné činnosti, kterou v začátcích 

významně podpořili taktéž zahraniční dárci s cílem rozvinout tento pilíř demokratické 

společnosti. 

1993 – 1996 

Stát formoval svůj vztah k neziskovému sektoru zprvu skepticky a rezervovaně díky 

nevoli rozdělit Nadační investiční fond a váháním nad novým zákonem o nadacích. Představy 

o neziskovém sektoru ovlivňovala diskuse Václava Havla a Václava Klause o podstatě tzv. 

občanské společnosti. Státní politika v této době zaostala za vlastním samovolným vývojem 

neziskového sektoru. Přesto se státní podpora neziskovému sektoru pohybovala mezi 2 až 3 

mld. Kč ročně.  

1997 – 2001 

Vztah státu k neziskovému sektoru se stal intenzivnějším a přesnějším. Nový zákon  

o nadacích směřoval k upevnění nadační sféry. Proběhla příprava nových zákonů  

a zpřesňování dotačních pravidel jednotlivých ministerstev. Činnost Rady vlády pro nestátní 

neziskové organizace byla obnovena a rovněž došlo k rozdělení prvních finančních prostředků 

z Nadačního investičního fondu.  
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2002 – dnes 

Tato doba přinesla dvě velké změny. V první byly v rámci reformy veřejné správy 

vytvořeny kraje, jenž začaly zásadním způsobem ovlivňovat situaci NNO v regionu. Druhá 

změna byla ve jménu členství v EU, což přineslo výzvu v podobě možnosti navazovat 

partnerství a využívat fondy EU v rámci aktivit neziskových organizací.  

Členství České republiky v EU může do budoucna výrazně posílit význam a vliv 

mnoha nestátních neziskových subjektů a lépe tak podpořit všechny, kteří jsou na jejich 

činnostech závislí.
1
 

 

2.2 Členění národního hospodářství 

 

Národní hospodářství představuje ekonomiku země. Tvoří ho soustava subjektů  

a ekonomicko-sociálních vztahů mezi nimi, jež se vytvořila za účelem produkce zboží  

a služeb, jimiž jsou uspokojovány potřeby lidí žijících na území státního útvaru. Národní 

hospodářství se dá členit dle různých kritérií. Následující schéma Y. Streckové znázorňuje 

členění národního hospodářství podle principu financování. 

 

Obr. 2.2 Členění národního hospodářství 

 

Zdroj: Tetřevová, L., Veřejná ekonomie. Příbram: Professional Publishing 2008. s. 26 

 

Jak je možno vidět, národní hospodářství se dělí na ziskový (tržní) a neziskový (netržní) 

sektor. Neziskový sektor dále třídíme na veřejný, soukromý a sektor domácností. 

 

                                                 

1
 Zdroj: http://www.czech.cz/cz/66483-neziskovy-sektor 

 

http://www.czech.cz/cz/66483-neziskovy-sektor
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Ziskový sektor 

 Tato část národního hospodářství je financována z prostředků získaných subjekty 

ziskového sektoru z prodeje statků. Ty jsou produkovány či distribuovány za tržní ceny, které 

se na trhu vytváří na principu vztahu nabídky a poptávky. Tvorba zisku je to hlavní, o co je 

v tomto sektoru usilováno.  

Neziskový sektor 

 Tento sektor má za cíl dosažení přímého užitku, ne zisku. Zisk zde slouží pouze 

k rozšíření činnosti. Užitek je většinou v podobě veřejné služby. Netržní sektor je financován 

z veřejných prostředků a dělí se na: 

a) veřejný sektor 

 Veřejný sektor je ta část národního hospodářství, která zabezpečuje veřejné statky 

kolektivní spotřeby pro obyvatelstvo na neziskovém principu. Je financován z veřejných 

financí, je řízen a spravován veřejnou správou. Rozhoduje se v něm veřejnou volbou  

 a podléhá veřejné kontrole. 

b) soukromý sektor  

Je to neziskový soukromý sektor, jehož cílovou funkcí není přímý užitek. 

Je financován ze soukromých financí fyzických a právnických osob, které se rozhodly vložit 

své finance do konkrétní a předem vymezené produkce či distribuce statků a služeb bez 

očekávání zisku z tohoto vkladu. 

c) sektor domácností 

Sektor domácností pojímá jednotlivce, případně rodiny. Má v rámci národního 

hospodářství důležitou roli svým začleněním do koloběhu finančních toků a vstupem na trh 

produktů, faktorů a kapitálu.  

 

2.3 Vymezení národního hospodářství dle Pestoffa 

 

Pestoff používal pro vymezení národního hospodářství tři kritéria: 

 kritérium ziskovosti  

 kritérium zakladatele 

 kritérium formálnosti. 

 

Kritérium ziskovosti 

NNO splňují podmínku neziskovosti. Spadají do neziskového sektoru. 
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Kritérium zakladatele 

Jsou založeny soukromými osobami, bez vlivu či záměru státu, resp. veřejných 

institucí. Spadají do soukromého sektoru. 

Kritérium formálnosti 

Patří zde právnické osoby s dlouhodobým charakterem činnosti. Nejde o dočasná 

uskupení bez formálních struktur, jsou to formální organizace. 

 

Švédský ekonom V. A. Pestoff rozděluje národní hospodářství na výše zmíněné čtyři 

sektory a uspořádává je na plochu trojúhelníku, který je rozdělen na sedm částí. Konečný 

vzhled trojúhelníkového modelu umožňuje vyčíst základní charakteristiky organizací 

jednotlivých sektorů.
2
 

 

Obr. 2.3 Pestoffův trojúhelník 

 

Zdroj: Rektořík, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress 2001. s. 16 

 

 

                                                 

2
 Zdroj: REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Organizace neziskového sektoru: Základy ekonomiky, 

teorie a řízení. 3. vydání. Praha: Ekopress, 2010, 188 s. 
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Horní díl trojúhelníku zaujímá veřejný sektor, který je rozdělen na ziskový  

a neziskový a podle formálnosti na sektor formální a neformální. Kromě rozdělení národního 

hospodářství na jednotlivé sektory můžeme na tomto schématu vidět oblasti, ve kterých se 

činnosti a poslání jednotlivých organizací působících ve vymezených sektorech překrývají. 

Tyto organizace jsou označovány jako hraniční nebo smíšené. Organizace, jež se nacházejí  

v těchto oblastech, mohou být kupříkladu státní instituce zřízené za účelem podnikání či 

organizace soukromého charakteru, které svým posláním zasahují do veřejného sektoru. Tím 

jsou také z části financovány. 

 

2.4 Vymezení neziskových organizací 

 

Neziskové organizace jsou charakterizovány jako organizace, které nevytvářejí zisk  

k přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele. Neznamená to však, že by 

nemohly vytvořit zisk. Jestliže se tak stane, vzniklý zisk organizace investuje zpět do své 

činnosti. Organizace neziskového charakteru se většinou snaží získat dodatečné zdroje  

z dotací, darů, příspěvků, apod. 

S tímto typem organizací se setkáváme tam, kde se lidé chtějí soukromě angažovat  

a nahradit neexistující či nedostatečně fungující státní zařízení. Neziskové organizace tak 

pořádají zájmové činnosti pro děti v jejich volném čase, připravují vzdělávací přednášky 

orientované proti rasismu. Dále zřizují cyklistické stezky, vysazují nové stromky, pomáhají 

jako asistenční služba handicapovaným dětem ve školách, organizují humanitární pomoc 

v případě živelných katastrof u nás i v zahraničí, opravují historické památky apod. 

 

Okruh působení neziskových organizací: 

 

 ochrana životního prostředí, ekologická výchova 

 kultura, ochrana památek, umění 

 zdravotní péče a sociální služby 

 rekreace, sport, tělovýchova 

 práce s dětmi a mládeží 

 ochrana lidských práv 

 výzkum a vzdělávání  

 rovné příležitosti 
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 komunitní rozvoj 

 ostatní (např. podpora neziskového sektoru, jeho PR, informační služby, podpora 

dárcovství a dobrovolnictví). 

 

ČSÚ rozděluje neziskové organizace do dvou základních kategorií:  

 nestátní nevládní neziskové organizace, jejichž existence vychází z principu sebe-

řízení společnosti zřizované státem, dle ČSÚ tzv. neziskové organizace   

 územními samosprávnými celky, které zabezpečují převážně realizaci výkonu veřejné 

správy, dle ČSÚ tzv. vládní organizace.
3
 

 

Mezi vládní organizace pak patří: 

 

Organizační složky státu 

Zřizuje je Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Organizační složky státu 

poskytují statky, jejichž tržní nabídka je podle kolektivního rozhodnutí nedostatečná, a které 

není vláda připravena nakoupit od soukromých organizací. K jejich zřízení je potřeba 

souhlasu Ministerstva financí ČR, který je součástí zřizovací listiny. Tyto složky nemají 

právní subjektivitu a mohou zřizovat další organizační složky na základě zřizovací listiny. 

Mezi organizační složky státu patří například Kancelář Prezidenta republiky ČR, ministerstva, 

Justiční stráž, Akademie věd, vězeňská služba atd.  

 

Územní samosprávné celky 

Mezi územní samosprávné celky patří obce a kraje. 

 

Příspěvkové organizace 

Příspěvkové organizace jsou zřízeny jedním z ústředních orgánů státní správy na 

základě zřizovací listiny. Mají právní subjektivitu a musí být zapsány v obchodním rejstříku. 

Tvoří peněžní fondy, jakými jsou podle zákona rezervní fond, fond reprodukce majetku, fond 

odměn, fond kulturních a sociálních potřeb. Mezi příspěvkové organizace, které zajišťují 

                                                 

3
 Zdroj: FRIČ, P. Neziskový sektor v ČR. Praha: Eurolex, 2001, 203 s.  
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smíšené statky, náleží kupříkladu krajské nemocnice, kina, muzea, divadla, technické služby, 

galerie, základní a střední školy, mateřské školky apod. 

 

K základním typům nestátních neziskových organizací patří: 

 

Občanská sdružení  

Jsou registrována podle Zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a jsou 

samostatnou právnickou osobou. Registrují se u Ministerstva vnitra ČR, a následně po 

přidělení identifikačního čísla také u ČSÚ. Členy sdružení mohou být jak právnické, tak 

fyzické osoby. Návrh na registraci podává nejméně tříčlenný přípravný výbor, ve kterém je 

alespoň jedna osoba starší 18 let. Mezi občanská sdružení patří například tělovýchovné 

jednoty, sadaři, kulturní spolky, spolky žen atd. 

