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1 Úvod 

 

     V sou�asné spole�nosti zaujímají neziskové organizace významnou úlohu. P�sobí nejen 

v sociální a charitativní oblasti, ale nap�. i v oblasti zdravotnictví, kultury, vzd�lávání nebo 

ochrany životního prost�edí. Zam��ují se na pot�eby a poslání, které ziskový sektor a stát 

nejsou schopni zajistit. Neziskové organizace v�tšinou uspokojují takové pot�eby lidí �i 

spole�nosti, za které p�íjemci služby nejsou ochotni nebo z r�zných d�vod� nemohou platit.  

 

     Hlavním �len�ním neziskových organizací je �len�ní na organizace státní, které ur�itým 

zp�sobem podporuje stát ze svých rozpo�t�, a organizace nestátní, které si se získáváním 

finan�ních prost�edk� ke své �innosti musí poradit samy. Zdroje svého financování hledají u 

dobrovolných dárc� a organizací, které jsou ochotny darovat sv�j �as nebo peníze na 

dobrovolnou �innost. 

 

     Cílem bakalá�ské práce je, na základ� analýzy hospoda�ení ob�anského sdružení 

Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek v letech 2005 - 2010 a provedeného 

dotazníkového šet�ení, vytvo�it návrh fundraisingového plánu pro danou organizaci na rok 

2013.  

 

     Pro bakalá�skou práci jsou stanoveny následující hypotézy: 

Hypotéza �. 1: Zdrojem hospoda�ení Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek jsou také 

p�íjmy z vlastní �innosti. 

Hypotéza �. 2: Podíl soukromých zdroj� na financování Dobrovolnického centra Adra 

Frýdek-Místek v letech 2005 – 2010 má rostoucí charakter. 

 

     Bakalá�ská práce je roz�len�na do p�ti kapitol. První kapitolou práce je úvod, poslední 

kapitolou je záv�r. Pro návrh financování neziskové organizace je nutné znát základní 

charakteristiky neziskových organizací, proto se druhá kapitola zabývá vymezením 

neziskových organizací, jejich definicí a v neposlední �ad� i �len�ním neziskových organizací. 

Dále je kapitola zam��ena na definování základních znak� vybraných neziskových organizací. 

Poslední �ást této kapitoly se v�nuje zdroj�m financování neziskových organizací. Je zde 

vysv�tlen pojem fundraising, fundraiser a fundraisingový plán. 
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     T�etí kapitola bakalá�ské práce analyzuje hospoda�ení ob�anského sdružení Dobrovolnické 

centrum Adra Frýdek-Místek. Nejprve jsou popsány základní informace o této organizaci, její 

poslání a �innosti, na které se tato organizace zam��uje. Dále je zde analyzováno hospoda�ení 

Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek v letech 2005 - 2010 a specifikovány hlavní 

zdroje jejich p�íjm�. Z této analýzy lze zjistit, jakými zp�soby organizace získávala finan�ní 

prost�edky pot�ebné pro svou �innost. 

 

     �tvrtá kapitola je v�nována problematice fundraisingu a zejména fundraisingovému plánu. 

V této �ásti práce jsou prezentovány výsledky primárního výzkumu na základ� metody 

dotazníkového šet�ení. V záv�re�né �ásti této kapitoly je sestaven návrh fundraisingového 

plánu pro další období �innosti tohoto ob�anského sdružení, a to s p�ihlédnutím k p�edešlému 

rozboru hospoda�ení minulých let a k výsledk�m dotazníkového šet�ení.  

 

     Bakalá�ská práce vychází z odborné literatury zam��ené na problematiku neziskových 

organizací, z platné legislativy �eské republiky, z interních dokument� a materiál� 

ob�anského sdružení Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek.   

 

     V bakalá�ské práci jsou použity metody: analýza hospoda�ení dané organizace, sb�r dat, 

dedukce, popis a dotazníkové šet�ení v�etn� jeho vyhodnocení.  

