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1 Úvod 

Nepatří mezi nejrozšířenější organizace v České republice, zaplňují prázdná místa na trhu 

mezi státem, firmami a domácnostmi. Jejich cílem je vyhovět potřebám občanů, které 

doposud nejsou uspokojeny. Řeč je o neziskových organizacích. U neziskových organizací je 

možné konstatovat, že svou činnosti prospívají téměř celé společnosti. Podkladem vzniku 

neziskových organizací bylo křesťanské náboženství, jejichž veškeré aktivity jsou založeny na 

lásce, lásce k lidem. Mezi znaky neziskových organizací patří zejména dobročinnost a 

neziskovost. 

Bakalářská práce nese název „Srovnání efektivnosti hospodaření vybraných neziskových 

organizací“. Konkrétně se jedná o srovnání Občanského sdružení svatá Barbora a Nadace 

policistů a hasičů. I když je jejich právní forma odlišná, jejich cíl je obdobný, a to pomoci 

dětem, kterým zemřel rodič při výkonu svého povolání. Práce má dvě části, a to teoretickou a 

praktickou. Z důvodu zaměření se především na občanské sdružení a nadaci, většina 

teoretické práce a v celé praktické části je soustředěna pozornost na nestátní neziskové 

organizace. Cílem práce je srovnání jednotlivých ukazatelů, díky nimž lze hodnotit 

hospodaření jednotlivých organizací. Mezi tyto ukazatele patří například celkové příjmy, 

celkové výdaje, výdaje spojené se zajištěním chodu, či výdaje vynaložené na sociální účely. 

Jelikož cílem bakalářské práce je srovnávání, je s tímto cílem spojena hypotéza, která zní: 

„Zda i přes rozdílnou právní formu organizací jsou obě organizace schopny hospodařit 

efektivně“. Nadace mají svůj zákon, ve kterém jsou jasně vymezeny veškeré skutečnosti 

týkající se orgánů, založení, vzniku, hospodaření, či zániku a zrušení, kdežto občanské 

sdružení jsou zřízeny dle zákona, ve kterém nejsou jasně definovány například orgány, 

členové a vnitřní uspořádání, a tudíž nemají tak pevné právní zakotvení. V následujících 

kapitolách bude pomocí různých metod, jako jsou například srovnávání, analýzy, či statická 

zpracování zjišťovány jednotlivé ukazatele, které budou nápomocny při splnění cíle této 

práce, a to srovnání jednotlivých ukazatelů hospodaření.  

Druhá kapitola je zcela věnována teoretické části. Jsou zde definovány obecné prvky 

neziskových organizací a členění celého národního hospodářství. Je zde definován rozdíl mezi 

vládním a nevládním sektorem, přičemž nevládní sektor je zde detailněji popisován. Do 

nestátního sektoru, jak se taky někdy nazývá nevládní sektor, řadíme občanská sdružení, 

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

v neposlední řadě církve a náboženské společnosti. Jelikož od 1. ledna 2014 nabývá účinnosti 
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nový občanský zákoník, který přinese pro nestátní neziskové organizace řadu změn, je 

objasnění této novelizace v této kapitole také zahrnuto. 

Třetí kapitola je zaměřena na konkrétní organizace, a jak už bylo zmíněno, jedná se o 

Občanské sdružení svatá Barbora a Nadaci policistů a hasičů. Je zde definována činnost 

organizací, možnosti členství, či jejich hospodaření. Každá organizace má své orgány, které 

mají svá práva, ale také povinnosti vyplývající z jejich statutu.  

Poslední kapitola, čtvrtá, srovnává společné ukazatele obou organizací. Jedná se zejména a 

počty dětí, o které se nadace či sdružení starají. Z hlediska financí jsou vyčísleny a následně 

porovnány příjmy, výdaje, či výsledky hospodaření. Kapitola se věnuje také otázce, zda je 

možné jakýmsi způsobem zlepšit dosavadní hospodaření. 
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2 Neziskové organizace v ČR 

Definovat pojem nezisková organizace je do jisté míry složité, neboť v České republice 

neexistuje platný právní předpis, kterým by byl výraz vymezen. Teoreticky může být pojem 

určen pomocí mezinárodně uznávané institucionálně-operacionální definice Lestera M. 

Salamona a Helmuta K. Anheiera, kteří se podíleli na širším vymezení neziskového sektoru.
1
 

Výše zmínění autoři definují neziskovou organizaci jako formálně organizovaný subjekt 

soukromoprávní povahy, nerozdělující zisk. Dle jejich definice se jedná o samosprávný a 

autonomní subjekt, který vzniká dobrovolně. Jiná jejich definice popisuje neziskový sektor 

jako celek, který je tvořen z jednotlivých organizací, které vykonávají odlišné druhy aktivity, 

které jsou rozděleny podle oboru.
2
 Oba autoři spojili svou profesi se zkoumáním neziskového 

sektoru a patří mezi celosvětově uznávané ekonomy. 

Zmínka o neziskových organizacích je vymezena v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. 

Zde je uvedeno, že se jedná o poplatníky, kteří nejsou založeni za účelem podnikání. Existují 

různá vymezení, ale mezi hlavní znaky společné pro všechny neziskové organizace patří: 

 jedná se o právnické osoby (s výjimkou organizačních složek státu), 

 hlavní aktivitou není podnikání a dosahování zisku, 

 založeny za účelem plnění poslání, dobročinné nebo charitativní činnosti, 

 mají svého zřizovatele, 

 podléhají registraci atd.
3
 

Jak již bylo výše zmíněno, jedná se o organizace, pro které není na prvním místě dosažení 

zisku, ale to neznamená, že zisku nemohou dosahovat. V České republice existuje celá řada 

neziskových organizací, které zisku dosahují, ale podmínkou je, aby zisk nebyl rozdělen mezi 

své zakladatele, řídící nebo kontrolní orgány, ale aby byl použit například pro poskytování 

dalších a zlepšených služeb, k rozvoji dané instituce anebo k plnění svých poslání. Jejich 

zakládání a registrování je prováděno podle zákona, dle kterého jsou zřízeny. Tento typ 

                                                 
1
 BOUKAL, Petr. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). Praha: Oeconomica, 2010. 304 s. ISBN 978- 

80-245-1650-9. 
2
 SALAMON, L. M., ANHEIER, H. K. Defining the non-profit sector: A cross-National Analysis. 1. vyd. 

Manchester: University press, 1997. ISBN 0-7190-4902. 
3
 Zákon č. 586 ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů. Dostupný také z: http://www.epravo.cz/vyhledavani-

aspi/?Id=40374&Section=1&IdPara=1&ParaC=2. 
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organizace je považován za ekonomický subjekt, a tudíž je veden v seznamu Českého 

statistického úřadu a je mu přiřazeno identifikační číslo.
4
 

V oblasti nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) existuje v České republice 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Rada“). Tento orgán patří mezi 

iniciativní, koordinační a poradní orgán vlády. Rada vznikla usnesením vlády č. 428 z 10. 

června 1992 jako Rada pro nadace a až 30. března 1998 nabyla dnešního názvu. Členem Rady 

je předseda, který poskytuje veškeré materiály týkající se NNO vládě.  

Mezi její úkoly patří: 

 participace na opatřeních ministerstev, které se váží k NNO, 

 každoročně, nejpozději do 31. května podává výroční zprávu za minulé období o svém 

konání, 

 kontroluje používání peněžních prostředků z Nadačního investičního fondu, 

 spolu s ostatními orgány obstarává zveřejňování údajů o NNO atd.
5
 

2.1 Členění národního hospodářství 

Jelikož tato práce pojednává o neziskových organizacích, je zapotřebí upřesnit začlenění 

nestátních neziskových organizací do národního hospodářství. Národní hospodářství 

představuje soustavu ekonomických subjektů a vazeb mezi nimi. Tyto vazby se postupně 

vytvářely společně s vývojem společnosti. Hlavním cílem byla produkce statků, která 

uspokojuje potřeby lidí, kteří žijí na území určitého státu. Mezi tyto ekonomické subjekty 

patří stát, podniky a domácnosti. 

Ekonomika, jak se jinými slovy označuje národnímu hospodářství, se může třídit dle různých 

kritérií. Podle kritéria odvětví se národní hospodářství rozděluje do dvou skupin, a to hmotná 

výroba a odvětví služeb. 

Sektorové členění rozděluje národní hospodářství na primární, sekundární a terciární sektor. 

Primární sektor zahrnuje tzv. prvovýrobu, kam spadá těžební průmysl, zemědělství a lesní 

hospodářství. Za druhovýrobu je označován sekundární sektor, do kterého patří například 

stavebnictví, hutnictví, strojírenství či potravinářský průmysl. V případech, kdy se hovoří o 

službách, jako je školství, doprava, zdravotnictví, atd., jedná se o terciární sektor.  

                                                 
4
 BOUKAL, Petr. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). Praha: Oeconomica, 2010. 304 s. ISBN 978- 

80-245-1650-9. 
5
 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. [online]. [8. 3. 2013] Dostupné 

z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/zakladni-informace-767/. 
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Dalším kritériem je kritérium vlastnictví. Vlastnictví se dělí na soukromé a veřejné. V případě 

soukromého vlastnictví je vlastníkem konkrétní subjekt, ať už fyzická či právnická osoba. 

Jestliže je vlastníkem obec nebo kraj, jde o veřejné vlastnictví. 

V neposlední řadě můžeme ekonomiku rozdělit dle způsobu financování produkce a spotřeby 

statku, o které podrobněji pojednává následující kapitola.
6
 

2.1.1 Podle principu financování 

Třídění národního hospodářství podle principu financování rozděluje národní hospodářství na 

dva velké sektory, ziskový a neziskový. Neziskový sektor je dále dělen podle působnosti na 

veřejný, soukromý sektor a sektor domácností viz obrázek 2.1. 

Obrázek 2.1 Členění národního hospodářství podle principů financování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve 

veřejných službách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 292 s. ISBN 978-80-210-4423-4. 

Organizace, které působí v ziskovém (tržním) sektoru, vyrábí a distribují statky a služby, 

které prodávají na trzích. Cena, za kterou jsou tyto statky a služby prodávány, se nazývá tržní 

cena. Vzniká vzájemným působením nabídky a poptávky na trhu. Výstupem tržního sektoru 

je tedy statek tržní a soukromý, tzn. statek nedělitelný, rivalitní a nevylučitelný ze spotřeby. 

Hlavním cílem je dosažení zisku a jeho následné přerozdělení ve prospěch zakladatelů. 

Neziskový (netržní) sektor získává peněžní prostředky na své fungování prostřednictvím 

přerozdělovacích procesů nebo od soukromých subjektů, kterým může být například jejich 

zřizovatel. Organizace produkují většinou smíšené statky, tzn. dělitelné statky, nerivalitní a 

                                                 
6
 HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných 

službách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 292 s. ISBN 978-80-210-4423-4. 

Národní 

hospodářství 
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Neziskový 
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vylučitelné ze spotřeby. Hlavní cílem neziskového sektoru není dosažení zisku, ale realizace 

poslání a dosažení přímého užitku, který má často formu veřejné služby. 

Neziskový veřejný sektor je financován z veřejných rozpočtů a obstarává veřejné statky, které 

mají charakter kolektivní spotřeby pro obyvatelstvo na neziskovém principu. Zakladatelem 

může být státní orgán, město anebo obec. Sektor je spravován veřejnou správou. Podléhá 

veřejné kontrole a jejím hlavním cílem je poskytování veřejných statků a služeb na netržních 

principech. Příkladem může být veřejné osvětlení nebo udržování silničních komunikací. 

Subjektem tohoto sektoru jsou příspěvkové organizace. 

Zakladateli neziskového soukromého sektoru jsou soukromé subjekty. Ať už se jedná o 

soukromé fyzické nebo právnické osoby, jde o subjekty, které vkládají do organizace 

prostředky, aniž by očekávali zisk. Sektor je financován „z financí soukromých fyzických a 

právnických osob, které se rozhodly vložit své soukromé finance do konkrétní, předem 

vymezené produkce nebo distribuce statků“. V těchto typech organizací je spojen záměr jak 

ekonomický, tak sociální.  

„Sektor domácností má v rámci národního hospodářství významnou roli svým začleněním do 

koloběhu finančních toků a vstupem na trh produktu, faktorů a kapitálu. Z pohledu teorie a 

praxe ekonomiky a řízení neziskových organizací má tento sektor význam pro formování 

občanské společnosti, jejíž kvalita je určující zpětně pro kvalitu těchto organizací“. Sektor 

domácností je největším sektorem z hlediska počtu subjektů, ale z hlediska počtu 

zaměstnanců naopak nejmenším sektorem.
7
 

2.2 Typologie institucí v neziskovém sektoru 

Neziskové organizace lze rozdělit do pěti základních skupin. Patří zde neziskové 

soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné a veřejně prospěšné. Do vzájemně 

prospěšných organizací patří ty organizace, jejichž posláním je vzájemně prospěšná činnost. 

Jsou jimi například občanská sdružení a profesní komory. Naopak posláním veřejné 

prospěšných organizací je veřejně prospěšná činnost, jako například u nadací a nadačních 

fondů nebo u politických stran a hnutí. Třetí skupinou jsou neziskové veřejnoprávní 

organizace typu organizačních složek a příspěvkových organizací států a územních 

samosprávných celků, které vykonávají veřejnou správu a veřejně prospěšnou činnost. Dále 

                                                 
7
 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. 

Praha: Ekopress, 2010. 188 s. ISBN 978-80-86929-54-5. 
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se zde řadí neziskové ostatní veřejnoprávní organizace typu Veřejná zdravotní pojišťovna, 

Česká národní banka a například Státní fondy, které vykonávají veřejně prospěšnou činnost. 