 

Nadace a nadační fondy  

Pro nadace a nadační fondy platí Zákon č. 526/2002 Sb. (227/1997 Sb.), o nadacích  

a nadačních fondech. N a NF jsou účelová sdružení majetku, zřízená a vzniklá pro dosažení 

obecně prospěšných cílů, jakými jsou především rozvoj duchovních hodnot, ochrana 

životního prostředí, kulturních památek a tradic, vzdělávání apod. Vznik je dán zápisem do 

obchodního rejstříku. N a NF jsou založeny sepsáním nadační listiny. Nadace používá k 

dosažení účelu, pro který byla zřízena, výnos z nadačního jmění. Musí být splněn předpoklad 

trvalého výnosu nadačního jmění, které nesmí být nižší než 500 tis. Kč. Nadační fond nemá 

stanovenou minimální výši nadačního jmění, ani podmínku trvalého výnosu. K dosažení 

svého účelu používá všechen svůj majetek. Mezi nadace patří např. Kapka naděje a mezi 

nadační fondy Nadační fond K. Engliše. 

 

Obecně prospěšné společnosti  

Jsou právnickou osobou založenou za účelem poskytování pospěšných služeb, 

registrované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Založit je 

může fyzická i právnická osoba nebo stát na základě sepsání zakladatelské smlouvy, která 

musí být notářsky ověřena. 

 

Církevní právnické osoby 

Jejich právní úprava je obsažena v Zákoně č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského 

vyznání a postavení církví a náboženských společností. Jsou právnickými osobami, 
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registrovány u Ministerstva kultury ČR. Návrh na registraci podává tříčlenný přípravný výbor, 

osoby musí být starší 18 let. Návrh musí obsahovat základní charakteristiku církve, zápis o 

založení církve a náboženské společnosti a podpisy 300 zletilých osob. Církve a náboženské 

společnosti jsou dobrovolná společenství osob s vlastní strukturou a orgány, vnitřními 

předpisy a projevy církví za účelem vyznání určité náboženské víry. 

 

V naší zemi je asi 80 000 nestátních a neziskových organizací, z nichž nejvýznamnější jsou: 

 občanská sdružení: Arnika, Armáda spásy, Český červený kříž, Bílý kruh bezpečí 

 nadace a nadační fondy: Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Charty 77, 

Kapka naděje, Naše dítě, Nadace Terezy Maxové 

 církevní právnické osoby zřizované církví či náboženskou společností: Česká 

katolická charita 

 obecně prospěšné společnosti: Člověk v tísni, Kühnův dětský sbor, Finále Plzeň. 

 

2.5 Státní × nestátní neziskové organizace 

 

Státní neziskové organizace 

Státní neziskové organizace zabezpečují převážně výkon veřejné správy na úrovni 

státu, obcí anebo krajů. Právními formami jsou to příspěvkové organizace a organizační 

složky (státu, obcí, krajů). Charakteristickými znaky jsou jejich samostatnost, neziskovost  

a institucionalizovanost.  

 

Nestátní neziskové organizace  

Neziskové organizace, jejichž existence vychází z principu sebe-řízení společnosti, což 

představuje schopnost určitého souboru lidí, žijících v určitém prostoru, organizovat  

a vzájemně usměrňovat svoje aktivity. Jedná se hlavně, jak bylo zmíněno výše, o nadace  

a nadační fondy, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti. 

 

2.6 Financování neziskové organizace 

 

Všechny organizace potřebují pro udržení své existence příjmy. Neziskové organizace 

získávají značnou část financí na podporu svých aktivit pořádáním mnoha akcí pro širokou 

veřejnost. Mezi nejznámější a nejúspěšnější se řadí kupříkladu „Běh pro paraple“, který je 

http://www.paraple.cz/
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organizovaný na podporu zdravotně postižených sportovců, akce „Pomozte dětem“ 

podporující znevýhodněné a ohrožené děti do 18 let, „Bílá pastelka“ a „Světluška“ 

shromažďující finanční prostředky a informující veřejnost o životě nevidomých nebo 

každoroční Adventní koncerty. 

Akce pořádané těmito veřejně prospěšnými organizacemi jsou velice různorodé a jsou 

silnou stránkou tohoto sektoru. 

 

Zdroje zajišťující podporu neziskových organizací můžeme rozdělit do pěti skupin
4
:  

 státní instituce a samospráva 

 nadace 

 podniky a podnikatelé 

 individuální dárci  

 vlastní činnost. 

 

Státní instituce a samospráva 

Zdrojem příjmů neziskových organizací mohou být jak státní příspěvky vyplývající ze 

zákona, tak dotace z jednotlivých resortních ministerstev, státních fondů (např. Fond 

kinematografie, Státní fond životního prostředí), granty Grantové agentury ČR, ale 

i příspěvky krajů a obcí. V současnosti jsou rovněž důležitým i významným zdrojem příjmů 

prostředky ze zdrojů Evropské unie. 

Nadace 

S žádostí o finanční pomoc je možno obrátit se na jednotlivé nadace podle přesně 

vymezených pravidel. Takových nadací ovšem u nás moc není, protože většina z nich 

nefunguje jako zdroj peněz, který by přiděloval peníze jiným organizacím, jako je tomu 

v zahraničí. O grant je rovněž možno zažádat i zahraniční nadace. 

Podniky a podnikatelé 

Tato podpora může mít charakter sponzoringu, daru nebo reklamy. Dar lze chápat jako 

bezúplatný převod majetku, který se uskutečňuje na základě darovací smlouvy. Sponzorstvím 

se rozumí poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. 

Sponzorský příspěvek je tedy chápán jako platba za poskytnutí této služby. Sponzoring je 

                                                 

4
 Zdroj: PLAMÍNEK, Jiří a kol. Řízení neziskových organizací. 1. vydání. Praha: Lotos, 1996, 

184 s. 
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realizován na základě smlouvy o reklamě. Záměrem sponzoringu je vytvořit příznivý obraz 

podnikatelského subjektu na veřejnosti podporováním neziskového sektoru. 

Individuální dárci 

Jedná se o dobrovolníky, kteří poskytují dar neziskovým organizacím. V některých 

případech se tito dárci stávají pravidelnými a dlouhodobými poskytovateli darů určité 

organizaci. Existuje celá řada důvodů, proč tito jednotlivci danou organizaci podporují. 

Zejména se jedná o zainteresování na dané aktivitě, radost z darování, touha pomáhat druhým 

lidem a osobní uspokojení. 

Vlastní činnost 

Zde patří příjmy plynoucí z prodeje vlastních výrobků či poskytování služeb. Zdrojem 

příjmů však mohou být i akce pořádané neziskovou organizací jako např. plesy, loterie apod. 

 

2.7 Organizační struktura sportu v České republice 

 

Před listopadem 1989 měl v rámci tělesného hnutí nejvýznamnější postavení Český 

svaz tělesné výchovy jakožto dobrovolná tělovýchovná organizace s jednotným 

disciplinárním řádem, která sdružovala velkou většinu tělovýchovných organizací působících 

na našem území. V roce 1990 došlo k mnoha změnám v organizaci sportu. K té nejzásadnější 

patřilo zhroucení jedné organizace sportovní činnosti. ČSTV se přeměnil a byl založen jako 

občanské sdružení podle zákona o sdružování občanů (č. 83/1990 Sb.) a nanovo se obnovily 

některé organizace jako např. Sokol, Orel a další.  

Každý druh sportu je spravován samostatným svazem a v pravomoci svazu je i přijetí 

vlastního systému sankcí a způsobu jejich uplatňování formou disciplinárního řádu. 

Sdružování je dobrovolné. Vylučuje, aby byl kdokoliv nucen k účasti na sportovním sdružení, 

podobně tak nemůže být nucen žádný sportovní svaz k začlenění a institucionalizaci v rámci 

vyššího sportovního celku. Svou organizační strukturou a činností odpovídá ČSTV 

evropskému standardu nevládních spolkových tělovýchovných a sportovních organizací. 

Sportovec je při své činnosti ovlivňován nejen ze strany sportovních asociací, ale  

i státem. Stát vytváří rámcové podmínky pro provozování sportu, ale pro samotnou činnost 

sportovce je důležitá jeho registrace v rámci sportovního spolku. Sportovní samospráva je 

tvořena jednotlivými kluby, které se postupně slučují do národních sportovních federací, které 

vstupují do mezinárodních sportovních asociací. Olympijské hnutí tvoří speciální systém, 

který má na starost organizování olympijských her. 
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Naprostá většina organizací působících v ČR v oblasti výkonnostního, masového  

a vrcholového sportu používá právní formu občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb, 

o sdružování občanů nebo mohou vznikat sportovní kluby na bázi obchodních společností. 

Ve většině případů jde v české praxi o akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným  

a dále pak příspěvkové organizace zřízené státem a obcemi. V ČR zatím neexistuje speciální 

právní norma upravující specifickou oblast sportu a tělesné výchovy. Z tohoto důvodu se 

jednotliví sportovci, kluby a sportovní organizace řídí při své činnosti zejména ustanoveními 

občanského zákoníku. 

Všechny sportovní organizace si budují svoji vlastní organizační strukturu. Za dlouhá 

desetiletí, během kterých se v českých zemích sport provozuje, se ustálilo poměrně funkční 

schéma, které se s většími či menšími změnami praktikovalo téměř ve všech sportovních 

organizacích. Odlišnosti plynuly z toho, o jaký typ sportovní organizace se jednalo, šlo-li  

o malou venkovskou organizaci či sportovní klub účastnící se nejvyšší republikové soutěže, 

nebo o sportovní asociaci s celostátní působností. Základní schéma organizační struktury 

sportovní organizace tvořila vazba mezi členskou základnou a řídícím orgánem, nejčastěji 

však výborem sportovního klubu.
5
 

 

2.8 Způsob financování sportu 

 

Finance v českém sportu dosáhly v současné době na historické minimum za 

posledních dvacet let. Tento fakt byl částečně kompenzován skutečností, že po roce 1990 se 

výrazně snížila porodnost a počet sportovců z řad talentované mládeže poklesl v řádech 

desítek procent. Počínaje rokem 2002 se tento trend obrátil a již od roku 2009 můžeme 

očekávat výrazný nárůst sportující mládeže, a to o 28% do roku 2014. Vzhledem ke stavu 

veřejných financí je zřejmé, že financování sportu je třeba zajistit i z jiných zdrojů.
6
 

 

Finanční prostředky jsou členěny podle charakteru zdroje na finanční prostředky 

státního rozpočtu, které jsou poskytované prostřednictví MŠMT (dotační politika určená 

na podporu činnosti sportovního prostředí, především občanských sdružení, s rozpětím  

                                                 