Posledním, a tudíž pátým celkem jsou neziskové soukromoprávní organizace typu 

obchodních společností a jim podobných. Zde jsou zařazeny družstva, akciové společnosti a 

společnosti s ručením omezeným, u kterých není účelem podnikání. Patří zde například 

akciové společnosti dopravních podniků měst, nebo společnosti s ručením omezeným 

podílející se na údržbách veřejných prostranství. Jmenovaná skupina plní jak veřejně, tak i 

vzájemně prospěšnou činnost. V další části textu není podrobně popisována již výše zmíněná 

typologie, ale text je zaměřen na dva velké sektory, a to vládní a nevládní sektor.
8
 

2.2.1 Vládní sektor 

Jinými slovy řečeno státní neboli veřejný sektor je charakterizován vším, co je ve veřejném 

vlastnictví, zcela nebo z části financováno z veřejných financí a řízeno veřejnou správou. Patří 

zde organizační složky, příspěvkové organizace, státní fondy, veřejnoprávní instituce a jiné 

organizace. Z důvodu zaměření této práce na nevládní sektor, je tomuto vládnímu sektoru 

věnována menší pozornost. 

Organizační složky jsou zřizovány podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky. 

Zřizovatelem v případě organizačních složek státu je stát (ministerstva) a v případě územně 

samosprávných celků je zřizuje zastupitelstvo obce či kraje. Mají veřejnoprávní charakter a 

nemají právní subjektivitu, tudíž nemohou jednat sami za sebe, nevlastní žádný majetek, 

pouze majetek spravují. Organizační složka státu je účetní jednotkou, která vytváří dva fondy, 

rezervní fond a fond kulturních a sociálních potřeb, oproti tomu organizační složka ÚSC není 

účetní jednotkou. Na úrovni územně samosprávných celků se jedná o složky, u kterých je 

malý počet zaměstnanců a jejich činnosti nevyžadují složitou organizační strukturu. 

Organizační složkou státu jsou například ministerstva, Ústavní soud, soudy, státní 

zastupitelství, Akademie věd České republiky a další. 

Příspěvkové organizace jsou právnické osoby, které mají vlastní právní subjektivitu oproti 

organizačním složkám. Jsou zřízeny některým z ústředních orgánů státní správy, podle 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku 

České republiky. Peněžní prostředky získávají ze své hlavní činnosti a od zřizovatele na jejich 

plynulý provoz. Hlavní rozdíly mezi organizační složkou a příspěvkovou organizací jsou 

                                                 
8
 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. 

Praha: Ekopress, 2010. 188 s. ISBN 978-80-86929-54-5. 
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v právní subjektivitě a hospodaření. Organizační složky nemají právní subjektivitu, 

zaměstnanci těchto složek jsou zaměstnanci zřizovatele a složka má spojené hospodářství se 

zřizovatelem. Naopak příspěvkové organizace mají právní subjektivitu, jak již bylo zmíněno 

výše, a s finančními prostředky získanými z vlastní činnosti mohou hospodařit podle svého 

uvážení. 

Mezi další neziskové organizace spadající do vládního sektoru patří: 

 kraje a obce, 

 státní fondy (fond životního prostředí, kultury, fond na podporu české 

kinematografie, zemědělský intervenční fond, pozemkový fond, atd.), 

 Česká televize a rozhlas, a jiné.
9
 

2.2.2 Nevládní sektor 

Nevládní sektor bývá také nazýván pod pojmy nestátní nebo soukromý sektor. Organizace 

v tomto sektoru lze rozdělit podle prospěchu, který vykonávají, na vzájemně prospěšné a 

veřejně prospěné. Vzájemně prospěšné vykonávají služby pro své členy, osoby se sdružují na 

základě členství a řadí se zde například profesní komory nebo občanská sdružení. Veřejně 

prospěšné konají činnosti především ve prospěch veřejnosti, ať už to jsou nadace, nadační 

fondy nebo politické strany.  

Cílem všech subjektů angažujících se v nevládním sektoru je dosažení přímého užitku. 

Organizace zde působící jsou založeny konkrétním zákonem, mají své orgány a podléhají 

daňovým zákonům. Velkým problémem je nedefinování pojmu „neziskový sektor“ či 

„nezisková organizace“ z hlediska práva. Tento nedostatek by měl být odstraněn počátkem 

roku 2014, kdy dojde k nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Hlavním zdrojem 

financování jsou především dobrovolné příspěvky, nikoli samofinancování, jak je tomu u 

podnikatelských subjektů. Společenská potřeba ať už v sociální, zdravotní či jiné oblasti je 

z hlediska funkcionálního vymezení základním prvkem, na který se nestátní neziskové 

organizace zaměřují.
10

 

Do nestátního sektoru se tudíž řadí např. občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně 

prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a další. Vývoj počtu nestátních 

                                                 
9
 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. 

Praha: Ekopress, 2010. 188 s. ISBN 978-80-86929-54-5. 
10

 BOUKAL, Petr. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). Praha: Oeconomica, 2010. 304 s. ISBN 978- 

80-245-1650-9. 
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neziskových organizací v období 2008 – 2013 zachycuje tabulka 2. 1. Výše zmíněným bude 

věnována větší pozornost ke sblížení se s danou problematikou. 

Tabulka 2.1 Statistika počtu nestátních neziskových organizací v letech 2008 – 2013  

Rok 
Občanské 

sdružení 
Nadace 

Nadační 

fond 

Obecně 

prospěšné 

společnosti 

Politické 

strany a 

hnutí 

Církve a 

náboženské 

společnosti 

2008 65 386 411 1 095 1 658 - - 

2009 68 631 429 1 168 1 813 - - 

2010 72 111 449 1 205 1 958 - - 

2011 75 627 455 1 269 2 126 - - 

2012 77 801 458 1 278 2 183 - - 

2013 92 882 - - - 154 33 

Pramen: Statistika počtu NNO v letech 1990 - 2012 podle údajů ČSÚ. [online]. [14. 4. 2013]. Dostupné z: 

http://www.neziskovky.cz/clanky/511_538_543/fakta_neziskovky-v_statistika-poctu-neziskovych-organizaci/, 

Seznam politických stran a hnutí. [online] [14. 4. 2013]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-

stran/SearchResult.aspx?type=2&status=1, Ministerstvo kultury. [online] [14. 4. 2013]. Dostupné z: 

http://www.mkcr.cz/cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/registrace-a-evidence/data-registrace-cirkvi-a-

nabozenskych-spolecnosti-a-svazu-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-11263/ 

Poznámka: údaje za roky 2008 – 2011 datovány k 31.12 jednotlivých let, údaje za rok 2012 datovány k červnu 

2012, údaje za rok 2013 datovány k 14. 4. 2013  

 

Občanská sdružení  

(dále jen o. s.) jsou jednou z nejstarších a nejvíce používaných právních forem v oblasti 

nevládního sektoru, který se v České republice vyskytuje. Legislativní úprava je dána 

zákonem č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů o sdružování občanů. Již zmíněný 

zákon nesouvisí se sdružováním ať už politických stran a hnutí, církví a náboženských 

společností, armády, policie a justice, ani se sdružováním občanů pro výkon povolání. O. s. 

jsou zakládány za účelem sdružování osob, které mají společné zájmy, nebo důvodem vzniku 

může být poskytování obecně prospěšných činností. Členy mohou být jak fyzické, tak i 

právnické osoby a sdružení jako celek vystupuje jako právnická osoba. Nejvyšším orgánem je 

http://www.neziskovky.cz/data/stat_NNO_tabulka_1990_2012txt12780.pdf
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valná hromada, která volí radu a předsedu sdružení.  Typickými příklady takových to sdružení 

jsou spolky zaměřené na sport, jako jsou tělovýchovné jednotky, sportovní kluby. Mnoho 

z nich je zaměřeno na zájmovou činnost, ať už to jsou včelaři, zahrádkáři nebo Klub českých 

turistů. Výčet je velmi široký a rozmanitý, od odborových organizací, svazů, až po myslivost, 

sport a zájmovou činnost.
11

 

Vzniku o. s. předchází jeho založení, které je spojeno s registrací. Návrh na registraci podává 

minimálně tříčlenný výbor, z něhož alespoň jedna osoba je starší 18 let. Úkolem výboru je 

vypracování stanov, které následně podléhají registraci u Ministerstva vnitra České republiky, 

a tímto úkonem o. s. vzniká. Registrace je provedena do 10 dnů od doby, kdy bylo zahájeno 

řízení. Stanovy sdružení musí být notářsky ověřeny a obsahují: 

 název sdružení a jeho statut,  

 sídlo, které je doloženo například řádnou nájemní smlouvou nebo výpisem z katastru 

nemovitostí, 

 cíl činnosti, který vystihuje jeho poslání a vizi, 

 podmínky členství, práva a povinnosti členů, 

 orgány a způsob jejich jmenování, 

 orgány, které mohou jednat jménem sdružení, 

 zásady hospodaření, týkajících se například členských příspěvků, majetku, dotací atd., 

 důvody zrušení, zániku a podmínky likvidace. 

Následně po registraci o. s. je svolána a uskutečněna ustavující členská schůze, kterou svolá 

přípravný výbor, a na které se volí orgány sdružení podle schválených stanov. O schůzi, která 

je považována za zakládající, je zapotřebí sepsat zápis, jehož součástí je prezenční listina, 

řádně podepsaná. Běžné členské schůze se konají pravidelně v intervalech uvedených ve 

stanovách. 

Občanské sdružení je povinno vést účetnictví v případě, pokud vlastní majetek, a to 

v podvojném účetnictví. Jednoduché účetnictví je dovoleno vést pouze výjimečně, v situaci, 

kdy obrat sdružení je velmi nízký, a to nižší než 3 miliony Kč. V případě, že sdružení 

vykazuje příjmy, je jeho povinností podat daňové přiznání. Položky jako jsou členské 

příspěvky, dotace, úroky na běžném účtu anebo například nemovitosti, dědictví a další jsou 

osvobozeny od daní. Výroční zprávu o. s. sestavuje jen na základě vlastního rozhodnutí, tzn., 

že zveřejnění je dobrovolné. Pokud se rozhodne zveřejnit výroční zprávu, musí obsahovat 

                                                 
11

 MERLÍČKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace - vznik, účetnictví, daně. 11. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7263-675-4. 
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především informace o činnosti, statutárních orgánech, rozpočtu, majetku, výnosech, 

nákladech a jiných položkách. 

Dojde-li ke zrušení sdružení nezávisle na důvodu či její příčině, předchází tomuto kroku 

zánik. Příčinou zániku bývají 3 hlavní důvody. Jedním z nich je rozhodnutí sdružení o 

dobrovolném rozpuštění, a tudíž zastavení veškerých činností, plnění poslání a vizí. Dále to 

může být sloučením s jiným sdružením, a to tak, že sloučení je podmínkou vzniku nového o. 

s. nebo dochází k situaci, kdy jedno ze sdružení nadále pokračuje a druhé zaniká. 

V neposlední řadě je jedním z důvodů vedoucí k zániku pravomocné rozhodnutí Ministerstva 

vnitra České republiky. V případě, jedná-li se o dobrovolné rozpuštění nebo sloučení, nejvyšší 

orgán má povinnost tuto skutečnost oznámit příslušnému ministerstvu a to nejpozději do 15 

dnů od rozhodnutí o tomto úkonu. Ve stanovách jsou řešeny všechny otázky, které 

neobsahuje zákon, a tudíž i způsob likvidace stanovují stanovy.
12

 

Nadace a nadační fondy 

Legislativní úprava nadací a nadačních fondů je zakotvena v zákoně č. 227/1997 Sb., o 

nadacích a nadačních fondech. V občanském zákoníku jsou vymezeny jako účelová sdružení 

majetku. Nadace a nadační fondy jsou zakládány pro dosahování obecně prospěšných cílů. 

Pod slovním spojením obecně prospěšný cíl se má na mysli například ochrana lidských práv, 

ochrana životního prostředí, tradic sportu a mnoho dalších. Opět se jedná o právnickou osobu. 

Jednou z nejznámějších nadací na světě, je Nadace Alfreda Nobela udělující každoročně 

Nobelovy ceny. Orgány nadace a nadačního fondu jsou správní rada, dozorčí rada a 

v některých případek revizor, v případě nejmenování dozorčí rady. Dozorčí rada musí být 

zřízena v případě, že nadační jmění u nadace je vyšší než 5 milionů Kč a hodnota majetku u 

nadačního fondu převyšuje 5 milionů Kč. 

Je důležité objasnit rozdíl mezi nadací a nadačním fondem. Hlavní rozdíl mezi těmito 

subjekty je v nakládání se svým majetkem. Nadace využívá výnosy z nadačního jmění a 

ostatní majetek k dosažení účelu, pro který byla zřízena. Majetek nadace je tvořen nadačním 

jměním, což jsou všechny peněžité i nepeněžité vklady a nadační dary zapsané v nadačním 

rejstříku. Jsou zde zahrnovány např. cenné papíry, movitý a nemovitý majetek. Druhou 

složkou je ostatní majetek nadace, který není zahrnut do nadačního rejstříku. Hodnota 

nadačního jmění nesmí za celou dobu existence nadace klesnout pod hranici 500 tisíc Kč. 

                                                 
12

 MINISTERSTVO VNITRA. MV: Občanské sdružení. Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat 

aneb Desatero pro občany. [online]. [11. 3. 2013]. Dostupné z: http:// www.mvcr.cz/soubor/manual-sdruzeni-

pdf.aspx. 
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Dojde-li k situaci, kdy hodnota nadačního jmění je pod touto hranicí, má určitý čas na 

dorovnání jmění. Pokud se tak nestane, může dojít k vnitrostátní fúzi a v nejkrajnějším 

případě k jejímu zrušení. Oproti tomu nadační fond používá k dosažení svých cílů všechen 

svůj majetek, není definována minimální výše nadačního jmění. Tato forma je vhodná pro 

plnění krátkodobých cílů. 