5
 Zdroj: KOSÍK, M., PACUT, M. Organizace sportu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. 

 
6
 Zdroj: Koncepce státní podpory sportu v ČR. In: http://www.msmt.cz/sport/koncepce-statni-

podpory-sportu-v-ceske-republice. 
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od 1,9 mld. Kč do 2,5 mld. Kč) a na finanční prostředky státního rozpočtu, poskytované 

prostřednictvím rozpočtu krajů, měst a obcí (rozložení a objem pro oblast sportu je 

stanoven rozhodováním jednotlivých samospráv). Dále se člení na finanční prostředky ze 

zisku společnosti Sazka a. s. (podpora akcionářů sázkové a loterní společnosti, finanční 

objem je závislý na hospodaření akciové společnosti a závazcích souvisejících s výstavbou 

sportovní arény v Praze). Důležité jsou také vlastní finanční prostředky občanských 

sdružení (členské příspěvky, zisk z pořádání sportovních akcí, popřípadě z vedlejší 

hospodářské činnosti, objem souvisí s interními organizačními předpisy občanského sdružení, 

stanovením výše členských příspěvků, atp.) a finanční prostředky získané na základě 

smluvních vztahů (od sponzorů apod., objem není možné vyčíslit, neexistují relevantní 

podklady).
7
 

 

2.9 Pojmy 

 

Tělesná kultura představuje soubor činností, hodnot a norem v oblasti péče 

o všestranný rozvoj osobnosti, především při upevňování zdraví, tělesného a pohybového 

zdokonalení s pomocí různých tělesných cvičení. Tělesná kultura ovlivňuje lidský potenciál, 

který se projevuje přímými ekonomickými, ale též nepřímo měřitelnými ekonomickými 

výstupy. Do tělesné výchovy zahrnujeme řadu činností jako sport, tělesnou výchovu, 

sportovní činnost, turistiku a pohybovou rekreaci. 

Sport je dnes obvykle označován jako pohybová (fyzická) aktivita provozovaná dle 

určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné či porovnatelné s jinými 

provozovateli stejného sportovního odvětví.
8
 

Tělesná výchova je dalším subsystémem tělesné kultury. Z běžného života víme, že 

tělesnou výchovou bývá označována široká oblast různých pohybových aktivit, ve škole pak 

konkrétní vyučovací předmět. Má vliv na zdravý vývoj jedince a vytváří předpoklady pro 

budoucí pozitivní vztah k pohybovým aktivitám. 

                                                 

7
 Zdroj: Koncepce státní podpory sportu v ČR. In: http://www.msmt.cz/sport/koncepce-statni-

podpory-sportu-v-ceske-republice. 

 
8
 Zdroj: Sport. In: Www.wikipedia.cz [online]. 2013 [cit. 2013-02-01]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sport 
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Sportovní činnost je jedním z prostředků výchovy ovlivňující ostatní oblasti života.  

Turistika představuje komplex činností spojených s aktivním pohybem a pobytem  

v přírodě. Zahrnuje i kulturně poznávací činnost. Turistiku je možno rozdělit podle náročnosti 

na rekreační a výkonnostní. Mezi výkonnostní turistiku můžeme zahrnout cykloturistiku, 

vodní turistiku, mototuristiku apod. 

Rekreace znamená tělesnou a duševní činnost, kterou člověk vykonává ve svém 

volném čase. Je to jakási forma aktivního odpočinku. 

 

2.10 Současnost sportu 

 

V současnosti je sport provozován na několika různých úrovních: 

 na vrcholové úrovni profesionálně nebo poloprofesionálně  

 na výkonnostní úrovni poloprofesionálně nebo amatérsky  

 na rekreační úrovni. 

 

Na vrcholové úrovni 

Sportovec v takovém případě obvykle denně trénuje, často i několik hodin nebo na 

„plný úvazek“. Účastní se soutěží na mezinárodní či alespoň národní úrovni. 

Na výkonnostní úrovni 

Obvyklý je pravidelný trénink v rozsahu několika až několika desítek hodin týdně. 

Sportovec je registrován v některém sportovním svazu a pravidelně se účastní soutěží. 

Na rekreační úrovni 

Tato úroveň zahrnuje příležitostné sportování v rozsahu maximálně několika hodin 

týdně, bez oficiální registrace anebo s registrací v rekreačních čistě amatérských soutěžích. 

 

2.11 Občanská sdružení v oblasti sportu 

 

Mezi občanská sdružení v oblasti sportu patří Český svaz tělesné výchovy, Česká obec 

sokolská, Česká asociace Sportu pro všechny, Sdružení sportovních svazů ČR, Klub českých 

turistů, Orel, Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů, Asociace školních 

sportovních klubů ČR, Letecká amatérská asociace, Autoklub ČR, Český střelecký svaz 

a Sdružení technických sportů a činností ČR. 
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Tato sdružení realizují organizované aktivity podle svého obsahového zaměření pro 

své členy i pro zájemce z řad veřejnosti. Spolková tělovýchova má v ČR velkou tradici a je 

vnímána jako specifická součást národní kultury. V současnosti vyvíjí soustavnou činnost 

více než 20 000 místně působících tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Většina z nich 

se dále sdružuje do sportovních organizací. Současný útlum spolkového života ve sportu je 

zapříčiněn snížením aktivity dobrovolníků, protože jejich práce není společensky i finančně 

zhodnocena. Právě podpora činnosti dobrovolníků je jednou z cest, jak tento nepříznivý jev 

zastavit. 

Sportovní organizace limituje podhodnocení státní podpory provozu a údržby 

sportovních zařízení, jenž má ve velkém objemu ve vlastnictví. Starost o majetek a nedostatek 

finančních i lidských zdrojů nedovoluje organizacím nabídnout občanům dostatečný program, 

který by uspokojil různorodé zájmy, zejména o nesoutěžní sport. Sportovní organizace pracují 

v legislativních podmínkách, které nejsou zcela harmonizované s evropským standardem.
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

9
 Zdroj: Koncepce státní podpory sportu v ČR. In: http://www.msmt.cz/sport/koncepce-statni-

podpory-sportu-v-ceske-republice. 
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3 ANALÝZA ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ VYBRANÉ NEZISKOVÉ 

ORGANIZACE 

 

V této kapitole se budu zabývat analýzou činnosti a hospodaření neziskové organizace, kterou 

je občanské sdružení TJ Sokol Valašské Meziříčí. 

 

3.1 Co je Sokol  

 

Sokol je nejstarší tělocvičná organizace v České republice a jednou z nejstarších 

tělovýchovných sdružení v Evropě. V roce 1862 byla v Praze z iniciativy Dr. Miroslava Tyrše 

a Jindřich Fügnera založena první sokolská organizace. Název Sokol se poprvé objevil ve 

stanovách z listopadu 1864. Do té doby nebyl název uveden, aby neprovokoval úřady, protože 

byl převzat z názvu černohorských revolucionářů. Ideové hodnoty, na kterých byla organizace 

stavěna, zůstaly pevné a neměnné. Takovými hodnotami jsou bratrství, rovnost, solidarita, 

svoboda, statečnost, vytrvalost, kázeň, vstřícnost, mravnost a láska k vlasti. 

  Jednoznačně pevné postavení v sokolské tradici zaujímá dobrovolnost, která je 

opakem světa profesionálního sportu. Sokol vždy byl a je organizací nadstranickou. 

Po vzoru pražského Sokola vznikaly další sokolské jednoty v ostatních místech 

českých zemí, ale i mezi rodáky v cizině. Postupně vznikly župy, z jejichž spojení vzešla  

v roce 1904 Česká obec sokolská. Župa je sdružení jednot v rámci příslušného kraje. 

Tělocvičné jednoty Sokol jsou sdruženy do 45 sokolských žup.  

Podle vzoru Tyršova a Fügnerova Sokola vznikla roku 1908 katolická tělovýchovná 

jednota Orel.  

Sokol nebyla jen organizace tělovýchovná, také razila hluboce vlastenecké  

a demokratické myšlenky. Z toho důvodu byla její činnost zastavena nejen v době první 

světové války, tedy roku 1915, ale hlavně v době nacistické okupace, kdy musel svou činnost 

přerušit i Orel. V roce 1948 se konal na dlouhou dobu poslední sokolský slet. Za komunismu 

byla tato sportovní vystoupení nahrazena tzv. spartakiádami. Ty se sice pořádaly již dříve, 

poprvé roku 1921, ovšem až po roce 1948 se staly jedinou hromadnou sportovní akcí 

podbarvenou komunistickou ideologií. Největší počet členů měl Sokol v roce 1948, přes 1 

mil. členů, kteří byli registrováni v 3 367 jednotách. Po roce 1948 bylo komunisty ze Sokola 

vyloučeno 11. tis. členů. 

Snahy o obrodu sokolské organizace zastavila intervence vojsk Varšavské smlouvy  
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v roce 1968. Myšlenka obnovy Sokola se naplnila až v roce 1990. V roce 1994 měl Sokol 165 

tis. členů. 

Dnes Sokol podporuje sportovní aktivity v 75 druzích sportů, které jsou v České obci 

sokolské organizovány. Nejpočetnější složkou České obce sokolské (ČOS) je odbor sokolské 

všestrannosti, kam docházejí cvičenci bez rozdílu věku a kde se uplatní i méně obratní  

a zdravotně postižení cvičenci. Sokolské organizace tak významně ovlivnily i rozšíření běhu 

Terryho Foxe ve prospěch boje s rakovinou v České republice, který zaujímá co do počtu 

účastníků čelní místo na světě. ČOS je v České republice čtvrtým nejpočetnějším 

dobrovolným a nezávislým demokratickým spolkem. Jeho organizačními jednotkami jsou 

tělocvičné jednoty Sokol a sokolské župy. Sdružuje 1145 jednot a její téměř 190 000 členů se 

dobrovolně věnuje pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti a kulturní činnosti 

ve folklórních a loutkářských souborech.  

Předposlední XIV. Všesokolský slet se pořádal v červenci 2006. Tohoto sletu se 

zúčastnilo 15 000 cvičenců za Českou obec sokolskou, celkově pak zhruba 20 000 cvičenců. 

XV. slet se uskutečnil v červenci roku 2012. Na něm se Sokol prezentoval vystoupeními 

a soutěžemi svých sportovců, představeními vlastních uměleckých souborů a hromadnými 

pohybovými skladbami. 

V roce 2012 oslavila Česká obec sokolská 150. výročí od založení Sokola. Pod heslem 

„150 let v pohybu“ bylo organizováno mnoho akcí v tělocvičných jednotách, sokolských 

župách, obcích a také v krajích. Vrcholem oslav 150 let existence byl, již zmiňovaný, 

sletových týden od 1. 7. – 7. 7. 2012 a sletová vystoupení na nejmodernějším stadionu 

v republice, v SYNOT TIP aréně v Praze – Vršovicích. 