Další odlišnost je spatřována mezi nadačním příspěvkem a darem.  „Nadačním příspěvkem se 

rozumí vše, co je poskytnuto třetí osobě k účelu, pro který byly nadace nebo nadační fondy 

zřízeny. Nadační dar je vše, co je poskytnuto třetí osobou nadacím nebo nadačním fondům 

k dosahování účelu, pro který byly zřízeny.“ 

Zřízení nadace nebo nadačního fondu se uskutečňuje několika formami. Patří mezi ně sepsání 

nadační listiny v podobě písemné smlouvy mezi zřizovateli, v případě jediného zakladatele se 

sepisuje zakládací listina a poslední možností je založení pomocí závěti. Nadační listina 

obsahuje název zřizovatele, vymezení účelu, výši majetkového vkladu, počet členů správní a 

dozorčí rady včetně jejich identifikace, podmínky hospodaření apod. Jejich vznik je podmíněn 

zápisem do rejstříku, který vede krajský rejstříkový soud. Návrh na zápis do rejstříku podává 

zpravidla zřizovatel. 

Nadace vedou účetnictví v plném rozsahu a jejich účetní závěrka musí být vždy ověřena 

auditorem. Nadační fondy mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a povinnost mít 

účetní závěrku ověřenou auditorem je jen v případě, pokud součet nákladů, výnosů nebo 

hodnota majetku je vyšší než 3 miliony Kč. Nadace i nadační fondy vypracovávají a 

zveřejňují výroční zprávu. Nadace a nadační fondy nesmí vlastním jménem podnikat, být 

společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti. Na 

druhé straně mohou být zakladatelem obecně prospěšné společnosti, mohou pronajímat 

majetek, provozovat loterie, pořádat tomboly, veřejné sbírky, společenské a kulturní akce a 

jiné. Náklady na správu musí vést odděleně od nadačních příspěvků a jejich výše je uvedena 

v nadační listině nebo statutu. Náklady jsou určeny procentem z ročních výnosů, procentem 

z ročně poskytnutých nadačních příspěvků nebo procentem z nadačního jmění nadace nebo 

majetku nadačního fondu. Stanovené procento se nesmí měnit po dobu 5 let.  

K zániku dochází výmazem z rejstříku. Zániku předchází zrušení, a to buď s likvidací, nebo 

bez likvidace. Ke zrušení dochází v případě dosažení účelu, pro který byla nadace nebo 

nadační fond zřízen, rozhodnutím soudu, prohlášením konkurzu nebo např. sloučením s jinou 

nadací. Likvidační zůstatek může být převeden na jinou nadaci nebo nadační fond, může být 
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nabídnut obci, ve které má nadace nebo nadační fond sídlo, a pokud obec odmítne, přechází 

na stát.
13

 

Obecně prospěšné společnosti 

jsou řízeny zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a 

doplnění některých zákonů. Jsou založené pro poskytování obecně prospěšných služeb (dále 

jen „o. p. s“). Služby jsou poskytovány veřejnosti a všem uživatelům za stejných podmínek. 

Stejně jako v předchozích případech se jedná o právnickou osobu. Činnost o. p. s. je řízena 

ředitelem, který jmenuje správní radu, kterou může následně i odvolat. Správní rada je 

statutární orgán, nejméně tříčlenný. Počet členů správní rady musí být dělitelný číslem tři. 

Jejím úkolem je vydání statutu o. p. s., který obsahuje podrobný popis její vnitřní organizace. 

Kontrolní úlohu vykonává dozorčí rada. Mezi její hlavní úkoly patří přezkoumávání účetní 

závěrky a výroční zprávy. Nejméně jednou ročně překládá řediteli a správní radě výsledky své 

činnosti. 

Mezi subjekty, které mohou založit o. p. s. patří fyzické, právnické osoby a stát. Při zakládání 

o. p. s. je nutno vyhotovit zakládací smlouvu, která nese podpisy všech zakladatelů. Zakládací 

smlouva bývá sepisována v případě, že se na založení podílí více subjektů. V situacích, kdy o. 

p. s. zakládá jediný subjekt, jedná se o zakládací listinu, která má podobu notářského zápisu. 

Zakládací listina nebo smlouva obsahuje: 

 název, sídlo a identifikace zakladatele, 

 název, sídlo a služby poskytované o. p. s., 

 podmínky pro poskytování služeb, 

 odměňování orgánů a další. 

Vznik o. p. s. je podmíněn zápisem do rejstříku o. p. s., který vede příslušný rejstříkový soud. 

Jakmile dojde k založení o. p. s., nastává její povinnost podat návrh na zápis do 90 dnů. Další 

její povinnost nastává v okamžiku jejího vzniku. Od této doby do 6 měsíců musí vydat statut, 

ve kterém jsou popsány zásady hospodaření. 

Kromě obecně prospěšných služeb mohou o. p. s. vykonávat také doplňkovou činnost. Je jí 

výslovně zakázáno podílet se na podnikání jiných osob a použít svůj výsledek hospodaření ve 

prospěch svých zakladatelů, členů či zaměstnanců. Výsledek hospodaření je obvykle 

převáděn do rezervního fondu, který bývá použit především k úhradám ztrát. Náklady a 

                                                 
13

 Zákon č. 227 ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech). Dostupný také z: 

http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=45558&Section=1&IdPara=1&ParaC=2. 
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výnosy jsou v účetnictví separovány podle oblastí spojených s doplňkovou činností, s obecně 

prospěšnými službami a ostatní, které nejsou zahrnuty ani v jedné z výše jmenovaných 

oblastí, nebo náklady a výnosy spojené se správou. Účetnictví je vedeno ve zjednodušeném 

rozsahu. Auditorem ověřená účetní závěrka je povinná v případech, že o. p. s. je příjemcem 

dotací například ze státního rozpočtu, rozpočtu obce a jiných, ve výši nad 1 milion Kč a 

v případě, že výše čistého obratu činí částku převyšující 10 milionů Kč. Výroční zpráva o 

hospodaření a činnosti je zveřejňována nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období. 

K zániku o. p. s. dochází dnem výmazu z rejstříku vedeného u rejstříkového soudu. Zániku 

předchází zrušení s likvidací, nebo bez likvidace. Zrušení s likvidací nastává v případech, kdy 

uplynula doba, na kterou byla o. p. s. založena, dosažením jejího účelu, pro který byla 

založena, nebo rozhodnutím správní rady či soudu. Jedná-li se o situaci, při které dochází ke 

sloučení s jinou organizací, uskuteční se zrušení bez likvidace. S likvidací souvisí likvidační 

zůstatek. Je-li v zakládací listině či zakládací smlouvě definován subjekt, na který likvidační 

zůstatek přechází, nemůže být nabídnut jiné osobě. V situacích, kdy je zakladatelem o. p. s. 

stát, přechází majetek na stát, je-li zakladatelem kraj, likvidátor nabídne majetek kraji. Jestliže 

zakladatelem není Česká republika ani kraj, likvidační zůstatek je nabídnut obci, ve které má 

o. p. s. sídlo. V případě odmítnutí přechází veškerý majetek na Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových.
14

 

Politické strany a politická hnutí 

jsou legislativně upraveny zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a 

hnutích. Tato právní norma umožňuje volné shromažďování se v politických stranách a 

hnutích všem občanům České republiky. Díky možnosti sdružování, naskýtá se občanům 

možnost angažovat se na politickém životě, aniž by si museli vyžádat povolení od státních 

orgánů. Jedná se o právnické osoby, jejichž členy mohou být pouze fyzické osoby, nikoli 

právnické. Jedna z podmínek členství je požadavek dosažení věku 18 let. Ke dni 5. 9. 2012 

bylo v České republice registrováno 85 politických stran a 66 politických hnutí (dále jen 

„strany“ a „hnutí“). V případě rozhodnutí fyzické osoby vstoupit ať už do strany či hnutí, 

musí se jednat čistě jen a jen o jeho vlastní rozhodnutí a nesmí být nikým nucen. Obdobná 

situace nastává při rozhodnutí člena vystoupit ze strany či hnutí, záleží jen na něm a jeho 

svobodném rozhodnutí. 

                                                 
14

 Zákon č. 248 ze dne 28. září 1995 o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých 

zákonů. Dostupný také z: http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=43270&Section=1&IdPara=1&ParaC=2. 
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Strany a hnutí podléhají registraci na Ministerstva vnitra České republiky, které po schválení 

všech potřebných skutečnosti provede zápis strany a hnutí do rejstříku stran a hnutí. Návrh na 

zaregistrování strany či hnutí předkládá přípravný výbor, který je minimálně tříčlenný. 

Registrace je podmíněna splněním dvou hlavních požadavků. Prvním z nich je sepsání petice, 

v níž je zaznamenán požadavek minimálně tisíce osob na založení strany. Jsou uváděna jejich 

jména, rodná čísla a adresy bydlišť. Druhým požadavkem je vytvoření stanov, které musí 

obsahovat například název politické strany či hnutí, programové cíle, práva a povinnosti 

všech členů, orgány, zásady hospodaření a další. Velmi důležitým krokem je správné zvolení 

názvu a zkraty strany či hnutí, poněvadž vyskytne-li se shoda v názvu již existující a plně 

fungující strany či hnutí, Ministerstvo vnitra České republiky návrh na registraci zamítne. 

Značná odlišnost je spatřována v odpovědnosti a v ručení za strany a hnutí. Členové nejsou 

zodpovědní ani neručí za závazky strany a hnutí, kdežto strana a hnutí je zodpovědná celým 

svým majetkem za své závazky. Strany a hnutí mohou zakládat obchodní společnosti nebo 

družstva. Předmětem činnosti může být například provozování nakladatelství, rozhlasového 

vysílání, propagační činnost. Velmi častou činností jsou kulturní, společenské a politické 

akce, které jsou spojené s výrobou a prodejem předmětů propagující program a celkovou 

činnost strany a hnutí. Od roku 1994 mají povinnost vést pouze podvojné účetnictví, a to 

v plném rozsahu. Dle zákona o politických stranách a hnutích je audit povinný. Stranám i 

hnutím je dána povinnost každoročně předložit výroční finanční zprávu. Výroční finanční 

zpráva je předkládána k 1. 4. následujícího roku, a to Poslanecké sněmovně České republiky. 

Jedná se o veřejný dokument, který je k dispozici k nahlédnutí, opisu, výpisu či pořízení kopie 

v kanceláři Poslanecké sněmovny České republiky. Obsahuje tyto údaje: 

 roční účetní výkazy, 

 auditorskou zprávu, 

 přehled o celkových příjmech, mezi které se řadí například dary, dědictví, příspěvky 

ze státního rozpočtu České republiky, členské příspěvky a jiné, 

 přehled o celkových výdajích, jako jsou mzdové a provozní výdaje, výdaje na volby, 

daně, poplatky a další, 

 přehled o výši darů a dárcích, u daru nad 50 000 Kč je zapotřebí uschování kopie 

darovací smlouvy včetně jména osoby, která dar poskytla a její ostatní údaje, 

 přehled o výši majetku, který byl získán dědictvím, nutno uvést zůstavitele, pokud je 

částka vyšší než 100 000 Kč, 

 přehled o členech, jejichž členský příspěvek je v hodnotě vyšší 50 000 Kč. 
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Ke zrušení strany a hnutí dochází z důvodu vlastního rozhodnutí, například rozpuštěním nebo 

sloučením s jinou stranou a hnutím. Může docházet k situacím, kdy se strana a hnutí přemění 

na občanské sdružení. Již ve výše zmíněném textu bylo řečeno, že strana a hnutí má povinnost 

předložit Poslanecké sněmovně České republiky výroční finanční zprávu ve stanovené lhůtě, 

pokud tak neučiní, dochází k jejímu zrušení. Ke zrušení dochází také pravomocným 

rozhodnutím soudu na návrh Ministerstva vnitra České republiky. Soud může pozastavit 

jejich činnost, což znamená, že strana a hnutí může vykonávat jen ty činnosti, které vedou ke 

zlepšení a odstranění nedostatků, kvůli kterým byla činnost pozastavena. Zrušení má dvě 

podoby, a to buď s likvidací, nebo bez likvidace. Situace, kdy je uskutečněno zrušení bez 

likvidace, nastává v případech, přechází-li všechen majetek a jejich závazky na právního 

zástupce.  K zániku dochází dnem provedení výmazu ze seznamu stran a hnutí, které provede 

Ministerstvo vnitra České republiky.
15

 

Církve a náboženské společnosti 

jsou řízeny právní normou, která vymezuje jejich vznik, činnost, hospodaření, zánik a jiné 

náležitosti. Jedná se o zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení 

církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a 

náboženských společnostech). Stejně jako předchozí instituce i tato je právnickou osobou. 

Církve a náboženské společnosti jsou podle zákona o církvích a náboženských společnostech 

definovány jako „dobrovolná společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními 

předpisy, náboženskými obřady a projevy víry“. Zákon upravuje čtyři hlavní skutečnosti: 

 postavení církví a náboženských společností daného státu, 

 správu veřejně přístupných rejstříků evidovaných církví a náboženských společností, 

svazů církví a náboženských společností a církevních právnických osob, 

 kompetence Ministerstva kultury České republiky v souvislosti s církvemi a 

náboženskými společnostmi, 

 svobodu náboženského vyznání. 

V České republice je nejvíce občanů zastoupeno v Římskokatolické církvi. Organizační 

struktura církví a náboženských společností se liší a je dána historií. 

Církve a náboženské společnosti vznikají dnem registrace u Ministerstva kultury České 

republiky. Vzniku předchází sestavení návrhu na registraci, který podává minimálně tříčlenný 

přípravný výbor, jejíž osoby jsou starší 18 let. Mezi náležitosti návrhu na registraci patří její 

                                                 
15

 Zákon č. 424 ze dne 2. října 1991 o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Dostupný také 

z: http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=39464&Section=1&IdPara=1&ParaC=2. 
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základní charakteristika, která popisuje její učení a poslání, zápis o založení na území České 

republiky, podpisy 300 zletilých osob hlásicích se k dané církvi nezávisle na tom, zda se 

jedná o občany České republiky či cizince s trvalým pobytem na tomto území a zakládací 

dokument. Zakládací listina obsahuje informace o názvu, sídle, orgánech, zásadách 

hospodaření a další informace. 