 Sokol usiluje o to, aby se tělovýchova a sport staly součástí životního stylu  

a každodenní potřebou všech občanů. Sokol tedy má v životě národa své nezastupitelné 

postavení.  
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Obr. 3. 1 Historie Sokola 

 

Zdroj: Leták 150 let v pohybu. 

 

3.2 Sokol v zahraničí 

 

Nedlouho po založení Sokola v Čechách začaly vznikat sokolské jednoty i v zahraničí. 

Vlastenecký program českého sokolstva přijala řada slovanských národů, zvláště uvnitř 

rakousko-uherské monarchie. V roce 1863 byl Sokol založen ve Slovinsku, Srbsku, 

Chorvatsku, Bulharsku, Polsku, Lužici a rovněž v carském Rusku. Naši krajané z řad 

vyhoštěnců, kteří odcházeli do ciziny za prací, zakládali jednoty v Americe a západní Evropě. 

Na všesokolské slety přijížděly výpravy z celého světa, které se účastnily nejen sletových 

závodů, ale i přátelských setkání.  

Roku 1908 byl v Praze ustanoven Svaz „Slovanské sokolstvo“, který provozoval svou 

činnost až do počátku druhé světové války. Po válce už nebyl obnoven, neboť se většina 

slovanských zemí vlivem nového politického uspořádání Evropy dostala do sovětské zájmové 

sféry, ve které se činnost občanských sdružení a spolků nepodporovala.  

Češi a Slováci založili desítky jednot v USA, kde tam od té doby až dodnes pořádají 

sokolské slety. V obou světových válkách se částečně zasloužili o naši svobodu též sokolové  

v jednotkách americké armády. V době totality, kdy u nás Sokol neexistoval, napomáhali 

udržovat sokolskou myšlenku krajané v emigraci. Založili Ústředí čs. sokolstva v zahraničí, 
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které sdružovalo sokolské jednoty v USA, Kanadě, Švýcarsku, Austrálii a západní Evropě. 

Zde ponejvíce v Rakousku. Ústředí zorganizovalo v letech 1962 až 1990 sedm sletů v řadě 

míst světa. Díky tomu Sokol nikdy nezanikl a jeho myšlenka zůstala zachována. Po obnově 

Sokola v Československu roku 1990 a oživením styku se zahraničím, vznikla nutnost vytvořit 

pro všechny sokoly společnou zastřešující organizaci. Z tohoto důvodu byl roku 1993 založen 

Světový svaz sokolstva.  

 

3.3 Osobnosti Sokola 

 

Dr. Miroslav Tyrš  

Narodil se 17. září 1832 v Děčíně. Byl jedním ze zakladatelů Sokola. 

Vystudoval filosofii a věnoval se zejména estetice. Obdivoval antickou 

kalokagathii a její podstatu rozvoje člověka po stránce tělesné i duševní 

prosazoval v Sokole. V pražském Sokole byl Tyrš místostarostou  

a náčelníkem, velel taktéž prvnímu sokolskému sletu v roce 1882 na 

Střeleckém ostrově. Od roku 1871 řídil časopis Sokol. O dva roky později 

vyšel jeho spis „Základové tělocviku“, který obsahoval promyšlený 

tělocvičný systém a výstižné názvosloví. Později dosáhl Tyrš docentury  

a v roce 1883 profesury na pražské univerzitě, pro niž se měl vzdát 

působení v Sokole. Utonul 8. srpna 1884 v horské řece Aaše v tyrolském 

Oetzu . 

Zdroj: www.sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/osobnosti-7088 

 

Jindřich Fügner  

Narodil se 10. září 1822 v Praze. Byl spoluzakladatelem Sokola. 

Věnoval se obchodu, později se stal odborníkem v pojišťovnictví. 

Věnoval se hudbě, společenským zájmům a sportu. Vlastenecké cítění 

jej sblížilo s Tyršem, jehož myšlenku o založení českého tělocvičného 

spolku s vyšším posláním pomohl uskutečnit. Po vzniku Sokola 

pražského se stal jeho prvním starostou a mecenášem. Zasloužil se 

hlavně o výstavbu první sokolovny v Žitné ulici v Praze. 

Zdroj: www.sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/osobnosti-7088 
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Fügner zaváděl do Sokola demokratické vztahy mezi členstvem a rozvíjel bohatou kulturní  

a společenskou činnost. Oživil lidovou tradici „šibřinek“.  Zemřel v roce 1865 ve 43 letech.  

 

Renáta Tyršová  

Narodila se roku 1854 jako dcera Jindřicha Fügnera. Provdala se za dr. 

Miroslava Tyrše a byla význačnou sokolskou pracovnicí a spisovatelkou 

v oboru vzdělávání a národopisu. Podílela se na zrodu a výstavách  

sokolského muzea. Po manželově smrti uspořádala jeho spisy  

a pokračovala v jeho práci. V roce 1931 jí byl udělen čestný doktorát na 

Karlově Univerzitě. Zemřela roku 1937.  

 

Zdroj: historiesportu.blog.cz/1105/2 

 

Klemeňa Hanušová  

Narodila se roku 1845. Spolupracovala s Tyršem. Byla 

spoluzakladatelkou a od roku 1869 dlouholetou cvičitelkou 

Tělocvičného spolku paní a dívek pražských. Přizpůsobila 

Tyršovu tělovýchovnou soustavu  pro potřeby žen. Prosazovala 

estetičnost, ladnost při vystupování, cvičení při hudbě a 

ortopedický tělocvik. Věnovala se rozvoji školní tělesné 

výchovy. Psala metodické spisy a vzdělávala cvičitelky. 

Celkově ovlivnila postavení žen ve společnosti. Zemřela roku 

1918.  

Zdroj: www.radio.cz/cz/static/sokol/zeny-v-sokole 

 

JUDr. Jindřich Vaníček  

Narodil se roku 1862. Byl legendárním náčelníkem ČOS a 

pokračovatelem díla Tyršova. Inovoval sokolský tělocvik. Prosadil zvláště 

sportovní disciplíny. Řídil šest sletů od roku 1895 do roku 1926. Po roce 

1918 se podílel na utváření nové čs. armády. Zemřel roku 1934.  

 

Zdroj: historiesportu.blog.cz/1105/2 
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JUDr. Jan Podlipný 

Narodil se v roce 1848. Byl starostou České obce sokolské v letech 

1889 až 1906, primátorem města Prahy v období 1897 až 1900 

a poslancem Zemského sněmu. Jeho zásluhou zrealizovalo sokolstvo 

řadu zájezdů do zahraničí a díky tomu si „otevřelo okno do světa“. 

Zesnul roku 1914.  

 

 

Zdroj: www.sokolpankrac.cz/?p=p_15&sName=Z-historie-sokolskeho-hnuti 

 

JUDr. Josef Scheiner  

Narodil se roku 1861. Zasloužil se o vznik ČOS a stál v jejím čele od 

roku 1906 do roku 1932. Od roku 1906 byl předsedou Mezinárodního 

tělocvičného svazu. Byl starostou Svazu Slovanské sokolstvo  

v období 1912 až 1932. Uvedl do paxe cílenou vzdělavatelskou práci 

v Sokole. Za 1. světové války financoval zahraniční činnost T. G. 

Masaryka a byl uvězněn.  Po roce 1918 byl pověřen organizací čs. 

branné moci. Skonal roku 1932.  

Zdroj: www.sokolpankrac.cz/?p=p_15&sName=Z-historie-sokolskeho-hnuti 

 

Marie Provazníková  

Narodila se roku 1890. Stala se neobyčejnou osobností sokolského 

hnutí, byla průkopnicí sportů a pobytů v přírodě. Od roku 1932 do 

roku 1948 zastávala funkci náčelnice ČOS. Byla vysokoškolskou 

profesorkou v Praze a po roce 1948 také v USA. V emigraci byla 

významnou činovnicí zahraničního sokolstva. Před svým 

odchodem do exilu přivedla družstvo žen na Olympijských hrách 

1948 v Londýně ke zlatým medailím. Zemřela v roce 1991 ve 

věku 101 let. V roce 1992 byla vyznamenána Řádem TGM in 

memoriam.  

Zdroj: www.sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/osobnosti-7088 
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MUDr. Stanislav Bukovský  

Narodil se v roce 1889. V mládí byl vynikající závodník a cvičitel. V roce 

1932 se po dr. Scheinerovi ujal starostenství v ČOS a Svazu Slovanské 

sokolstvo. Zahynul v koncentračním táboře Osvětim v roce 1943.  

 

 

Zdroj: www.sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/osobnosti-7088 

 

JUDr. Antonín Hřebík  

Narodil se v roce 1902. V období jeho starostenství ČOS 1945 – 1948 

potlačoval „sjednocovací“ akce komunistů. Po únoru 1948 emigroval 

do USA, kde se stal starostou Ústředí čs. sokolstva v zahraničí. Zemřel 

roku 1984, jeho urna byla převezena do vlasti roku 1994.  

 

 

Zdroj: www.sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/osobnosti-7088 

 

MUDr. Miroslav Kavalír  

Narodil se roku 1900. Za války a totality byl vězněn. Jako náčelník 

ČOS po roce 1945 připravoval XI. slet. Po únoru 1948 byl odvolán 

a zbaven možnosti lékařského povolání. Zemřel v roce 1981.  

 

 

 

Zdroj: www.sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/osobnosti-7088 

 

dr. Edvard Beneš a Tomáš Garrique Masaryk 

Významní čeští politikové a státníci byli členy Sokola Malá 

Strana. Ve svých proslovech vyzdvihovali význam Sokola pro 

českoslovanskou státnost. 

 

 

 

Zdroj: www.czsk.net/svet/clanky/publicistika/diplomnitky.html 
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T. G. Masaryk, pedagog, politik, státník a filozof, se narodil roku 1850 v Hodoníně. 

Byl poslancem rakouské říšské rady a univerzitním profesorem. V roce 1918 se stal prvním 

prezidentem Československa. Za klíčový podíl na vzniku samostatného nezávislého státu byl 

označen za Prezidenta Osvoboditele. Masaryk byl sedmnáctkrát navržen na Nobelovu cenu 

míru. V Lánech 14. září 1937 po zánětu plic zemřel. 

E. Beneš, druhý československý prezident let 1935–1948, se narodil roku 1884 

v Kožlanech. Byl jedním z vůdců prvního československého odboje a představitel 

československého odboje během druhé světové války. Beneš získal množství dobrých 

zkušeností za svého pobytu v Londýně a v Německu. Do Paříže odjel Beneš jako 

jednadvacetiletý nadaný student na radu svého profesora z pražské university T. G. Masaryka. 

Po návratu domů se věnoval dalšímu soustavnému studiu poměrů v cizině. Zemřel roku 1948 

v Sezimově Ústí. 

 

Významné osobnosti sokolského hnutí  se zapsali do dějin také dodnes používanými 

symboly:   

Hlavní heslo, které razil Tyrš, bylo „Tužme se!“. Barák navrhl pozdrav „Nazdar!“, Fügner 

tykání a oslovování „bratře“. Mánes namaloval první prapor a skicu prvních krojů, které 

později upravil Ženíšek.  

 

3.4 Sídlo a právní postavení 

 

Sídlem České obce sokolské je Tyršův dům v Praze, který byl slavnostně otevřen  

24. května 1925. Tento komplex budov leží v pražské čtvrti Malá Strana ne levém břehu 

Vltavy v těsném sousedství ostrova Kampa. 

ČOS je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zák. č. 83/1990 Sb. právnickou osobou,  

jenž je způsobilá mít práva a povinnosti. ČOS, je dobrovolné a nezávislé demokratické 

občanské sdružení. Organizačními jednotkami sdružení jsou tělocvičné jednoty Sokol  

a sokolské župy, jejichž právní subjektivita je založena ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. 

e) zák. č. 83/1990 Sb., čl. 6 odst. 1 stanov ČOS registrovaných na Ministerstvu vnitra ČR a § 

18 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku. Nižší organizační jednotky ČOS nemohou být 

registrovány na Ministerstvu vnitra ČR jako občanská sdružení. Zahraniční sokolské 

organizace považuje ČOS za bratrskou součást sokolského hnutí. Při respektování platného 
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právního řádu ČR s nimi bude ČOS spolupracovat, jestliže se samy pro tuto spolupráci 

rozhodnou. 
10

 

 

3.5 Cíle a poslání 

 

Cílem činnosti ČOS je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně naší 

demokratické společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, společenské a kulturní 

činnosti, výchovy k mravnosti a občanské odpovědnosti. 

Posláním ČOS je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je k čestnému 

jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, 

k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě 

k duchovnímu dědictví našeho národa.
11

 

 

3.6 Členství  

 

Členství v ČOS je individuální. Vzniká přijetím do tělocvičné jednoty Sokol sdružené 

v sokolské župě. Dokladem o členství v ČOS je členský průkaz s fotografií člena, podepsaný 

oprávněnými statutárními zástupci jednoty, opatřený razítkem jednoty a vylepenými 

příspěvkovými známkami na příslušné období.  

Členy se mohou stát ti, kteří se ke členství dobrovolně písemně přihlásí a souhlasí se 

stanovami ČOS. U nezletilých musí být na přihlášce písemný souhlas zákonného zástupce. 

O přijetí rozhoduje výbor jednoty. Příslušník jednoty souhlasí podpisem přihlášky s tím, aby 

pro potřeby spolkové evidence a výkaznictví ČOS a jejích organizačních jednotek byla 

poskytnuta jeho osobní data v obsahu – jméno, příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště. Člen 

může hostovat v jiné sokolské jednotě, než ve které je registrován, pouze se souhlasem 

výborů obou sokolských jednot. Členem výboru jednoty může být pouze v jedné jednotě. 

 

Členství v ČOS zaniká: 

 oznámením výboru jednoty, že z ČOS vystupuje, 

                                                 

10
 Zdroj: Stanovy České obce sokolské. In: http://www.sokol.eu/stanovy-6ABB. 2010. 

 
11

 Zdroj: Stanovy České obce sokolské. In: http://www.sokol.eu/stanovy-6ABB. 2010. 
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 vyškrtnutím člena pro nezaplacení ročního členského příspěvku v termínu,  

 vyloučením člena Valnou hromadou, dopustí-li se hrubého porušení stanov ČOS, 

sportovní etiky nebo zneužije majetek či finanční prostředky jednot, žup a ČOS,  

 smrtí či prohlášením za mrtvého. 

 

3.7 Povinnosti a práva členů 

 

Členové ČOS mají právo: 

 účastnit se cvičení, soutěží, tělocvičných a sportovních akcí a vystoupení, kulturní  

 a společenské činnosti v jednotě, župě i v rámci ČOS, 

 účastnit se schůzí odborů, oddílů a komisí, kterých jsou členy, vyslovovat své názory 

 a podávat návrhy. Dorost kromě toho má právo účastnit se valných hromad bez práva 

hlasovat, 

 účastnit se školení, seminářů a srazů pořádaných příslušnými složkami ČOS nebo 

jinými organizacemi, na něž byl vyslán, 

 používat symboly ČOS a nosit sokolský kroj, 

 předkládat návrhy či stížnosti všech orgánům ČOS,  

 být přizváni k jednání, která se týkají jejich osoby. Při rozhodnutí v jejich neprospěch 

mají právo se do 15 dnů odvolat k výboru jednoty. 

 seznámit se se stanovami ČOS a s ostatními spolkovými předpisy a rozhodnutími. 

 

Zletilí členové mají kromě toho právo: 

 účastnit se valné hromady jednoty s hlasem rozhodujícím a volit na ní 

 být voleni či jmenováni do všech orgánů a funkcí na všech organizačních stupních 

ČOS, pokud s tím souhlasí. 

 

Člen ČOS má zejména povinnosti: 

 dodržovat stanovy ČOS i ostatní spolkové předpisy a rozhodnutí, 

 hájit a prosazovat zájmy ČOS, dbát na dobrou pověst sokolského hnutí, 

 řádně a včas platit členské spolkové a oddílové příspěvky i ostatní platby, které jsou 

pro členy stanoveny,  

 vést průkaznou evidenci členské základny  
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 nepoškozovat ekonomické zájmy jednot, žup a ČOS, 

 jednat vždy v duchu sokolských idejí, zásad mravní čistoty tělocvičné a sportovní 

činnosti, 

 řádně chránit, podle svých možností, majetek jednot, žup a ČOS proti zničení, zneužití 

anebo odcizení a přispívat k jeho hospodárnému využití, 

 iniciativně a řádně vykonávat funkce, do nichž byl zvolen či jmenován, 

 chránit životní prostředí a přispívat k jeho zvelebování. 

 

 

Graf 3.7    

Struktura členské základny ČOS 

 

Zdroj: www.sokol.eu, vlastní zpracování. 

 

Z grafu 3.7 je zřejmé, že největší počet členů je ve věku 1 – 14 let (30%). Početnou 

skupinou jsou i dospělí ve věku 18 – 40 let (29%), dále dospělí 41 – 60 let (17%) a senioři nad 

60 let (14%). Nejmenší počet členů je ve věku 15 – 17 let (10%). 

ČOS má téměř 51% mládeže do 26 let. 

 

3.8 Hospodaření a majetek 

 

Majetek Sokola tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná 

majetková práva. Tělovýchovná jednota vede o svém majetku, příjmech a výdajích 

dorost 15 - 17 let; 
10% 

předškolní, školní 
mládež 1 - 14 let; 

30% 

senioři nad 60 let; 
14% 

dospělí 41 - 60 let; 
17% 

dospělí 18 - 40 let; 
29% 
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předepsané účetní, inventární, statistické a daňové sestavy a výkazy. Stará se o správu, 

přehled a náležitou ochranu majetku. Mezi zdroje majetku patří hlavně příspěvky od členů 

jednoty, příjmy ze společenské, sportovní a dobročinné činnosti, příjmy z vlastní činnosti 

organizované jednotou, příjmy z pronájmů majetku a z prodeje majetku, dotace, subvence 

a granty od sportovních svazových eventuálně územních orgánů, dary a podpory od fyzických 

a právnických osob, z výtěžků podnikatelské a jiné aktivity, ze státního rozpočtu a rozpočtu 

obce atd.  

Hospodaření upravuje schválený roční plán činnosti a rozpočet organizace. Výkonný 

výbor je odpovědný za celkový stav a výsledek hospodaření. Za jednotlivé finanční a účetní 

operace a za právní úkony odpovídají vůči občanskému sdružení ti jeho členové 

a zaměstnanci, kteří jimi byli pověřeni a úkon provedli nebo uzavřeli. Pro užívání 

bezhotovostních plateb může výkonný výbor založit běžné účty a pro neodkladná hotovostní 

vydání klubovou pokladnu. 

 

3.9 Orgány 

  

Orgány jednoty jsou: 

 valná hromada jednoty 

 výbor jednoty 

 kontrolní komise jednoty. 

 

Valná hromada jednoty 

Nejvyšší orgán jednoty je valná hromada. Schůze valné hromady se konají nejméně 

jednou ročně, zpravidla do 30 dnů po roční účetní závěrce, a to způsobem v místě obvyklým 

alespoň 15 dnů před jejím konáním. Valné hromady se mohou zúčastnit všichni zletilí členové 

jednoty a nezletilí členové bez možnosti hlasovat. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li 

přítomna nadpoloviční většina všech členů. 

Vyslanci zvoleni na valných hromadách žup tvoří výbor ČOS. Ten ze svého středu 

volí starostu  ČOS, místostarosty, jednatele a další členy předsednictva ČOS. Členy 

předsednictva, kteří jsou zvoleni odbornými útvary, jsou taktéž náčelník a náčelnice ČOS, 

předseda odboru sportu ČOS a vzdělavatel ČOS. Tito jsou zvoleni odbornými útvary. 

Předsednictvo ČOS je 13 členné. 
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Valná hromada jednoty:  

 projednává a schvaluje zprávu výboru jednoty o činnosti, o hospodaření jednoty za 

uplynulý rok včetně zprávy o majetkových pohybech, rozdělení zisku či úhradě ztráty, 

plán činnosti a rozpočet na příští období a zprávu kontrolní komise jednoty,  

 rozhoduje o zásadních otázkách hospodaření jednoty a o nakládání s nemovitým 

majetkem,  

 rozhoduje o zásadních otázkách rozvoje tělesné výchovy a sportu v jednotě,  

 rozhoduje o tom, do které župy v rámci příslušného kraje se jednota přihlásí, 

popřípadě o přechodu z jedné do jiné župy v rámci příslušného kraje.
12

 

 

Výbor jednoty 

Výbor jednoty je statutárním orgánem jednoty. Řídí činnost jednoty v období mezi 

valnou hromadou a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle stanov ČOS vyhrazeny 

jinému orgánu. Výbor se schází nejméně šestkrát do roka. Je svoláván starostou a odpovídá 

valné hromadě.  