Pouze pro tento typ neziskové organizace jsou udělena zvláštní práva. Zákon stanovuje 

podmínky pro uznání zvláštních práv. Návrh na přiznání zvláštních práv může podat pouze 

církev, která je souvisle registrována, a to nejméně po dobu 10 let, zveřejňuje výroční zprávy 

a řádně plní závazky vůči státu a třetím osobám. Mezi tyto zvláštní práva patří například, 

právo vyučovat náboženství, konat církevní obřady a sňatky, povinnost mlčenlivosti, zřizovat 

církevní školy a jiné. Příjmy, které církve a náboženské společnosti získávají, jsou především 

ve formě příspěvků fyzických a právnických osob, darů, dotací, sbírek. Výdajovou položku 

tvoří výdaje bohoslužebné, režijní, výdaje na opravy památek a například na mzdy. Dle 

zákona o účetnictví mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a naskýtá se jim 

možnost účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví v případě, že jejich příjmy jsou menší 

než 3 miliony Kč. Nemají povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem. 

Církve a náboženské společnosti zanikají dnem výmazu z rejstříku u Ministerstva kultury 

České republiky. Zákon rozeznává dvě oblasti omezení působnosti církví. V prvním případě 

se jedná pouze o částečné omezení církve, mající na mysli omezení jejich zvláštních práv, 

z důvodu hrubého porušování závazků vůči státu. Druhým případem je její absolutní omezení, 

při kterém dochází ke zrušení celé církve. Další variantou může být popud na vlastní žádost a 

tudíž dobrovolnost. Nedobrovolné zrušení nastává v situacích, kdy církev vyvíjí svoji činnost 

v rozporu s právním řádem anebo nemá ustanovený právní řád po dobu dvou let. Jinou 

možností je zrušení z důvodu neustanovení orgánů církve po dobu delší dva roky.
16

 

2.3 Změna legislativy NNO 

V roce 2014 nastane změna v dosavadním občanském zákoníku. Nový občanský zákoník byl 

přijat v únoru 2012 a nabyde účinnosti 1. ledna 2014. Obsahuje řadu změn, z níž největší se 

bude týkat nestátní neziskových organizací. Dojde ke zrušení zákona o obecně prospěšných 

společnostech, zákona o sdružování občanů a zákona o nadacích a nadačních fondech. Rokem 

                                                 
16

 Zákon č. 3 ze dne 27. listopadu 2002 o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 

společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). Dostupný také z: 

http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=52309&Section=1&IdPara=1&ParaC=2. 
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2014 přestanou vznikat obecně prospěšné společnosti, ale ty, které vznikly před nabytím 

účinnosti nového občanského zákoníku, budou nadále fungovat pod touto právní formou.
17

 

NOZ bude nově upravovat právní poměry právnických osob soukromého práva, do které 

spadají i nestátní neziskové organizace. Bude rozeznávat jen tři formy právnických osob, a to 

korporace, fundace a ústavy, které jsou doposud pro nestátní neziskové organizace velkou 

neznámou.
18

 

Mezi korporace budou řazeny obchodní společnosti a družstva, které u nás fungují i dnes a 

nově zde budou patřit také spolky. Charakteristikou korporací jsou osoby, což znamená, že ať 

už obchodní společnosti, družstva či spolky budou mít své členy anebo společníky. Veškeré 

rozhodování bude založeno na demokratických principech. Pojem fundace bude od roku 2014 

zahrnovat organizace typu nadací a nadačních fondů, tudíž právnické osoby majetkového 

typu, které tento majetek spravují a dále přerozdělují. Ústavy budou třetí formou právnické 

osoby, kterou bere NOZ v potaz. Obsahují prvky jak korporace, tak fundace, ale mají také své 

odlišnosti. Oproti korporacím nevyžadují ústavy členství, protože nemají členy ale 

zaměstnance a rozhodují na principu hierarchie, kde statutárním orgánem je ředitel. Rozdíl 

oproti fundacím se nachází v nakládání s majetkem. Zákon nestanovuje minimální hodnotu 

majetku, jak je tomu u nadací. Do kategorie ústavu budou řazeny instituce, které mají právní 

formu obecně prospěšných společností, školy, nemocnice, galerie atp.
19

 

2.3.1 Novely u jednotlivých organizací 

Občanské sdružení 

Z důvodu zaměření této práce především v praktické části na občanské sdružení, je zde 

zapotřebí vymezit zásadní rozdíly týkajících se stávajících občanských sdružení, oproti roku 

2014, kdy se tyto sdružení přejmenují na spolky. Občanská sdružení mají možnost vybrat si 

jednu ze tří možností, na kterou se transformují dnem účinnosti nového občanského zákoníku. 

Mohou se přeměnit na spolky, ústavy nebo sociální družstva. Spolek je členská organizace, 

jejíž hlavní činností je spolková činnost vykonávaná členy nebo pro členy. Klade se zde 

požadavek na úpravu či změnu svých dosavadních stanov tak, aby odpovídaly občanskému 

zákoníku. Přemění-li se občanské sdružení na ústav, jejím úkolem bude poskytování obecně 

                                                 
17

 Místo sdružení budou spolky, stát více dohlédne na jejich fungování [online]. [4. 4. 2013]. Dostupné z: 

http://zpravy.idnes.cz/misto-obcanskych-sdruzeni-budou-spolky-f0q 

/domaci.aspx?c=A120803_115135_domaci_jj. 
18

 Změny v legislativě pro NNO [online]. [4. 4. 2013]. Dostupné z: http://www.spiralis-os.cz/index.php/zmeny-v-

legislative-pro-nno. 
19

 OBERTOVÁ, Alice. Co čeká (nejen) občanská sdružení za necelý rok? [online]. [4. 4. 2013]. Dostupné z: 

http://www.patria.cz/pravo/2238624/co-ceka-nejen-obcanska-sdruzeni-za-necely-rok.html. 

http://www.patria.cz/pravo/2238624/co-ceka-nejen-obcanska-sdruzeni-za-necely-rok.html
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prospěšných služeb. Dojde-li k přeměně na sociální družstvo, organizace bude vykonávat 

obecně prospěšnou činnost, která bude nápomocna k pracovnímu a sociálnímu začlenění 

znevýhodněných osob do společnosti. Oblasti, které budou spadat do jeho působnosti, budou 

například vytváření pracovních míst, oblast zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a další. 

Členové sociálních družstev budou rozděleny na zaměstnance, dobrovolníky a osoby, kterým 

jsou služby poskytovány.
20

 

Ministerstvo vnitra České republiky uděluje sdružením povinnost změnit své dosavadní 

stanovy a to nejpozději do konce roku 2016. Pokud jejich stanovy nejsou v rozporu s novým 

občanským zákoníkem, stanovy měnit nemusí. Veškeré informace týkající se spolků budou 

od roku 2014 uveřejněny ve veřejně přístupném rejstříku a každý občan do něj bude mít 

možnost nahlédnout. NOZ má za cíl jasněji stanovit a definovat orgány spolku, jeho členy a 

vnitřní uspořádání. Další změna se týká názvu občanského sdružení. Název sdružení musí 

obsahovat slovo spolek či zapsaný spolek, nebo zkratku „z. s.“. Tuto změnu musí provést 

nejpozději do konce roku 2015. Současná legislativa neřeší například likvidaci občanského 

sdružení a i tuto skutečnost NOZ neopomíjí.
21

 Jak již bylo zmíněno výše, spolky budou 

vedeny ve veřejném rejstříku a jejich vznik bude datován dnem zápisu do tohoto veřejného 

rejstříku. Činnost spolku bude mít dvě hlavní kategorie, a to činnost hlavní a vedlejší. Do 

hlavní činnosti spadá pouze uspokojování a ochrana zájmů, kvůli kterým spolek vznikl a 

veškerá hospodářská a jiná činnost spojená s podnikáním bude spadat do vedlejší činnosti, 

která může být provozována jen tehdy, pokud slouží k podpoře vlastní spolkové činnosti.
22

 

Nadace a nadační fond 

Právní subjektivita nadací a nadační fondů zůstává stejná a žádnou změnou neprojde. Změna 

se týká pouze požadavku přizpůsobení nadační listiny novému občanskému zákoníku 

nejpozději do 1. ledna 2016. Přizpůsobení provede zakladatel nadace. Nastane-li situace, kdy 

zakladatel zemře či zanikne-li před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, tj. před 

1. lednem 2014, nadační listina bude moci být pozměněna soudem na návrh správní rady 

nadace. 
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 Změny v legislativě pro NNO [online]. [4. 4. 2013]. Dostupné z: http://www.spiralis-os.cz/index.php/zmeny-v-

legislative-pro-nno. 
21

 Místo sdružení budou spolky, stát více dohlédne na jejich fungování [online]. [4. 4. 2013]. Dostupné z: 

http://zpravy.idnes.cz/misto-obcanskych-sdruzeni-budou-spolky-f0q 

/domaci.aspx?c=A120803_115135_domaci_jj. 
22

 Novela občanského zákoníku týkající se občanských sdružení [online]. [4. 4. 2013]. Dostupné z: 
http://www.filmdat.cz/2012040002-novela-obc-zakoniku-tykajici-se-obcanskych-sdruzeni. 
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Obecně prospěšná společnost 

K 1. lednu 2014 končí možnost založení obecně prospěšné společnosti. Jejich existence ale 

zcela nezanikne. O. p. s., které vznikly do 31. prosince 2013 budou nadále existovat a budou 

se řídit zákonem o obecně prospěšných společnostech. Obecně prospěšné společnosti, které 

slouží k poskytování obecně prospěšných služeb, budou moc být zakládány dle nového 

občanského zákoníků jako „ústavy“.
23
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 Změny v legislativě pro NNO [online]. [4. 4. 2013]. Dostupné z: http://www.spiralis-os.cz/index.php/zmeny-v-

legislative-pro-nno. 
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3 Činnost a hospodaření vybraných neziskových organizací 

Následující text se zaměřuje na dvě odlišné organizace působící v neziskovém sektoru. Jejich 

odlišnost spočívá v jejich právní formě. Jedna z organizací má formu občanského sdružení a 

druhá je nadace. 

3.1 Občanské sdružení svatá Barbora  

Sdružení bylo založeno 24. června 2004 z důvodu pomoci těm, kteří to potřebují. Jednalo a 

jedná se především o osoby, děti, které přišly o svého rodiče na následky pracovního úrazu, 

především v hornickém zaměstnání. Smyslem jeho založení bylo napomáhat dětem z takto 

postižených rodin, aby jejich život nijak nestrádal. Je zde zaznamenána snaha pomoci jejich 

rozvoji, začlenění mezi ostatní vrstevníky a rozvíjení jejich schopností a dovedností a tudíž 

předejít jakýmkoliv náznakům finančního znevýhodnění. Děti potřebují nabývat vědomostí 

prostřednictvím studia a rozšiřovat své poznatky. Taky jim nesmí být odepřena péče o zdraví, 

a proto vznikla již výše zmíněná organizace pro zajištění potřebných finančních prostředků na 

jejich aktivity.
24

  

3.1.1 Historie názvu sdružení 

Organizace nese název podle křesťanské patronky, jejíž život je mapován kolem 3. a 4. století 

našeho letopočtu. Barbora pocházela z Nikomédie, dnešní Malé Asie, přesněji Turecka. Její 

otec se jmenoval Dioskur a uctíval helénistické pravidla, oproti jeho dceři, která táhla ke 

křesťanským zásadám a z důvodu jiného vyznání byla uvězněna otcem ve věži. Na malbách, 

obrazech či fotkách je zobrazována nejčastěji s kalichem a hostí (viz. obrázek 3.1), křížem 

nebo pavím perem. Častou stavbou, která je vyobrazena po jejím boku je věž, jak vidíme na 

obrázku 3.2, ve které byla údajně vězněna. 

V legendách o jejím životě je její smrt popisována různě. Některé popisují její smrt jako 

důsledek tíze ke křesťanství, s čímž se její otec nemohl smířit a sám ji zabil a následně byl 

sám zabit bleskem z nebe. Jiné ji popisují jako dlouhé mučení a následnou popravu 

pravděpodobně v důsledku pronásledování křesťanů, což byl v římské říši za vlády císaře 

Maximiana Galeria velmi častý jev.
25
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Obrázek 3.1 Svatá Barbora s hostí a kalichem 

 

Pramen: Svatá Barbora. [online]. [2. 2. 2013]. Dostupné z: http://www.svatabarbora.cz/cz/svata-barbora/. 

Svatá Barbora je uctívaná jako patronka povolání, při němž hrozí náhlá smrt. Má se na mysli 

práce havířů, dělostřelců, architektů, matematiků a mnoho jiných povolání. Je považována 

také za ochránkyni před smrtí bleskem, v časech bouří a požárů. V průběhu 15. století našeho 

letopočtu byla zařazena do skupiny, která nesla název Čtrnáct pomocníků v nouzi. V této 

skupině se seskupovali patroni, ke kterým se lidé mohli obracet s prosbami v časech, kdy jim 

bylo nejhůře. 

Občanské sdružení svatá Barbora uctívá tuto světici jako patronku horníků, kterou se stala na 

konci středověku. Podle legendy se Barboře otevřela skála v momentě, kdy se snažila utéct 

před pronásledováním svého otce, který se snažil zamezit její styk s křesťany, vůči kterým 

měl averzi.
26

  

Obrázek 3. 2 Svatá Barbora u věže 

 

Pramen: Svatá Barbora. [online]. [2. 2. 2013]. Dostupné z: http://www.svatabarbora.cz/cz/svata-barbora/ 
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3.1.2 Pravidla organizace 

Občanské sdružení svatá Barbora je založeno na dobu neurčitou. Jedná se o organizaci 

sdružující osoby, které poskytují peněžní prostředky na pomoc dětem a jejich rodinám, které 

přišly o člena své rodiny na následky úrazu v pracovním procesu. Sdružuje také tyto děti, 

kvůli kterým občanské sdružení podniká různé aktivity, díky nimž získává peníze, které jim 

mohou být následně přerozděleny. Z hlediska právního postavení je řízena stejně jako ostatní 

občanská sdružení zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších 

předpisů. 