Jménem jednoty je oprávněn jednat starosta jednoty anebo v jeho nepřítomnosti 

místostarosta jednoty. Písemné právní úkony podepisuje za jednotu starosta nebo v jeho 

nepřítomnosti místostarosta jednoty a dále jednatel nebo další výborem určený člen výboru.  

 

Výbor jednoty:  

 zajišťuje plnění usnesení valné hromady jednoty a usnesení orgánů župy a ústředních 

orgánů ČOS,  

 rozhoduje o konkrétních opatřeních v hospodaření jednoty,  

 navrhuje rozpočet a plán činnosti na příští období,  

 zřizuje a zrušuje podle potřeby sbory, odbory, sportovní oddíly a komise (např. 

disciplinární a smírčí),  

 volí a jmenuje členy komisí a sleduje jejich činnost,  

 rozhoduje o přijetí, vyškrtnutí a vyloučení člena jednoty,  

 svolává VH jednoty a předkládá jí zprávu o své činnosti a o svém hospodaření v 

uplynulém roce.  

 

                                                 

12
 Zdroj: Stanovy České obce sokolské. In: http://www.sokol.eu/stanovy-6ABB. 2010. 
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Před skončením funkčního období nachystá (připraví) výbor jednoty pro valnou hromadu 

jednoty návrh počtu členů výboru a kontrolní komise jednoty a nástin (návrh) kandidátek pro 

volbu: 

a) starosty jednoty,  

b) členů nového výboru jednoty a jejich náhradníků a 

c) členů kontrolní komise a jejich náhradníků. 

 

Kontrolní komise jednoty 

Kontrolní komise jednoty je nezávislý orgán, který musí mít nejméně tři členy. 

Členství v komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru jednoty anebo s činností v účetních či 

hospodářských orgánech na úrovni jednoty.  

Ukončí-li výbor jednoty svoji činnost, eventuálně pokud není výbor schopný 

rozhodovat o závažných (důležitých) záležitostech, vytvoří župa nejméně tříčlenný správní 

výbor, který převezme práva a povinnosti výboru jednoty. Posláním (Úkolem) správního 

výboru je zejména svolat valnou hromadu jednoty za účelem volby nového výboru jednoty, 

po jejím zvolení končí činnost správního výboru.  

  

3.10 TJ Sokol Valašské Meziříčí 

 

Před 149 lety, 28. 3. 1864, byla založena Tělocvičná jednota Sokol ve Valašském 

Meziříčí. Je součástí župy Valašské – Františka Palackého a kraje Zlínského. Nabízí 

pohybové aktivity, sportovní i kulturní činnost pro věkové kategorie od dvou až neomezeně 

let. V současné době má valašskomeziříčský Sokol 341 členů.  

V roce 1904 zakoupila jednota hostinec U Kašlíků a přestavěla ho na první sokolovnu. 

Ta však 10. července 1909 vyhořela. Za rok po té, 11. prosince 1910, byl postaven  

a slavnostně otevřen nový Sokolský dům v secesním stylu podle návrhu Ing. Alberta Grubra. 

Hlavními stavbyvedoucími byli J. Rýdl s V. Brda. Budova byla předána do užívání o dva roky 

později. 

V tabulce 3.10 jsou porovnány náklady na postavení obou sokoloven, které činily 

dohromady 127 906 tolarů. 
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Tabulka 3.10 

V roku Nová budova Stará budova Vnitřní úprava Dluhy Celkem 

1910 90 017 3 900 2 210    940  

1911   3 328    180    645 2 100  

Spolu 93 345 4 080 2 855 3 045 127 906 

Zdroj: Almanach pod sokolským praporem  

 

Dle navržených stanov bylo účelem spolku tužení těla, cvičení ve zpěvu, plavání, 

šermu, střelbě. K oživení ducha pak měly sloužit přednášky, rozpravy, zábavy a výlety.   

S valašskomeziříčským Sokolem je spjato několik prvenství: 

Úředně schválený název Sokol měla jednota již v srpnu 1864, tedy dříve než zakladatelská 

jednota pražská. Je jednou z nejstarších tělovýchovných a sportovních organizací na Moravě. 

Již v roce svého založení vydala časopis DRAP, který byl vůbec prvním pokusem vydávat 

tělocvičně-sportovní časopis v českých zemích. Meziříčská jednota dala podnět k župní 

organizaci Sokolstva, k pořádání všesokolských setkání, pozdějších sletů. Ženský odbor byl 

ustanoven v říjnu 1902. Úplná rovnoprávnost žen v této jednotě byla uznána od roku 1906. 

V tělocviku a sportu se jednota věnovala a věnuje především tělesné přípravě všech 

svých členů bez rozdílů a soustředí se na všestrannost přípravy. Ze sokolských řad vyšli 

takoví reprezentanti, jako atleti Felix Hampapa a Jiří Dadák, olympionici – gymnasté Josef 

Pagáč, Stanislav Indruch a Bohumil Mořkovský. Ten přivezl z olympijských her v Paříži 

bronzovou medaili za přeskok přes koně. Velmi bohatý byl přínos jednoty a jejich členů i 

v kultuře. Valašskomeziříčští sokolové se zasloužili o to, že Valašské Meziříčí patřilo a patří 

k nejdivadelnějším místům v naší vlasti. Již v roce 1940 sehráli sokolští ochotníci své tisící 

divadelní představení. V současnosti zde rovněž působí sokolské loutkové divadélko. 

 

3.11 Oddíly valašskomeziříčského Sokola 

 

Oddíly všestrannosti 

 cvičení rodičů s dětmi  

 předsportovní přípravka (předškolní děti) 

 všesportovní průprava, teamgym (školní děti) 

 tým Umpalumpy (od 15 let)  

 aerobik 
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 harmonickou gymnastiku, rekondik (cvičení pro ženy) 

 muži a dorostenci 

 muži – florbal 

 zdravotní cvičení pro seniory 

 

Do oddílu všestrannosti také patří: 

Taneční škola Sokol Dance 

 taneční přípravka (předškolní děti) 

 výrazový tanec, country tanec (školní děti) 

 DTS Korálky (výrazový tanec, country tance, mexické tance – výběrová skupina) 

 TS Las Perlitas (mexické tance – dospělí) 

 TS Orleán (irské tance – od 16 let) 

 

Loutkový soubor Pimprlata 

 hra s maňásky, javajkami, marionetami 

 

a 234. pěší prapor – klub vojenské historie 

 military reenacting (od 18 let). 

 

Oddíl všestrannosti nabízí dětem i dospělým aktivní využití volného času, cvičení  

a sportování pro zdraví a radost. Všichni, kteří neusilují o maximální sportovní výkon  

zde najdou širokou nabídku činností pro rozvoj a udržení dobré kondice, tělesného  

a duševního zdraví. Cvičební program v oddílech všestrannosti je velmi různorodý a pestrý. 

Zapojit se tedy může každý. Cvičenci jsou rozděleni podle věkových kategorií - od těch 

nejmladších v oddílech rodičů a dětí a předškolních dětí až k seniorům. Děti tu získávají 

základní  a všestranné pohybové dovednosti, které mohou v dospívání dále rozvíjet. Seznámí 

se zde s  mnoha způsoby rekreačního sportování v tělocvičně, na hřišti ale i v přírodě, aniž by 

musely navštěvovat řadu jiných sportovních oddílů nebo kroužků. Rodiče se tady mohou 

odreagovat od každodenních starostí v některém ze cvičení pro dospělé. V hodinách 

zdravotního tělocviku si mohou prarodiče udržet svěžest až do vysokého věku.  

Mimo pravidelného cvičení pořádá Sokol rovněž sportovní, společenské a kulturní 

akce. 
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Sokol VM také nabízí pronájem svých prostor, kde můžete pořádat školení, schůze či jiné 

společenské akce, ale i ubytování.  

 

V tabulce 3.11 můžete vidět ceník jejich služeb. 

 

Tabulka 3.11 

Velká tělocvična 150 Kč/hod 

Malá tělocvična (zrcadlová) 100 Kč/hod 

Posilovna 150 Kč/hod 

Velký sál 150 Kč/hod nebo 1 500 Kč/den 

(možno využít i jeviště – cena dohodou) 

Společenská místnost 150 Kč/hod 

(možno využít vybavenou kuchyňku – 50 Kč/hod) 

Hřiště 50 Kč/hod/kurt 

Přespání v tělocvičně 50 Kč/osoba/noc, členové ČOS 30 Kč 

Přespání v pokoji 80 Kč/osoba/noc, členové ČOS 50 Kč 

Přespání ve vlastním stanu na 

zahradě 

40 Kč/stan/noc, členové ČOS 20 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.12 Rozpočet  

 

Organizace hospodaří dle ročních rozpočtů, jenž jsou nástrojem plánovité tvorby 

a účelového využívání finančních prostředků, které má k dispozici. Rozpočet je připravován 

a projednáván výborem sdružení za účasti Revizní komise. Souhlasí s ním členská schůze 

nebo konference a je závaznou směrnicí pro hospodaření. Součástí rozpočtu je důvodová 

zpráva, v níž jsou jednotlivé položky rozebrány. Rozpočet se sestavuje na základě plánu práce 

a akcí. Všechny zásadní změny rozpočtu schvaluje členská schůze nebo konference, pokud 

nepřenese tuto pravomoc na výbor sdružení. Ten volí takový postup, aby mohl podle 

schváleného rozpočtu hospodařit od počátku roku. V případě, že není možné schválit rozpočet 

před začátkem roku, na který je rozpočet sestavován, hospodaří sdružení do doby schválení 

podle návrhu. Rozpočet musí být na každý rok vyrovnaný. 
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Mezi příjmy organizace patří:  

 Oddílové příspěvky 

 Členské příspěvky 

 Dary  

 Dotace 

 Sponzorství  

 Vstupné, účastnické poplatky  

 Ostatní příjmy (úroky z BÚ, nájem). 

 

Výdaje jsou zejména:  

 na rozvoj činností 

 na hlavní činnost oddílů  

 na organizační činnost  

 na investice (vybavení, údržba aj.)  

 na hospodaření a správu (správní poplatky, energie, nájemné aj.). 

 

Je nutno zmínit, že Sokol je organizace, která není výdělečná, ale dobrovolná 

nezisková, a proto její cvičitelé, činovníci a další členové pro ni pracují ve svém volném čase, 

bez nároku na honorář. Přesto peníze hrají jednu z hlavních rolí. Bez nich by totiž nebylo 

možno rozvíjet činnost a pečovat o sokolovny.  