Činnost sdružení 

Mezi hlavní činnosti, které sdružení vykonává, patří celá škála aktivit, které si kladou za cíl 

především jedno, pomáhat druhým. Zde je výčet většiny činností, ve kterých se sdružení 

angažuje: 

 umožnit vzdělání dětí, 

 pomoc při zařazení do aktivního pracovního procesu, 

 pozůstalým vdovám hledat vhodné uplatnění, 

 rozvíjet dětský talent v kultuře a sportu, 

 manželkám a dětem poskytnout lékařskou péči ve zdravotnických zařízeních, 

 umožnění účastnit se na rekondičně-rehabilitačních pobytech pro děti, 

 organizovat společná setkávání dětí na kulturně-společenských akcích minimálně 

jednou ročně, 

 řešení případných potřeb v oblasti ubytování. 

Členství 

Členem sdružení se může stát jakákoli osoba, ať už právnická nebo fyzická, která splňuje 

určité požadavky. Osoba musí být starší 18 let, bez záznamu v trestním rejstříku a musí 

souhlasit s myšlenkou a činnostmi této organizace. O přijetí člena rozhoduje výbor, který tak 

učiní na základě písemné přihlášky. Člen má také právo své členství pozastavit, nebo může 

dojít k situaci, kdy jeho členství zcela zanikne. Své členství může pozastavit maximálně na 

dobu 6 měsíců. Okamžik, kdy členství zaniká je v případech například nesplnění povinnosti 

uhradit členský příspěvek nebo dnem zániku celého sdružení. 

Jak již bylo zmíněno v předchozím odstavci, členství osoby může zaniknout, jestliže nezaplatí 

členský příspěvek. Tento členský příspěvek platí jak pro právnické osoby, tak pro fyzické. 
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Jeho výše je dobrovolná, ale stanovy určují jeho minimální výši, která se liší podle 

skutečnosti, zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu.  

Pro právnické osoby:  

 pro členy s důlním provozem 25 Kč/zaměstnanec/rok, minimálně 20 tis. Kč ročně za 

důl, 

 pro členy s povrchovým provozem 20 Kč/zaměstnanec/rok, minimálně 10 tis. Kč 

ročně za důl. 

Pro výpočet výše příspěvku se používá stav zaměstnanců k 31. 12. předchozího roku. Pro 

fyzické osoby je nejnižší možná částka, kterou mohou přispět za rok stanovena na 1 tisíc Kč. 

Zaměstnanci OKD mají taky možnost přispívat částkou, která poslouží sdružení, i když 

nejsou členy sdružení. Jedná se pouze o dobrovolnou účast, při které je část z platu 

zaměstnance odváděna sdružení. Příspěvky si mohou nechávat bezplatně srážet ze mzdy. U 

tohoto příspěvku je stanovena minimální výše 50 Kč / měsíc. Jedná se o novinku od roku 

2012. 

Veškeré osoby spadající do sdružení na základě členství mají určité práva. Každý člen má 

právo podílet se na činnosti sdružení, ať už se jedná například o organizování setkávání dětí 

na společných akcích, které spojuje stejný nebo podobný životní osud. Mohou se také 

angažovat v hledání nových sponzorů či členů, kteří poskytnou část svých volných peněžních 

prostředků na činnosti organizované sdružením. Nesmí jim být odepřeno právo účastnit se a 

hlasovat na valných hromadách, záleží jen na nich, zda se chtějí v daných aktivitách 

angažovat. Mají-li jakékoli dotazy, námitky či nové nápady, mají právo je předložit orgánům 

sdružení a dožadovat se odpovědi. K veškerým informacím týkajících se hospodaření mají 

kdykoli přístup. Člen sdružení může být volen a zvolen do orgánů sdružení. 

Nedílnou součástí práv jsou také povinnosti členů. Jejich povinností je vážit si a uctívat hlavní 

myšlenku sdružení a v rámci ní se snažit o naplnění všech cílů, které si organizace klade. 

Veškerou aktivitu, kterou účastník sdružení vyvíjí, nesmí být v rozporu s cíli občanského 

sdružení. Osoba je povinna řídit se stanovami a dodržovat vnitřní předpisy, v opačném 

případě může být vyloučena. Činnosti, ve kterých se angažuje, jsou jí nařízeny výborem, 

který rozhodl o rozsahu činností, které jí svěří. Jakékoli prodlení s placením členských 

příspěvků je považováno za nesplnění povinností a opět může dojít k situacím, kdy výbor 

rozhodne o zániku členství. Všechny akce, ať už kulturní, společenské nebo sportovní musí 

nést morální a výchovné působení, které má povinnost zajistit občanské sdružení, přesněji 

řečeno jeho člen, kterému je tato povinnost udělena a vyplývá ze stanov sdružení. 
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Orgány 

Občanské sdružení svatá Barbora má své orgány, které jejím jménem rozhodují a plní další 

úkoly. Patří mezi ně valná hromada, výbor, předseda sdružení a revizní komise. 

a) Valná hromada 

je nejvyšším orgánem. Mezi její pravomoci patří schvalování, ať už se jedná o schvalování 

výročních zpráv, stanov nebo vnitřních předpisů. Rozhoduje o vykázání členů, sloučení anebo 

rozpuštění sdružení. Výše odměn spadá také do její působnosti. Každý člen sdružení má 

určitý počet hlasů, který se odvíjí od výše členského příspěvku. Rozhoduje prostou většinou 

všech přítomných členů. Jejich schůze probíhají alespoň jednou ročně.  

b) Výbor  

je statutárním orgánem sdružení, který má pět členů a rozhoduje většinou hlasů všech svých 

členů. Rozdíl mezi valnou hromadou a výborem je v počtu hlasů jednotlivců. Jak již bylo 

řečeno výše, člen valné hromady má různý počet hlasů podle výše příspěvku, kdežto u výboru 

má každý člen pouze jeden hlas. Do jeho kompetencí spadá například volba předsedy, 

hospodaření s majetkem, správa účetnictví, rozhodování o přijetí členů a mnoho dalších. 

Jednoduše lze říci, že rozhoduje o veškerých otázkách organizace. Všichni členové výboru 

jsou voleni na jednoleté období a schází se minimálně jednou za měsíc. Veškerá zasedání 

výboru jsou pro všechny členy veřejnými zasedáními. Mezi orgány sdružení patří také 

výkonný tajemník, kterého jmenuje výbor. 

c) Předseda sdružení  

je zvolen výborem a jedná jménem sdružení. Předseda má uděleno povolení podepisovat 

doklady související s hospodařením společně s jiným členem výboru. Je také oprávněn 

svolávat zasedání výboru, ať už řádné či mimořádné schůze. 

d) Revizní komise 

je doposud posledním nejmenovaným orgánem sdružení, který má tři členy. Už ze slova 

revize je zřejmé, že vykonává nějakou kontrolu, přezkoumání. Jedná se o kontrolu 

hospodaření. Komise může nahlížet do všech materiálů týkajících se hospodaření. Členové se 

zúčastňují valné hromady a rozhodují většinou hlasů všech svých členů. Schází se nejméně 

jednou za tři měsíce.
27
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3.1.3 Akce pořádané sdružením a další činnosti 

Občanské sdružení svatá Barbora každoročně sestavuje zprávu o své činnosti. Výbor se 

z pravidla schází jednou za měsíc a projednává otázky týkající se například propagování 

sdružení, obstarávání peněžních prostředků, pořádání sportovních akcí anebo finanční pomoc 

pro pozůstalé děti. 

Snahou občanského sdružení je do jisté míry zaopatřit především kvalitní vzdělávání dětí, 

kterým rodič, zaměstnanec koncernu OKD, a. s., zemřel na následky úrazu, které utrpěl ve své 

profesi. Organizace pomáhá dětem od narození do 15 let a po celou dobu dalšího studia, které 

musí být každoročně dokládáno potvrzením o studiu, až do dovršení 26 let. Jejich struktura je 

uvedena v tabulce 3.1. Jakmile děti ukončí přípravu na povolání, vstupují do samostatného 

života a začínají se starat sami o sebe. Barborka pomáhá dětem ze všech členských firem 

sdružení. Největší množství tvoří děti mající státní příslušnost České republiky, poté Polska a 

jen minimum z nich má občanství Slovenska. Vývoj počtu dětí podle státní příslušnosti 

v letech 2008 až 2012 znázorňuje tabulka 3.2. 

Tabulka 3.1 Počet dětí podle státní příslušnosti 

Státní 

příslušnost 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Česká 

republika 
76 66 63 60 59 59 

Polsko 38 26 24 25 26 22 

Slovensko 3 3 3 2 2 - 

Celkem 117 95 90 87 87 81 

Pramen: Vlastní zpracování dle výročních zpráv a zpráv o činnosti O. s. svatá Barbora z let 2007 – 2012 

Jak již bylo zmíněno výše, sdružení pomáhá dětem od nultého roku až po dokončení jejich 

vzdělání. Děti jsou tudíž ve sdružení evidovány od začátku školního roku až po jeho konec, 

tudíž se jedná o přelom kalendářního roku. Počet dětí na začátku kalendářního roku a na konci 

kalendářního roku se díky této skutečnosti mírně mění. 
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Tabulka 3.2 Rozdělení dětí podle věku 

Věk 2008 2009 2010 2011 2012 

0-5 let 4 3 3 4 6 

6-10 let 11 8 10 8 
18 

11-15 let 20 19 19 20 

16-20 let 39 35 30 31 21 

21-26 let 21 25 25 24 36 

Pramen: Vlastní zpracování dle výročních zpráv O. s. svatá Barbora z let 2008 - 2012 

Ozdravné pobyty, poznávací zájezdy nebo jazykové kurzy patří mezi každoročně pořádané 

akce, díky kterým děti poznávají nové země, začínají se učit nový cizí jazyk anebo prohlubují 

doposud nabyté znalosti a vědomosti. Rekondiční pobyty přispívají ke zlepšení jejich 

zdravotního stavu. Každoročně se konají Hornické slavnosti OKD nebo například 

BarbaRadování. 

Vzdělávání, na které u dětí dbá občanské sdružení, není jen sezení v lavicích a absolvování 

hodin pozornosti probírané látce, ale také poznávání zeměpisných šířek. Má se na mysli 

poznávání nových míst, měst a krajin. V roce 2008 k nim patřila Vídeň a Moravský kras, 23 

dětí zde zavítalo v rámci Dne dětí a nabídla se jim tak možnost projít si historickým centrem 

Vídně, navštívit zoologickou zahradu a na zpáteční cestě absolvovaly zastávku v Punkevní 

jeskyni a prohlídku propasti Macocha. Jinými oblastmi, které sdružení zpřístupnilo k poznání, 

bylo historické město Krakov anebo Solné doly ve Wieliczce.  

Každým rokem jezdí skupinka dětí společně s jejich maminkami na ozdravné pobyty k moři. 

Mořské podnebí, sluníčko a vlhký vzduch velmi prospívají dětskému zdraví. Oblíbenými 

místy jsou Kréta a Chorvatsko, kde si děti užijí spoustu radosti a zároveň podnikají aktivity, 

které prospívají zdraví. 

Skutečnost, že umět alespoň jeden cizí jazyk je v dnešní společnosti samozřejmostí ví i děti 

z Barborky, a proto využívají každou možnost, jak se v něm zdokonalit. Sdružení organizuje 

jednoměsíční jazykové kurzy, na kterých umožní jedincům nejen prohloubit slovní zásobu 

v daném jazyce, ale i poznávat krásy země, jako je například Velká Británie. Čeští studenti 

navštěvují přes týden britské školy společně se svými anglickými vrstevníky a o víkendech 

poznávají historii a kulturu dané země. Jedním z takových míst ve Velké Británii je Brighton. 
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Nejen že se děti naučí něco nového, ale také se seznámí a najdou si kamarády z celého světa, 

neboť na britských školách studují také studenti ze Španělska, Švýcarska či Thajska. 

Každoročně pořádanou akcí jsou hornické slavnosti, které se konají v různých městech a na 

různých místech. Jedním z nich je například Hornické muzeum OKD. Vstupenkou na tyto 

slavnosti bývá kromě vstupného také upečená buchta a celý projekt je uskutečněn pod 

názvem „Oslavte život dětem“. Buchty jsou odborníky ohodnoceny a následně si je účastníci 

slavností mohou zakoupit a tím přispět občanskému sdružení. 

Už podle názvu „BarboRadování“ je zřejmé, že se jedná o Občanské sdružení svatá Barbora 

společně se slovesem radovat se. Tato akce je pořádaná v posledním měsíci roku, prosinci, a 

je spojena společně s mikulášskou nadílkou. Hlavními pomocníky, kteří tuto akci pomohli 

připravit v roce 2007, byla společnost Sodexo, která se postarala o občerstvení a Rádio Čas.
28

 

3.1.4 Finance 

Hospodaření občanského sdružení popisuje tabulka 3.3, jejíž údaje jsou zaokrouhleny na celé 

Kč nahoru. Náklady jsou rozděleny na režijní a sociální. Do režijních nákladů se řadí 

například nákupy kancelářských potřeb, náklady na reprezentaci, cestovné, nájemné prostorů, 

mzdové náklady a další. Nejvyšší položku tvoří mzdové náklady, které průměrně dosahují 

160 000 Kč ročně. Náklady na sociální účely zahrnují náklady spojené se školou, zájmovými 

kroužky, zájezdy a dalšími akcemi pořádanými pro děti a jejich rodiny. Výnosovou položku 

tvoří úroky z bank, členské příspěvky a finanční dary.  