Každoroční příspěvky a granty z prostředků ČOS, popřípadě ze státního rozpočtu na 

činnost či investice sice pomáhají tyto otázky řešit, ale potřeby jsou mnohem větší. Dostupné 

finance, a k tomu mnohé z grantů, jsou účelově vázány. Je tedy nejen důležité, ale přímo 

nezbytné ohlížet se po dalších zdrojích financování a především se naučit je využívat.  

 

3.13 Hospodaření oddílů TJ Sokol VM 

 

           Všechny zmíněné oddíly sdružení hospodaří společně. To znamená, že Sokol Valašské 

Meziříčí vede pro zjednodušení pouze jedno účetnictví. 
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4 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

 

4.1 Město Valašské Meziříčí a sport 

 

Valašské Meziříčí je malebné město ve Zlínském kraji, ležící na soutoku Rožnovské  

a Vsetínské Bečvy. V roce 2012 zde žilo bezmála 27 tisíc obyvatel. Svou polohou představuje 

vstupní bránu do pohoří Moravskoslezských Beskyd a významný dopravní uzel jak silniční, 

tak i železniční. 

Valašské Meziříčí, řečené ValMez, žije bohatou sportovní tradicí i nabídkou. Mezi 

nejvýznamnější patří místní tenisový klub DEZA, který zde pořádá v moderní tenisové kryté 

hale mezinárodní turnaje za časté účasti místního rodáka Tomáše Berdycha. Známý je i 

mezinárodní tenisový turnaj žen Deza Trophy. Ve městě dále sídlí druholigový hokejový klub 

HC Bobři Valašské Meziříčí, který trénuje a hraje v nově zrekonstruovaném zimním stadionu 

s kuželnou. Fotbalový klub TJ Valašské Meziříčí pak soutěží v Moravskoslezské divizi E. 

Start i cíl má ve městě i každoročně pořádaná automobilová soutěž Valašská rallye. Na řece 

Bečvě má vodácký klub vybudovánu slalomovou dráhu.  

Také rekreačně sportující veřejnost má ve Valašském Meziříčí možnost bohatého 

sportovního vyžití. V místní části Kouty byl vybudován zimní a fotbalový stadion a nově 

zrekonstruované letní koupaliště a krytý bazén, který svým zázemím a počtem atrakcí nemá 

v okolí konkurenci. V sousedství se taktéž nachází 14 antukových kurtů, jedna tréninková zeď 

a golfové hřiště. Pro příznivce kolektivních sportů a atletiky je po celém městě rozeseto 

několik hřišť, zejména v okolí základních a středních škol, včetně běžecké dráhy na 

fotbalovém stadionu.  

  

4.2 Pojem dotace  

 

Dotace je definována jako peněžitý dar nějakému subjektu za účelem snížení ceny 

určitého statku. Tento dar poskytuje stát, zpravidla vláda či zákonodárný sbor, nebo 

územněsprávní celek, jako jsou kraje, obce či městské části v zájmu veřejném. Dotaci je 

možno také chápat jako pomoc od soukromého subjektu, nicméně pak je vhodnější užít 

termínu charita či sponzorský dar.  
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Dotace je obvykle chápána jako opak daně, protože někdy může být udělena ve formě 

snížených daní. Tyto formy dotací se nazývají daňové úlevy, eventuálně daňové prázdniny. 

V případě, že jde o jinou než státní dotaci, jedná se o opak zisku. Dotace umožňuje 

spotřebiteli zaplatit nižší cenu za spotřebovaný statek. Díky dotaci se statek využívá více než 

za normálních podmínek, což vede k nadměrné spotřebě statku a odrazuje od spoření. 

Spotřebitelé v dotované ekonomice možnost spořit nemají.  

Dotace jsou v ČR poskytovány především do železnic, vysokých škol, armády, politiky 

zaměstnanosti či do armády. 

 

4.3 Podmínky žádosti o dotaci ve městě 

 

Žádost na přímou podporu tělovýchovných jednot v místních částech pro následující 

rok je nutné požádat do konce září předchozího kalendářního roku. Finanční prostředky 

plynou z rozpočtu města Valašského Meziříčí. 

Žadatelem o dotaci mohou být právnické anebo fyzické osoby, které vyvíjejí celoroční 

činnost v oblasti sportu a tělovýchovy. Cílem a prioritou finanční podpory v uvedené oblasti 

je zlepšení materiálních podmínek subjektů činných ve sportu, rozšíření nabídky sportovních 

aktivit a možností všestranného vyžití občanů města, především dětí a mládeže, výchova ke 

zdravému životnímu stylu. Dotace se poskytují na opravy a údržba sportovišť ve vlastním 

majetku žadatele, případně v majetku města Valašské Meziříčí, na technické zhodnocení 

vlastního majetku žadatele, případně majetku města Valašské Meziříčí. Podporu nelze 

poskytnout na náklady prokazatelně nesouvisející s projektem a na sankční poplatky, pokuty 

atd.
13

 

K žádosti o podporu musí žadatel připojit:  

 rozpočet akce, projektu atd. na předepsaném formuláři, v rozpočtu nesmí být 

kalkulován zisk, u plátců DPH nesmí být tato daň kalkulována,  

 ověřenou kopii platné statutární listiny žadatele při prvním podání v kalendářním roce 

(např. zakladatelská smlouva, zřizovací listina, výpis z obchodního rejstříku, případně 

jiné evidence, kterými bude doložena právní existence žadatele),  

                                                 

13
 Zdroj: Výzvy k podání žádosti o finanční podporu. In: 

http://www.valasskemezirici.cz/doc/26443/. 2012. 
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 doklad o pověření osoby oprávněné k jednání za žadatele (např. výpis z obchodního 

rejstříku, zápis z členské schůze, usnesení příslušných orgánů žadatele, registrační list, 

písemnou plnou moc apod.), 

 doklad, že žadatel vede řádně účetnictví (účetní výkazy za poslední účetní období 

podepsané příslušným statutárním orgánem žadatele a opatřené razítkem), 

 výpis z účtu daňové evidence o tom, že žadatel nemá vůči finančnímu úřadu daňové 

nedoplatky (není nutné u žadatelů o podporu nepřevyšující 50 tis. Kč za rok), který 

předloží při podpisu smlouvy o přidělení podpory, 

 kopii dokladu o vedení platného bankovního účtu, na který bude podpora 

poskytnuta.
14

 

 

4.4 Dotace poskytované městem Valašské Meziříčí na oblast sportu 

 

Město Valašské Meziříčí přiděluje dotace občanským sdružením prostřednictvím 

odboru školství, kultury a sportu. Poskytované dotace slouží na rozvoj a především podporu 

zájmové činnosti, opravy objektů ve vlastnictví sdružení, pořádání akcí, případně i na 

investiční akce. 

Dotace se neposkytuje nárokově, je závislá na finančních možnostech města. 

Uchazečem o dotaci může být jen náležitě registrované občanské sdružení se sídlem na území 

města Valašského Meziříčí. Způsob a podmínky poskytování dotací jsou upraveny ve 

vyhlášce „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města neziskovým zájmovým 

organizacím“.  

Formulář na žádost o dotaci musí být předložen v termínu do 31. ledna kalendářního 

roku, na který je příspěvek žádán. Dotace je vyplácena jednorázově proti uzavřené smlouvě  

o poskytnutí finančních prostředků. Každý žadatel, který dotaci na činnost obdrží, je povinen 

nejpozději do 15. ledna následujícího roku prezentovat odboru školství, kultury a sportu její 

vyúčtování celkových nákladů souvisejících s realizací projektu a kromě toho do 31. března 

následujícího roku předložit roční účetní výkaz příjmů a výdajů subjektu. Příjemce dotace je 

zodpovědný za využití prostředků v souladu se záměry, pro které byly poskytnuty, dále je 

povinen neprodleně oznámit odboru školství, kultury a sportu každou změnu, která je pro 

                                                 

14
 Zdroj: Žádost o přidělení podpory z rozpočtu města Valašské Meziříčí. In: 

http://www.valasskemezirici.cz/doc/26443/. 2012. 
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splnění závazku zásadní. Mimo toho také příjemce nesmí z poskytnuté dotace darovat 

prostředky jiným osobám, nesmí hradit z dotace mzdy a odměny účastníků projektu. Dotaci 

nelze použít na mezinárodní aktivity, služební cesty, výzkumné a sociologické práce, 

rekonstrukce, budování a provoz azylových domů nebo stacionářů, tisk brožur, kalendářů, 

výrobu odznaků a dalších propagačních předmětů, které nesouvisejí s projektem.  

Přehled sportovních organizací a výše jejich dotací městem Valašské Meziříčí nalezneme 

v příloze 1, tabulka 4. V této tabulce uvidíme, že dotace poskytované městem se rok od roku 

zvyšují. Výjimku tvořil rok 2010, kdy byly zrušeny organizace v oblasti sportu, konkrétně 

Junák Hrachovec, AVZO (Asociace víceúčelových zařízení - provoz střelnice) a Basketbal 

Jameson Boys, kterým se tak dotace už nevyplácely. Město celkem vyplatilo na dotacích 

v období let 2008 - 2012 částku 9 850 634 Kč. 

 

Graf 4.4 

Přehled výše dotací poskytnuté městem VM na oblast sportu v letech 2008 - 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z rozboru poskytovaných dotací městem v jednotlivých letech v grafu 4.4, vidíme, že 

výše dotací stoupá, kromě roku 2010, kdy klesly oproti předchozímu roku o 722 671 Kč. 

Největší narůst byl zaznamenán v roce 2012, město poskytlo dotaci ve výši 2 787 917 Kč. 

Zvýšení poskytované dotace v roce 2012 bylo způsobeno zvyšující se nabídkou jednotlivých 
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občanských sdružení v oblasti sportu. Z grafu 4.4 je zřejmé, že město Valašské Meziříčí 

organizace v oblasti sportu dostatečně podporuje. 

 

4.5 Dotace občanskému sdružení Sokol v letech 2008 – 2012 

 

Tabulka 4.5 podává přehled o dotacích, které byly občanskému sdružení TJ Sokol 

Valašské Meziříčí v období let 2008 – 2012 poskytnuty z rozpočtu České obce sokolské a 

města Valašského Meziříčí. 