Tabulka 3.3 Hospodaření o. s. (v Kč) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Režijní 

náklady 
173 563 287 500 328 620 275 841 349 204 355 858 

Sociální 

náklady 
1 744 543 2 570 098 2 515 204 2 912 778 2 975 602 5 103 638 

∑ nákladů 1 918 106 2 857 598 2 843 824 3 188 619 3 324 806 5 459 496 

Výnosy 3 311 652 2 894 445 2 863 119 3 125 294 3 857 110 5 649 262 

VH 1 393 546 36 847 19 295 -63 325 532 304 189 766 

Pramen: Vlastní zpracování dle výročních zpráv O. s. svatá Barbora z let 2007 – 2012 
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 O sdružení – stanovy sdružení. [online]. [10. 2. 2013]. Dostupné z http://www.svatabarbora.cz/cz/o-

sdruzeni/zpravy-o-cinnosti/. 
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Po odečtení celkových nákladů od výnosů se dospělo k výsledku hospodaření, který je 

vyčíslen bez zahrnutí nákladů a výnosů veřejné sbírky. Během posledních pěti let byl 

výsledek každoročně kladný, s výjimkou roku 2010. Zde je nutné uvést, že se jedná o 

hospodaření za jeden kalendářní rok, a tudíž záporný výsledek zjištěný na konci období je 

vyrovnán přebytkem z minulých let. 

Kromě hospodaření, které je znázorněno v tabulce 3.3, hospodaří sdružení s finančními 

prostředky, které jsou shromažďovány prostřednictvím veřejné sbírky „pokladnička. Výše 

nákladů a výnosů veřejné sbírky jsou znázorněny v tabulce 3.4. Veřejná sbírka byla zahájena 

24. srpna 2009. Je řízena zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Podle tohoto 

zákonu jí je uložena povinnost vést veškeré účetní doklady v samostatném účetnictví a 

veškeré finance jsou střádány na samostatném bankovním účtu. Režijní náklady byly 

vyčísleny pouze v posledních letech a v obou případech se jednalo o bankovní poplatky. 

V těchto dvou letech sdružení použilo finance shromážděné prostřednictvím veřejné sbírky na 

sociální účely, jako byly například v roce 2012 náklady na školné, koleje, učebnice, příspěvky 

na notebooky a studijní odměny. 

Tabulka 3.4 Hospodaření veřejné sbírky „pokladnička“ (v Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 

Náklady  
Režijní - - 283 486 

Sociální - - 79 389 49 484 

Výnosy 23 657 50 206 49 060 69 468 

Výsledek hospodaření 23 657 50 206 -30 612 19 498 

Pramen: Vlastní zpracování dle výročních zpráv O. s. svatá Barbora z let 2009 – 2012 

Každoroční členské příspěvky jsou považovány za zdroje sloužící k financování potřeb 

občanského sdružení. U fyzických osob se pohybují v rozmezí 1 000 Kč až 3 000 Kč za jednu 

fyzickou osobu za rok. Celková vybraná částka z členských příspěvků fyzických osob se liší 

podle počtu členů a podle výše příspěvku. Od roku 2007 se počet fyzických osob, které platí 

příspěvek, pohybuje kolem čísla čtyři, ale v roce 2012 byl zaznamenán pokles a 

zaregistrovaným členem v tomto roce byla pouze jedna fyzická osoba. Daleko větším 

obnosem přispívají ostatní společnosti, jejichž příspěvek se pohybuje okolo 20 000 Kč ročně 

za společnost. V roce 2012 bylo zaregistrovaných členů spadajících do ostatních společností 

patnáct. Jednalo se například o Karvinskou hornickou nemocnici, a. s., Sdružení hornických 

odborů, Revírní bratrskou pokladnu Ostrava (zdravotní pojišťovna), nebo VOKD, a. s. 

Největší částku obdrží občanské sdružení každoročně od společnosti OKD, a.s. Jak ale 

vyplývá z tabulky 3.5, výše jejich členských příspěvků každoročně klesá.  



34 

 

Tabulka 3.5 Výše členských příspěvků (v Kč) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

FO 3 000 6 500 3 500 3 000 3 000 1 000 

Ostatní 

společnosti 
300 000 264 190 300 000 280 000 285 000 311 760 

OKD, a.s. 500 000 413 430 362 300 343 600 332 450 328 740 

Celkem 803 000 684 120 665 800 626 600 620 450 641 500 

Pramen: Vlastní zpracování dle výročních zpráv O. s. svatá Barbora z let 2007 – 2012 

Nejen s členskými příspěvky, ale také například s penězi, které jsou vybírány na akcích 

pořádaných jednotlivými doly, hospodaří občanské sdružení. Již dlouhodobou tradici má akce 

s názvem „Skok přes kůži“, neboli „Šachťák“. Jedná se o hornickou slavnost, které se konává 

v předvánočním čase ke konci roku. Ne do kasičky či pokladničky, jak by se někteří jedinci 

mohly mylně domnívat, ale do „gumáku“, který koluje po jednotlivých stolech, jsou vybírány 

mince a bankovky různých hodnot, se snahou vybrat bankovky nevyšších hodnot, aby celková 

částka dosahovala rekordní sumy. Jednotlivé kolektivy se snaží předstihnout vedlejší 

spolupracovníky z jiného úseku a vybrat částku čím jak nejvyšší, protože veškeří přítomní 

vědí, na co jejich peníze půjdou, a proto neváhají tasit ze svých peněžen bankovky vyšších 

hodnot. V tabulce 3.6 je uvedena přesná výše, která byla na těchto akcích vybrána v letech 

2009 - 2012 a nadále darována občanskému sdružení. Z grafu 3.1 vyplývá, který důl vybral 

v daném roce nejvyšší částku. 

Tabulka 3.6 Dary z „Šachťáků“ (v Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 

Důl ČSM - 114 660 133 031 - 

Důl Darkov 80 400 108 715 113 240 121 350 

Důl Karviná 62 107 73 337 94 000 92 610 

Důl Paskov 66 202 76 764 91 010 103 882 

Celkem 208 709 373 476 431 281 317 842 

Pramen: Vlastní zpracování dle výročních zpráv O. s. svatá Barbora z let 2009 – 2012 
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Graf 3.1 Dary z „Šachťáků“ 

Pramen: Vlastní zpracování dle výročních zpráv O. s. svatá Barbora z let 2009 – 2012 

Z grafu 3.1 je možné vidět, že největší částka v období čtyř let byla vybrána Dolem ČSM. 

V letech 2009 a 2012 Důl ČSM „Skok přes kůži“ nepořádal, z blíže nespecifikovaných 

důvodů. Porovnají-li se celkové částky za jednotlivé roky, nejvíce finančních prostředků bylo 

vybráno v roce 2011. Celková suma všech peněz vybraných za období 2009 až 2012 činí 

1 331 308 Kč. 

Občanské sdružení přispívá na vzdělávání dětí a na jejich volnočasové aktivity formou 

individuálních finančních výpomocí, jak ukazuje tabulka 3.7, ve které je jen malý výčet 

potřeb, na které jsou finanční prostředky využívány.  

Tabulka 3.7 Individuální finanční výpomoci (v Kč) 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Školné 303 000 257 000 224 000 257 000 

Ubytování na 

kolejích 
149 000 219 000 256 000 273 000 

Notebooky 51 000 272 000 195 000 153 000 

Lyžařské kurzy 11 000 18 000 72 000 12 000 

Ozdravné 

pobyty 
30 000 63 000 40 000 1 500 

Pramen: Vlastní zpracování dle výročních zpráv O. s. svatá Barbora z let 2008 – 2011 

0,00 Kč

20 000,00 Kč

40 000,00 Kč

60 000,00 Kč

80 000,00 Kč

100 000,00 Kč

120 000,00 Kč

140 000,00 Kč

2009 2010 2011 2012

Dary z "Šachťáků 

ČSM

Darkov

Karviná

Paskov



36 

 

Už slovo individuální vyjadřuje, že finanční výpomoc není poskytována každému dítěti, na 

stejnou věc, ve stejné výši. V tomto případě zaleží, jestli dítě studuje základní školu a peněžní 

pomoc mu je poskytnuta například na školu v přírodě anebo dítě studuje vysokou školu a 

prostředky mu pomohou zafinancovat vysokoškolské ubytování. 

Graf 3.2 definuje veškeré individuální finanční výpomoci, které byly občanským sdružením 

poskytnuty v roce 2011. Je již zřejmé, že největší finanční prostředky byly poskytnuty na 

jazykové kurzy, na ubytování studentů na kolejích a internátech a na placení jejich školného. 

Graf 3. 2 Finanční výpomoci o. s. v roce 2011 

 

Pramen: Vlastní zpracování dle výroční zprávy O. s. svatá Barbora z roku 2011 

Z důvodů doposud nevyčíslených a nezveřejněných cifer týkajících se přesné výše 

individuálních finančních výpomocí v roce 2012, je v grafu 3.3 uveden alespoň přesný počet 

dětí, kterých se jednotlivé položky individuálních finančních výpomocí v roce 2012 týkaly. 
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Graf 3.3 Počet podpořených dětí v roce 2012 

 

Pramen: Vlastní zpracování dle podkladů z valné hromady 28. 2. 2013 

Již výše zmíněných finančních výpomocí je nespočetné množství. Každoročně občanské 

sdružení zveřejňuje nová pravidla finančních výpomocí, které jasně stanovují kolik a za 

jakých podmínek bude poskytována konkrétní finanční výpomoc.  

V roce 2011 byly hrazeny: 

 náklady na řádné studium (max. 25 000 Kč / rok na školné, max. 3 000 Kč / pololetí 

na učebnice a odborné pomůcky, max. 4 000 Kč / měsíčně na ubytování na kolejích a 

na ubytování v pronájmu), 

 náklady související se studiem (příspěvek na studium až 2 000 Kč / pololetí, na 

internet max. 300 Kč / měsíc, až 100 % na náklady spojené s diplomovými a 

podobnými pracemi, max. 10 000 Kč / 1krát za 3 roky na notebook či počítač, max. 

1 000 Kč / rok na příslušenství k počítači), 

 další vzdělávací aktivity (až 100 % na autoškolu, max. 5 000 Kč / rok na vzdělávací a 

rekvalifikační kurzy), 

 volnočasové a jiné aktivity (až 100 % na zájmové kroužky, výlety, lyžařské kurzy 

nebo tábory), 

 zdravotní péče (1 000 Kč / rok na prevenci dětí a maminek, až 50 % na zdravotní 

pomůcky, plná úhrada jedné dávky očkování proti rakovině děložního čípku). 

26 

7 

31 

17 10 

14 

10 

9 

5 

27 

Podpořené děti v roce 2012 

školné

koleje a internáty

školní pomůcky, literatura

notebook

lyžařský výcvik

školní výlety

kroužky

autoškola

vzdělávací kurzy

internet



38 

 

Rozdíl mezi individuální finanční výpomocí a jednorázovým paušálním příspěvkem je v tom, 

že individuální výpomoc je poskytována sociálně slabším rodinám či dětem, které mají 

nákladnější studium, kdežto jednorázový paušální příspěvek je určen pro všechny děti. V roce 

2011 byla každému dítěti udělena částka 3 000 Kč v okamžiku zahájení školního roku a o 

Vánocích částka 10 000 Kč. Paušální výpomoc, která byla v roce 2011 udělena o Vánocích se 

oproti roku 2010 a předcházejících letech, zvýšila o částku 7 000 Kč / osobu. Tento nárůst je 

zaznamenán také v tabulce. 3.8.
29

 

Tabulka 3.8 Jednorázové paušální výpomoci (v Kč) 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Zahájení 

školního roku 
281 000 261 000 256 000 235 500 

Vánoční 

příspěvek 
279 000 267 000 252 000 800 000 

Pramen: Vlastní zpracování dle výročních zpráv O. s. svatá Barbora z let 2008 – 2011 

  

                                                 
29

  O sdružení – zprávy o činnosti. [online]. [10. 2. 2013]. Dostupné z http://www.svatabarbora.cz/cz/o-

sdruzeni/zpravy-o-cinnosti/. 
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3.2 Nadace policistů a hasičů 

Nadace vzniká dnem zápisu do nadačního rejstříku. V tomto případě Nadace policistů a 

hasičů vznikla 21. prosince 2002. „Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni“ je 

oficiální název nadace v plné podobě. Hlavní myšlenkou nadace je pomáhat dětem policistů a 

hasičů, kterým rodič zahynul při výkonu svého povolání, nebo dětem, jejichž rodič utrpěl ve 

službě těžké tělesné zranění. Členem nadace může být jakákoli plnoletá fyzická osoba, která 

souhlasí se statutem nadace. Pro tuto osobu platí závazek spolupracovat s nadací a platit 

příspěvek na její činnost, a to v minimální výši 1 000 Kč za rok. Nadace vede účetnictví podle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a každoročně zpracovává 

výroční zprávu. 

Ke zrušení nadace dochází v případě rozhodnutí správní rady o sloučení s jinou nadací, 

rozhodnutím soudu nebo prohlášením konkurzu, či nedostatkem majetku. Jestliže nadace 

zaniká, zbylý majetek se rozdělí mezi zakladatele, přičemž je snaha o dodržení částky, kterou 

zakladatel do nadace vložil na počátku její existence. Ostatní zbylý majetek je použit k účelu, 

ke kterému byla nadace založena. 

3.2.1 Orgány nadace 

Správní rada 

(dále jen „rada) je statutárním orgánem nadace. Do její působnosti patří řízení činnosti nadace 

a rozhodování o všech záležitostech. Minimální počet členů rady je 6 a jejich funkční období 

je tříleté. Rada je tvořena zakladateli nadace a dále zástupci z řad Ministerstva vnitra ČR, 

Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Nezávislého odborového svazu Policie ČR a 

Odborového svazu hasičů, z nichž každý člen má v hlasování pouze jeden hlas. V situacích, 

kdy se rozhoduje o změně statutu nebo navýšení jmění, je zapotřebí souhlasu všech členů, 

v ostatních případech se rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů. Členům správní rady 

jejich členství zaniká v případě uplynutí období, na které byli zvoleni, úmrtím, odstoupením 

nebo ukončením mandátu ve své funkci. 

Mezi její výlučnou činnost spadá: 

 vydávání a rozhodování o změnách statutu, 

 schvalování rozpočtu, roční účetní uzávěrky a výroční zprávy o činnosti a 

hospodaření, 

 vydávat stanoviska ohledně sloučení či ukončení činnosti, 

 volení a odvolávaní členů správní rady a dozorčí rady, 
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 aj. 

Ředitel 

je osobou, která plní úkoly výkonného orgánu. Ředitel je podřízen správní radě, která jeho 

funkci ustanovuje a odvolává. 

Mezi funkce ředitele patří: 

 jednání jménem nadace navenek, 

 organizování a kontrola činnosti nadace, 

 zodpovídání za zpracování roční účetní uzávěrky a výroční zprávy nadace, 

 podávání zpráv o hospodaření a činnosti nadace, 

 aj. 

Dozorčí rada  

zabezpečuje veškerou kontrolu týkající se nadace. Dozorčí rada má tři členy, kterými jsou: 

zástupce Nezávislého odborového svazu Policie České republiky, Odborového svazu hasičů a 

Ministerstva vnitra České republiky. 

Mezi její náplň činnosti se řadí následující funkce: 

 kontroluje správnost vedení účetnictví, 

 přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu, 

 upozorňuje správní radu na nedostatky, 

 aj.
30

 

3.2.2 Činnost a pořádané akce 

Nadace policistů a hasičů vznikla z důvodu shromažďování finančních prostředků a 

k následnému přerozdělení těm, kvůli kterým nadace vznikla. Jak je již známo, jedná se 

především o pozůstalé děti, kterým život vzal jednoho z jejich milovaných rodičů, kteří 

podlehli zraněním při výkonu svého povolání. Mimo děti pomáhá také od roku 2009 

policistům a hasičům s těžkým tělesným postižením, které utrpěli ve výkonu služby. Tabulka 

3.9 objasňuje počet dětí, neúplných rodin a invalidních důchodců, kteří nejsou nadaci 

lhostejní a díky její snaze se mohou zapojovat do různých aktivit pořádaných nadací anebo 

obdržet finanční obnos v dané výši. Děti jsou vymezeny do věkové hranice 26 let. 
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 Statut nadace. [online]. [13. 2. 2013]. Dostupný z http://www.nadacepah.cz/stranka/statut/. 
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Tabulka 3.9 Počet dětí, rodin a tělesně postižených 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Děti 60 62 62 62 63 

Rodiny 40 42 42 43 43 

Invalidní 

důchodci 
- - 45 45 45 

Pramen: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Nadace policistů a hasičů z let 2007 - 2011 

Nadace každoročně pořádá nespočetné množství ať už kulturních či sportovních akcí, díky 

kterým jí přibývají finanční prostředky na nadačním účtu. Jedná se například o slavnosti 

bojových umění, které jsou pravidelně pořádány v Karviné. Tyto slavnosti přispěly nadaci 

v období 2007 – 2011 částkou 41 000 Kč. Zmínku si zaslouží také akce, která nese název 

„Oranžové kolo“. Akce se konává v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových 

Varech, v rámci níž známé osobnosti filmu, politiky, sportu či běžní návštěvníci jezdí na 

kolech. Výtěžek z této akce je darován nadaci, která tak vytěžila během třech let částku okolo 

750 000 Kč. Každoročně se koná několik koncertů, jejichž částka také navyšuje peněžní 

prostředky nadace. 

Každoročně se osoby, o které se nadace stará, zúčastňují dovolených v rekreačních objektech 

Zařízeních služeb Ministerstva vnitra v Herlíkovicích, v Červené nad Vltavou, v Kašperských 

horách a jiných objektech. Na tento pobyt vyjíždí zhruba 60 osob ročně. Nejen návštěva 

českých míst, ale také zahraniční pobyty jsou všem dětem, tělesně postiženým a jejím 

rodinám umožněny. Jsou organizovány 14 denní dovolené v Polsku u Baltského moře. Tato 

příležitost je umožněna dětem starších 18 let a ročně se jedná okolo 12 dětí. Od roku 2009 je 

umožněno dětem a jejich matkám odjet na ozdravný pobyt do Španělska. Děti, které se ho 

účastní v rámci léčby, mají celý pobyt hrazený a jejich matky zaplatí pouze symbolickou 

částku 3 000,-, pokud chtějí své ratolesti do Španělska doprovodit. Během tří let nadace 

umožnila tuto formu zdravotní péče 214 osobám z řad dětí a jejich maminek.
31

  

3.2.3 Finance 

Plynulý chod nadace a její činnost je zajištěna prostřednictvím finančních prostředků. Peněžní 

prostředky získává prostřednictvím příspěvků od svých členů nebo zakladatelů. Další cestou 

jak získat potřebné finance je například pořádání veřejných sbírek či obdržení darů od 
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 Výroční zprávy nadace. [online]. [14. 2. 2013]. Dostupné z http://www.nadacepah.cz/stranka/vyrocni-zpravy/. 
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fyzických nebo právnických osob. Všechny takto získané prostředky jsou používány 

k realizaci cíle nadace. Dětem a jejich rodičům, popřípadě opatrovníkům, či tělesně 

postiženým, jsou finance rozdělovány formou jednorázového příspěvku či měsíčních 

příspěvků. Mohou mít také podobu stavebního spoření či životního pojištění.  

Tabulka 3.10 zachycuje celkové příjmy a celkové výdaje za příslušný rok v letech 2007 – 

2011. Z výsledku hospodaření plyne, že v každém roce vykazuje přebytkový stav, což 

znamená, že každoročně obdrží větší množství peněžních prostředků, než jaké má zapotřebí 

v daném roce na financování nákladů spojených s provozem nadace a pomoci ostatním 

osobám. 

Tabulka 3.10 Příjmy a výdaje (v Kč) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Příjmy 2 699 834 4 569 393 7 172 691 8 532 646 7 965 648 

Výdaje 1 819 207 1 990 854 2 708 630 4 302 777 4 998 620 

Výsledek 

hospodaření 
  880 627 2 578 539 4 464 061 4 229 869 2 967 028 

Pramen: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Nadace policistů a hasičů z let 2007 - 2011 

Největší obnos, který nadace získá, pramení od Policie České republiky. Značnou sumou 

přispívá také Hasičský záchranný sbor České republiky. Jejich výše darů je vyčíslena 

v tabulce 3.11.  

Tabulka 3.11 Dary od policistů a hasičů (v Kč) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Policie ČR 1 217 396 2 377 730 5 536 766 5 957 684 5 914 015 

Hasičský 

záchranný 

sbor ĆR 

300 414 617 344 686 326 891 783 940 047 

Pramen: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Nadace policistů a hasičů z let 2007 – 2011 
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Mimo finančních darů, které nadace obdrží od Policie České republiky a Hasičského 

záchranného sboru České republiky, získává finanční prostředky také od soukromých osob, 

firem, či například okresních soudů či státních zastupitelstev. Z výše uvedené tabulky 

vyplývá, že dary Policie České republiky tvoří většinu celkových příjmů nadace. 

Výdaje se dají rozdělit v tomto případě na dvě samostatné části. Jedněmi z nich jsou výdaje 

spojené s celkovým provozem nadace a druhé souvisí se snahou pomoci ostatním. Přesné 

částky uvádí tabulka 3.12. Od roku 2009 je k pomoci dětem zahrnuta také pomoc invalidním 

důchodcům. Nadace každý rok přispívá dětem částku 1 000,- / měsíc, ať už na životní 

pojištění či stavební spoření.  Do pomoci dětem spadají jednorázové finanční pomoci či věcné 

dary. Jednorázovou finanční výpomocí se má na mysli například příspěvek 20 000 Kč pro 

všechny děti na zahájení či průběh školního roku, na potřebné léčebné výlohy či na prázdniny. 

Od roku 2010 byla tato částka navýšena na 25 000 Kč. Těžce tělesně postižení obdrželi v roce 

2009 10 000 Kč formou jednorázové finanční výpomoci, v roce 2010 a 2011 částku 15 000 

Kč. V roce 2011 byla poprvé vyplacena částka 25 000 Kč každému dítěti, kterému je 

ukončena nadační péče. V tomtéž roce byla navíc vyplacena každé těžce tělesně postižené 

osobě navíc částka 10 000 Kč, jako kompenzace nemožnosti účastnit se různých akcí, z 

důvodu jejich zdravotního stavu.
32

 

Tabulka 3.12 Výdaje (v Kč) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Pomoc dětem 1 688 772 1 860 043 2 564 322 4 134 767 4 829 880 

Chod nadace 130 435 139 811 144 308 168 010 168 740 

Celkem 1 819 207 1 999 854 2 708 630 4 302 777 4 998 620 

Pramen: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Nadace policistů a hasičů z let 2007 - 2011 

  

                                                 
32

 Výroční zprávy nadace. [online]. [14. 2. 2013]. Dostupné z http://www.nadacepah.cz/stranka/vyrocni-zpravy/ 
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4 Srovnání vybraných neziskových organizací a  

   návrhy na zlepšení hospodaření 

Předchozí kapitola vyčíslila dané ukazatele, pojmy, které jsou zpracovány pomocí srovnávání 

v kapitole číslo 4. Jak je již zřejmé z předchozího textu, jedná se o dvě organizace, které se 

liší v právní formě, ale podstata jejich činností a vizí je obdobná.  

4.1 Počet dětí 

V tabulce 4.1 je zaznamenán celkový počet dětí, o které se Občanské sdružení svatá Barbora a 

Nadace policistů a hasičů starají. Kdo má více či méně dětí je znázorněno v grafu 4.1 

Tabulka 4.1 Počty dětí 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

OSSB 117 95 90 87 87 

NPaH 60 62 62 62 63 

Pramen: Vlastní zpracování dle výročních zpráv a zpráv o činnosti OSSB a NPaH z let 2007 – 2011 

Z jednotlivých let je zjistitelné, že občanské sdružení se stará průměrně o 33 dětí více, než je 

tomu u nadace. Také lze zpozorovat, že počet dětí ve sdružení každoročně klesá, kdežto u 

nadace je v letech 2007 až 2010 stejný počet dětí a v roce 2011 nadaci přibylo jedno dítě. 

Graf 4.1 Srovnání počtu dětí 

 

Pramen: Vlastní zpracování dle výročních zpráv a zpráv o činnosti OSSB a NPaH z let 2007 – 2011 
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4.2 Příjmy a výdaje 

Příjmy a výdaje občanského sdružení jsou včetně příjmu a výdajů veřejné sbírky. O. s. 

považuje výnosy za příjmy a náklady za výdaje, tudíž mohou být tyto částky srovnávány 

s příjmy a výdaji nadace. Jedná se o příjmy a výdaje uskutečněné v daném roce a nejsou zde 

přičítány přebytky z minulých let. 

Tabulka 4.2 Příjmy (v Kč) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

OSSB 3 311 652 2 894 445 2 886 776 3 175 500 3 906 170 

NPaH 2 699 834  4 569 393 7 172 691 8 532 646 7 965 648 

Pramen: Vlastní zpracování dle výročních zpráv OSSB a NPaH z let 2007 – 2011 

Vezmou-li se v potaz příjmy (viz tabulka 4.2) Občanského sdružení svatá Barbora, lze je 

celkově rozdělit do třech velkých skupin, a to úroky od České spořitelny, a. s., členské 

příspěvky, a finanční dary. Úroky od České spořitelny, a.s. se pohybují průměrně 33 181 Kč 

za rok, členské příspěvky 679 884 Kč ročně a finanční dary okolo 2 493 148 Kč ročně. 

Z těchto aritmetických průměrů je jasné, že největší položkou, díky které může sdružení 

fungovat, tvoří finanční dary. Stejně tak je tomu u Nadace policistů a hasičů, jejíž příjmy tvoří 

peněžní dary fyzických a právnických osob, výtěžky z pořádaných akcí a úroky z uložených 

finančních částek. 

Graf 4.2 Srovnání příjmů 

 

Pramen: Vlastní zpracování dle výročních zpráv OSSB a NPaH z let 2007 – 2011 
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Na grafu 4.2, který porovnává příjmy sdružení a nadace lze vidět, že v roce 2007 příjmy 

občanského sdružení byly vyšší zhruba o 500 000 Kč, kdežto v následujících letech se situace 

změnila a příjmy nadace začaly dosahovat větších hodnot, než tomu bylo u občanského 

sdružení. V letech 2009, 2010 a 2011 byla dokonce příjmy nadace jednou tolik vyšší než u 

sdružení. 

Porovnání týkající se výdajů (viz tabulka 4.3) občanského sdružení a nadace není tak 

nesouměrné, jak tomu bylo u výše zmíněných příjmů. Ve výdajích nadace jsou od roku 2009 

navíc zahrnuty také výdaje na invalidy, o které se nadace od roku 2009 začala nově starat. 

Tabulka 4.3 Výdaje (v Kč) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

OSSB 1 918 106 2 857 545 2 843 824 3 188 619 3 404 478 

NPaH 1 819 207 1 990 854 2 708 630 4 302 777 4 998 620 

Pramen: Vlastní zpracování dle výročních zpráv OSSB a NPaH z let 2007 – 2011 

Zda výdaje sdružení jsou vyšší než výdaje nadace, či je jejich výše rovnoměrná nebo naopak 

výdaje nadace převyšují výdaje občanského sdružení je znázorněno v grafu 4.3. 