 

Přehled výše dotací za období 2008 – 2012 v Kč 

Tabulka 4.5 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Dotace ČOS 173 440 179 138   49 550   84 600   65 350 

Dotace město VM   33 500   53 100 184 732   52 842   89 916 

Celkem 206 940 232 238 234 282 147 442 165 266 

Zdroj: Účetní knihy 2008 – 2012, vlastní zpracování 

 

Největší celkovou dotaci dostal Sokol v roce 2010. Z celkové částky 234 282 Kč 

poskytlo město 184 732 Kč. Většina financí byla použita na rekonstrukci sokolské budovy, 

která potřebovala novou omítku a výměnu oken. Z pohledu poskytovatele dotace ČOS dostala 

jednota od něj nejvyšší dotaci v roce 2009 a to 179 138 Kč. Tato podpora byla využita 

zejména pro cestovné na závody či na pořádání tábora pro mladé sokoly. Nejmenší celková 

dotace byla zaznamenána v roce 2011 v částce 147 442 Kč.  

Díky dotacím jsou pokrývány všechny hlavní aktivity, které občanské sdružení má.  
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Graf 4.5 

Příjmy a dotace za rok 2008 – 2012 v Kč 

 

Zdroj: Účetní knihy 2008 – 2012, vlastní zpracování 

 

 Graf 4.5 znázorňuje celkové příjmy a dotace TJ Sokol v letech 2008 - 2012. Každým 

rokem příjmy klesaly, výjimkou je rok 2009 a 2010. Nejvyšší příjem vidíme v roce 2009, tedy 

1 107 000 Kč. Celkem jednota za období sledovaných 5 let vyprodukovala příjmy ve výši 

4 503 417 Kč, z toho pouze 22% (986 168 Kč) tvořily dotace. Ty se každým rokem měnily, 

což bylo zapříčiněno větší či menší potřebou po penězích, buď na opravy sokolského majetku 

či na podporu sportovních aktivit. 

 

4.6 Zhodnocení hospodaření v Kč z hlediska příjmů, výdajů a výsledku hospodaření za 

období 2008 - 2012  

 

Celkové příjmy občanského sdružení se skládají z dotací poskytnuté od města 

Valašského Meziříčí a České obce sokolské. Další menší příjmy tvoří příspěvky a dary, které 

poskytují jednotliví dárci, organizace či soukromé firmy, jakož i příjmy z pronájmu budov, 

tělocvičny či hřiště, příjmy za nocležné a z členských a oddílových příspěvků aj. V roce 2008 

a 2009 byl rozpočet přebytkový. Ovšem od roku 2009 příjmy postupně klesaly. V roce 2010, 

2011 a 2012 můžeme vidět deficit rozpočtu. Naštěstí všechny ztrátové položky byly pokryty z 

rezerv z minulých let. Rezervy neslouží pouze ke krytí těchto ztrát v daném roce, ale taktéž na 
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nečekané výdaje. Mezi tyto výdaje se řadí např. výdaje na opravy budov, které jsou 

spravovány jednotou. 

Celkové výdaje občanského sdružení tvoří výdaje na pořízení drobného majetku 

jednoty, cestovné, občerstvení, startovné, nákup členských známek, poplatky, výdaje na 

spotřebu elektrické energie či na výše uvedené nečekané výdaje aj. Největší výdaje měla 

organizace v roce 2010, a to 1 062 518 Kč, z důvodu rekonstrukce budovy Sokola, která si 

žádala, mimo jiné, i novou omítku a výměnu oken. Naopak nejmenších výdajů vykazovala 

v roce 2008, tedy 775 196 Kč.  

V tabulce 4.6 je shrnut přehled celkových příjmů a výdajů za období pěti let. Jejich 

porovnání nám pomohlo zjistit, zda občanské sdružení ve sledovaném období hospodařilo se 

ziskem nebo ztrátou. Ve sledovaném období TJ Sokol VM vykazuje jak ztrátu (schodek), kdy 

celkové příjmy byly po celou dobu nižší než celkové výdaje, tak i zisk - celkové příjmy byly 

vyšší než celkové výdaje. Každý rok byl tedy jedinečný. Nejvyššího schodku, 147 602 Kč, 

bylo dosaženo v roce 2010, z důvodu opravy tělocvičny a velkého společenského sálu na 

pořádání akcí. Vzniklou ztrátu by měla organizace vyrovnat v nadcházejícím roce, ale jak 

vidíme, tento schodek nebyl v roce 2011 zcela uhrazen, příčinou byly opět opravy tělocvičny, 

konkrétně její podlahy. 

 

Přehled příjmů, výdajů a výsledku hospodaření v Kč za období 2008 – 2012  

 

Tabulka 4.6 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Příjmy 861 288 1 107 000 914 916 860 656 759 557 

Výdaje 775 196 1 051 000 1 062 518 869 543 891 668 

Výsledek hospodaření 86 092 56 000 -147 602 -8 887 -132 111 

Zdroj: Účetní knihy 2008 – 2012, vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Graf 4.6 

Přehled příjmů, výdajů a výsledku hospodaření za období 2008 – 2012 v Kč 
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5 ZÁVĚR 

 

Bakalářská práce byla věnována tématu „Hospodaření občanského sdružení v oblasti sportu“ 

a byla rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Jejím cílem bylo obecné představení 

neziskových organizací a přiblížení činnosti vybrané neziskové organizace - občanského 

sdružení TJ Sokol Valašské Meziříčí. U této organizace byla zmapována a provedena analýza 

jejího hospodaření v období let 2008 - 2012 za účelem zjištění výsledku hospodaření, výše 

výdajů, příjmů a finanční situace.  

V kapitole nazvané „Úloha a postavení neziskové organizace v oblasti sportu“, jsem se 

zaměřila na neziskový sektor z teoretického hlediska. Pojmem neziskové organizace chápeme 

subjekty, jejichž hlavním zřizovacím účelem není podnikání ani zisk, který nerozdělují mezi 

zakladatele, ale použijí ho k dalšímu rozvoji organizace. Tato kapitola se také věnuje členění 

národního hospodářství na ziskový a neziskový sektor podle kritéria financování. Část 

kapitoly byla též věnována tělesné kultuře a jejími subsystémy a objasnění základní sportovní 

terminologie. V závěru této kapitoly jsem uvedla problematiku občanských sdružení v oblasti 

sportu. 

V následující kapitole „Analýza činnosti a hospodaření vybrané neziskové organizace“ jsem 

se zabývala konkrétní vybranou organizací, kterou byla TJ Sokol Valašské Meziříčí. Historie 

jednoty je dlouholetá a velmi zajímavá, a proto nesměla v této kapitole chybět. Nastínila jsem 

její činnost, sídlo a právní postavení, povinnosti a práva členů, zmínila  její cíle a poslání,  

jakož i hospodaření , majetek  a rozpočet. 

Čtvrtá kapitola se věnovala zhodnocení hospodaření neziskové organizace. To bylo 

provedeno z pohledu analýzy hospodaření organizace v letech 2008 – 2012. Na základě této 

kapitoly jsem mohla ověřit hypotézu stanovenou v úvodu práce. Hypotéza zněla: „Zda mají 

celkové dotace poskytnuté TJ Sokol VM rostoucí trend“. Výsledkem je fakt, že hypotéza 

nebyla potvrzena z důvodu klesajících částek v rámci celkových poskytnutých dotací. Jelikož 

celkové výdaje rostou, ať už jsou to výdaje na spotřebu energie, vodné, stočné, plyn či akce 

Sokola, a dotace klesají, Jednota se potýká s nedostatkem finančních prostředků. V roce 2010, 

2011, ale i v roce 2012 byla organizace ztrátová, což znamená, že výsledek hospodaření bylo 

nutné pokrýt z rezerv. Aby mohlo občanské sdružení naplňovat své poslání, potřebuje 

dostatek finančních prostředků. Je proto třeba více oslovovat nové dárce a sponzory, kteří by 

Sokolu věnovali potřebný finanční obnos. Ve Valašském Meziříčí sídlí organizace, které 

hospodaří s velkým obnosem financí a jsou ziskové. Zmiňme firmy jako je chemický kolos 

Deza, a.s., výrobce sazí CS Cabot či masokombinát Krásno. Hlavním poskytovatelem financí 
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Jednotě je však město Valašské Meziříčí a Česká obec sokolská. V tabulce 4.5 a v grafu 4.5 

jsem sledovala vývoj těchto dotací za pětileté období, od roku 2008 až 2012. Město Valašské 

Meziříčí poskytlo podle svých předem určených zásad nejvyšší dotaci v roce 2010, tedy 

184 732 Kč, zato ČOS v roce 2009, 179 138 Kč. Město celkem vyplatilo na dotacích 

sportovním organizacím ve městě ve sledovaném období částku 9 850 634 Kč. Je tedy zřejmé, 

že město Valašské Meziříčí občanská sdružení v oblasti sportu význačně podporuje. 

Cílem této bakalářské práce bylo také, jak už jsem zmínila, seznámení se s hospodařením 

občanského sdružení.  Zjištěné celkové příjmy TJ se pohybovaly od částky 759 557 Kč do 

1 107 000 Kč. Největší celkový příjem byl v roce 2009, kdy převážnou část příjmů tvořily 

zdroje veřejných dotací, ale i příjmy z akcí Sokola, jako jsou tábory, šibřinky aj. a nájemné. 

Celkové výdaje se pohybovaly v rozmezí od 775 196 Kč do 1 062 518 Kč. Nejvyšší výdaj byl 

zaznamenán v roce 2008 v částce 775 196 Kč a to na vodné, stočné, plyn a na akce Sokola. 

Následně jsem za období pěti let zjišťovala výsledek hospodaření. V letech 2008 a 2009 TJ 

Sokol hospodařila ziskově. Tyto prostředky však byly použity k uhrazení vzniklých ztrát  

z minulých let. V roce 2010 dosáhl Sokol ztráty ve výši 147 602 Kč, další ztráta byla 

zaznamenána v roce 2011 a 2012. V roce 2011 činila 8 887 Kč a v roce 2012 132 111 Kč.  

 

I když lze obecně tvrdit, že podpora tělovýchovy a sportu trvale klesá, město Valašské 

Meziříčí občanská sdružení v oblasti sportu ve svém vlastním zájmu významně dotuje, 

protože tato zajišťují meziříčským obyvatelům rozsáhlá sportovní vyžití a podporují tak jejich 

zdravý životní styl.   

 

Závěrem si dovoluji konstatovat, že v bakalářské práci bylo dosaženo naplnění v úvodu 

zmíněného hlavního cíle a vyvrácení stanovené hypotézy, že dotace do TJ Sokol mají rostoucí 

trend. 
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Kčs   korun československých 

mld.   miliard 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

N a NF   nadace a nadační fond 

např.   například 

NNO   nezisková nevládní organizace 

resp.   respektive 

TGM   Tomáš G. Masaryk 

tis.   tisíc 

TJ   tělovýchovná jednota 

tzv.   takzvaně 

USA   Spojené státy americké 

VM   Valašské Meziříčí 
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