Graf 4.3 Srovnání výdajů 

 

Pramen: Vlastní zpracování dle výročních zpráv OSSB a NPaH z let 2007 – 2011 
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2008 a 2009 mělo sdružení vyšší výdaje oproti nadaci, i když to bylo například v roce 2007 

jen zhruba o 100 000 Kč. V posledních letech výdaje nadace převyšují výdaje sdružení.  

Jak je již známo, náklady jsou zde rozděleny na režijní a sociální. V tabulce 4.4 jsou popsány 

režijní výdaje a v následující tabulce 4.5 jsou zaznamenány sociální výdaje. 

Tabulka 4.4 Režijní výdaje (v Kč) 

Rok 2009 2010 2011 

OSSB 328 620 275 841 349 487 

NPaH 144 308 168 010 168 740 

Pramen: Vlastní zpracování dle výročních zpráv OSSB a NPaH z let 2009 – 2011 

Výdaje na mzdy a s nimi spojená úhrada sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance, 

tvoří u občanského sdružení více jak 50% celkových výdajů. Značné jsou i poplatky České 

spořitelně, a. s., které činí zhruba 30 000 Kč ročně. Dalšími, nepatrnými výdaji jsou například 

výdaje spojené s reprezentací, nákupem materiálu či cestovným. Největší sumou spadající do 

výdajů nadace jsou výdaje na propagaci, které v součtu za roky 2009, 2010 a 2011 byly 

vyčísleny na 265 121 Kč. Nadace každoročně provádí audit, na který vynaložila v posledních 

třech letech částku 55 000 Kč. Téměř o polovinu méně prostředků potřebuje na úhradu 

bankovních poplatků. Přehled o celkových výdajích je přehledněji znázorněn pomocí grafu 

4.4.  

Graf 4.4 Srovnání výdajů na zajištění chodu organizací  

 

Pramen: Vlastní zpracování dle výročních zpráv OSSB a NPaH z let 2009 – 2011 
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Položky spadající do skupiny sociálních výdajů jsou obdobné jak u sdružení, tak u nadace. 

Obě organizace zaopatřují dětem jak příspěvky na životní pojištění, tak stavební spoření. 

Pořádají pro děti a jejich maminky ozdravné pobyty, dovolené, financují lyžařské výcviky či 

školy v přírodě. 

Tabulka 4.5 Sociální výdaje (v Kč) 

Rok 2009 2010 2011 

OSSB 2 515 204 2 912 778 3 054 991 

NPaH 2 564 322 4 134 767 4 829 880 

Pramen: Vlastní zpracování dle výročních zpráv OSSB a NPaH z let 2009 – 2011 

Z tabulky vyčíslující sociální výdaje lze zpozorovat, že u občanského sdružení i nadace 

sociální výdaje každoročně rostou. V tomto smyslu by organizace neměly považovat růst 

těchto výdajů za jakési negativum, neboť se rozhodně nejedná o plýtvání peněžních 

prostředků ba naopak, jedná se o poskytování financí na dobré účely. Tudíž seškrtávání 

výdajů v této skupině není cílem ani jedné z organizací. Graf 4.5 je přínosem obrazného 

vyčíslení velikosti sociálních výdajů. 

Graf 4.5 Srovnání sociálních výdajů organizací 

 

Pramen: Vlastní zpracování dle výročních zpráv OSSB a NPaH z let 2009 – 2011 
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veřejnou sbírku pokladnička z roku 2010, vyčíslený v tabulce 3.4, neustále se sdružení 

nachází v záporných číslech. Ale opak je pravdou. „Barborka“ se každoročně pohybuje 

v kladných číslech, protože do těchto výsledků hospodaření nejsou zahrnuty zůstatky 

výsledků hospodaření z předcházejících let, které jsou převedeny do fondu a tyto finanční 

prostředky může sdružení dále využívat k financování svých potřeb a potřeb dětí. Výši 

prostředků převedených do fondu vždy k 31. 12. daného roku znázorňuje tabulka 4.1. 

Tabulka 4.6 Zůstatky z jednotlivých let – výsledky hospodaření (v Kč) 

Rok 
OSSB + veřejná 

sbírka 
NPaH 

2002 - 548 542 

2003 - 361 335 

2004 873 881 675 628 

2005 1 626 397 942 381 

2006 992 635 902 283 

2007 1 393 557 880 627 

2008 36 897 2 578 539 

2009 42 952 4 464 061 

2010 -13 119 4 229 869 

2011 501 692 2 967 028 

2012 209 264 ? 

Celkem zdroje k 31. 12. 2011 5 454 892 18 550 293 

Celkem zdroje OSSB k 31. 12. 2012 5 664 156  

Pramen: Vlastní zpracování dle účetních závěrek OSSB z let 2004 – 2012 a výročních zpráv NPaH z let 2002 - 

2011 

Tabulka znázorňuje střádání finančních prostředků, které jí zůstanou na konci každého 

období. V roce 2010 je jasně vidět, že měla nedostatek financí, ale tato skutečnost nebyla pro 

organizaci žádnou komplikací, neboť schodek mohla pokrýt z peněž nastřádaných z minulých 

let. Částky jsou uvedeny od začátku existence obou organizací. Třetí sloupec je věnovaný 
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nadaci a slouží také pro srovnání zůstatků obou organizací, jen s tím rozdílem, že údaje za rok 

2012 nebyly doposud u nadace zveřejněny, tudíž tak nešlo učinit ani při vyčíslování 

celkových zdrojů k 31. 12. 2012. V porovnání obou organizací lze konstatovat, že nadace 

zahájila svou činnost s dvouletým předstihem před sdružením. Na druhou stranu sdružení má 

dostupné informace týkající se zůstatku na konci roku 2012, kdežto nadace nikoli. 

Opomeneme-li tyto skutečnosti, je zjevné že, celkové nashromážděné zdroje jsou u nadace 

několikanásobně vyšší. Neznamená to ale, že by nadace každoročně vedla v množství 

nastřádaných zdrojů ke konci roku. Jsou zaznamenány roky, kde sdružení má větší objem 

zdrojů v daném roce, ale tabulka znázorňuje i opačný případ či vzájemnou vyrovnanost. Ať 

už je částka volných zdrojů v jakékoli výši, je důležité, že organizace hospodaří chytře a 

zodpovědně a myslí na dobu, kdy může nastat jakákoli nepředvídatelná skutečnost, která bude 

vyžadovat vynaložení většího množství finančních prostředků. 

4.4 Jak zlepšit dosavadní hospodaření? 

Tuto otázku si klade zřejmě mnoho společností či organizací. Řešení má dvě přípustné 

možnosti jak dosáhnou zlepšení v rámci financí. Jednou z variant je snížení nákladů a další 

možností je zvýšení příjmů. Redukování nákladů v oblasti neziskových organizací je velmi 

složitou záležitostí. Nalézt jakoukoli položku, které by mohla vést k úspoře peněžních 

prostředků je u neziskových organizací obtížné. Skutečností totiž je, že neziskové organizace 

zpravidla neplýtvají peněžními prostředky a v rámci režijních výdajů či nákladů se snaží 

finance vynakládat jen na nezbytně nutné položky. Opačný případ nastává v situaci, kdy 

vynaložené prostředky mají být určeny dětem, o které se v tomto případě občanské sdružení a 

nadace starají. 

Vezmou-li se v potaz výdaje nestátní neziskové organizace, přesněji řečeno Občanského 

sdružení svatá Barbora, je na první pohled zřejmé, že peníze jsou vydány na konkrétní a pro 

organizaci nezbytné položky. Přesto se ve výročních zprávách najde položka, která je do jisté 

míry vysoká a její snížení by přineslo další finanční zdroje. Zmíněnou položkou se má na 

mysli poplatek spojený s vedením účtu v bankovní instituci, který se šplhá ročně k částce 

30 000 Kč. Otázkou ale je, jak může občanské sdružení docílit snížení či alespoň redukování 

položky na menší a zároveň přijatelnější částku? Jednou z možností je odpuštění veškerých 

poplatků spojených s vedením účtu, transakcemi, trvalými příkazy a poskytnutí této roční 

sumy občanskému sdružení formou například daru. Zde záleží pouze na benevolenci 

bankovní instituce a vzájemné domluvě, zda je tato možnost přípustná. 
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Zaměří-li se organizace na zvyšování příjmů, může tak učinit různými způsoby. Jednou 

z přípustných možností je shromáždění dobrovolníků, kteří dostanou za úkol najít nové dárce, 

firmy, fyzické či právnické osoby, které se budou podílet na spolufinancování činností 

organizací. Organizace také mohou zvýšit členské příspěvky, ale s touto variantou se musí 

nakládat velmi opatrně, aby nezpůsobila odliv členů z organizací a zároveň ztrátu jejich 

členských příspěvků. Mohou se pokusit o větší medializaci své organizace a její prospěšné 

činnosti, ale zde by si měli propočítat možné náklady spojené s propagací. 

Jelikož obě dvě organizace starající se především o děti mají své každoroční výsledky 

hospodaření v kladných hodnotách, lze z těchto skutečností usuzovat, že občanské sdružení i 

nadace mají pečlivě naplánované a propočítané veškeré výdaje, které ročně potřebují 

k zajištění fungování organizace a zároveň mají definovány prostředky, z kterých výdaje 

budou hrazeny. Organizace mohou přibližně vyčíslit každoroční příjmy a tomu přizpůsobit 

například sociální výdaje. Z výročních zpráv jasně vyplývá, že ani sdružení ani nadace 

nepoužije veškeré příjmy v daném roce na úhradu výdajů v tomtéž roce. Lze zpozorovat, že 

téměř každoročně organizace převádí zůstatky z hospodaření za daný rok a tvoří si jakou si 

rezervu, která může posloužit k financování náhlých a nepředvídatelných potřeb. Pokud 

budou i nadále postupovat dle přesného vyčíslování výdajů a příjmů, neměla by je do 

budoucna zaskočit jakákoli nepříjemné komplikace.  
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5 Závěr 

Tato bakalářská práce si kladla za cíl vymezit jednotlivé ukazatele, které později byly 

nápomocny při hodnocení hospodaření Občanského sdružení svatá Barbora a Nadace 

policistů a hasičů. Ukazatele byly následně použity ke srovnání obou organizací mezi sebou 

navzájem. Byly použity metody například matematické, studium právních norem, zákonů, či 

finanční analýzy. V obou dvou případech byla provedena analýza hospodaření dané 

organizace a pomocí grafického znázornění byly zobrazeny jejich rozdíly. Většina údajů, 

které byly použity při vypracování bakalářské práce, se týkaly let v rozmezí 2007 – 2012.  

Hlavními činnostmi obou organizací je péče o sirotky, kteří zůstali v péči pouze své matce či 

opatrovníkům, neboť jejich otec zahynul při výkony svého povolání. Občanské sdružení svatá 

Barbora se stará o pozůstalé děti, jimž profese spojená s doly, hornickým zaměstnáním, 

kterému se především jejich otcové věnovali, vzala tatínka, matkám své manžely. Cílem 

organizace je postarat se o děti, jejichž otec pracoval v koncernu OKD, a. s. U Nadace 

policistů a hasičů je obdobná situace, jen s tím rozdílem, že pomoc je věnována pozůstalým 

dětem, jejichž otec měl profesi spojenou s výkonem policejní či hasičské služby. Od roku 

2009 nadace začala finančně pomáhat také policistům a hasičům, kteří své povolání museli 

opustit z důvodu zranění, které se jim v průběhu práce přihodilo, a stali se tělesně 

postiženými. 

Z analýzy hospodaření organizací vyplynulo, že o veškerých svých příjmech a výdajích, mají 

přehled, mají je pod kontrolou a žádná nečekaná situace jim doposud neznepříjemnila jejich 

fungování a existenci. I když občanské sdružení v roce 2010 dosahovala záporného výsledku 

hospodaření, bylo ověřeno, že jejich úspory, které nahromadily během minulých let, tuto 

ztrátu vyrovnaly. Hospodářské výsledky nadace se v posledních letech pohybují v řádech 

milionů. 

Z grafického porovnání příjmů obou organizací lze usuzovat, že příjmy Nadace policistů a 

hasičů v posledních letech přesáhly příjmy občanského sdružení víc než dvojnásobně. Většina 

příjmů v těchto případech plyne z poskytnutých darů a z pořádaných akcí. Ne už tak znatelné 

rozdíly jsou spatřovány v porovnání jejich výdajů. Nedá se dokonce ani říci, že výdaje nadace 

každoročně převyšují výdaje občanského sdružení, jak dokazují roky 2007, 2008 a 2009. 

Nejen celkové výdaje byly porovnávány, ale také jejich dílčí části, které byly rozděleny do 

dvou souborů. Jedná se o výdaje spojené se zajištěním chodu organizací a výdaje vynaložené 

na sociální účely. Znatelný rozdíl je spatřován především v těchto dvou položkách u obou 
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organizací, přičemž výdaje související se zajištěním chodu nadace dosahují téměř 

dvojnásobných hodnot u občanského sdružení, kdyžto u nadace jsou tyto výdaje poloviční. 

Srovnáním sociálních výdajů nastává opačný případ, kdy výdaje nadace přesahují výdaje 

občanského sdružení. Z toho vyplývá, že režijní výdaje pro zajištění veškerého chodu 

občanského sdružení dosahují vyšších částek a daleko větší suma peněz je poskytována 

nadací pro financování různých aktivit dětí a bývalým zaměstnancům s postižením, než je 

tomu u občanského sdružení. 

Organizace mají předem propočítány většinu příjmů, které mají v nadcházejícím roce obdržet. 

Díky těmto příjmům mohou naplánovat, kolik finančních prostředků poskytnou dětem na 

jejich aktivity či pomůcky a zároveň nezapomínají na skutečnost, že správa celé organizace 

vyžaduje také určitou sumu prostředků. V tomto případě byla hypotéza potvrzena. „Ano, i 

přes rozdílnou právní formu jsou obě organizace schopny hospodařit efektivně“. 
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