 

     Bakalá�ská práce se opírá o platnou legislativu k 1.5. 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

2 Charakteristika neziskových organizací v �R 

 

     Tato kapitola bakalá�ské práce je rozd�lena do �ty� �ástí. První �ást je zam��ena na 

základní definice neziskových organizací a jejich hlavní p�edm�ty �innosti. Druhá �ást se 

v�nuje �len�ní neziskových organizací. Organizace neziskového sektoru lze �lenit z r�zných 

hledisek. Tato �ást poukáže na nej�ast�jší a nejpoužívan�jší hlediska  �len�ní, která se 

v odborné literatu�e vyskytují, nap�. Rekto�ík, J. a kolektiv (2010). T�etí �ást je zam��ena na 

vybrané základní typy neziskových organizací. V�nuje se neziskovým soukromoprávním 

organizacím, které jsou financovány z r�zných zdroj� (dar�, sbírek, grant�, vlastní �inností), 

protože znalost základních princip� fungování t�chto organizací a podmínek jejich vzniku a 

zániku je nezbytná pro pochopení cíl�, metod, postup� a výsledk� této bakalá�ské práce. 

�tvrtá �ást je zam��ena na financování neziskových organizací. Zabývá se zdroji financování 

t�chto organizací, popisuje teoretické vymezení fundraisingu, metody fundraisingu, osobnost 

fundraisera a fundraisingový plán. 

 

2.1 Definice neziskových organizací 

 

     Pojem „nezisková organizace“ není definován žádným platným právním p�edpisem. 

V �eské republice jsou sice pojmy nezisková organizace, organizace neziskového sektoru, 

nevýd�le�ná organizace apod. obecn� používány, p�esná specifikace t�chto termín� ale 

neexistuje. Tyto termíny ozna�ují takovou organizaci, která vznikla p�edevším za ú�elem 

vykonávání vzájemn� �i ve�ejn� prosp�šné �innosti a nikoliv za ú�elem dosahování zisku. 

    

     Z výše uvedeného vyplývá, že hlavním p�edm�tem �innosti neziskové organizace není 

podnikání a s ním spojené známé „dosahování zisku“. Nezisková organizace však v rámci své 

�innosti zisk dosahovat m�že, ten však nesmí být rozd�len mezi její zakladatele, �leny orgán� 

nebo pracovníky, ale musí být použit pro další �innost neziskové organizace. 

 

     V �eské republice se za neziskové organizace považují subjekty, které jsou:1 

• institucionalizované – mají jistou organiza�ní skute�nost bez ohledu na to, zda jsou 

formáln� nebo právn� registrovány, 

                                                 
1 TAKÁ�OVÁ, Hana. Ú�etnictví neziskových organizací. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 
Nakladatelství Oeconomica. 2010. 186 s. ISBN 978-80-245-1664-6. 
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• soukromé – jsou odd�leny od státní správy a státní správou nejsou ani �ízeny, 

• neziskové – mohou svou �inností vytvá�et zisk, ten ale musí být použit na cíle, pro 

které byla organizace založena, tedy vytvo�ený zisk nesmí být p�erozd�len mezi 

zakladatele, vedení organizace �i zam�stnance, 

• samosprávné a nezávislé – jsou schopny �ídit samy sebe, tzn. jsou vybaveny vlastními 

postupy a strukturami, které umož�ují kontrolu vlastních �inností, 

• dobrovolné – jsou založeny na dobrovolné ú�asti na svých �innostech (nap�. výkonem 

neplacené práce vykovávané pro organizaci). 

 

Oblasti p�sobení neziskových organizací jsou zejména:2 

• kultura, ochrana památek, um�ní, 

• výzkum a vzd�lávání, 

• zdravotní pé�e a sociální služby, 

• ochrana životního prost�edí, ekologická výchova, 

• ochrana lidských práv, 

• rovné p�íležitosti, 

• komunitní rozvoj, 

• práce s d�tmi a mládeží, 

• rekreace, sport, t�lovýchova, 

• ostatní (nap�. podpora neziskového sektoru, jeho právní rámec, informa�ní služby, 

podpora dárcovství a dobrovolnictví). 

 

2.2 �len�ní neziskových organizací 

 

     Na neziskové organizace lze nahlížet z r�zných hledisek. Základní �len�ní neziskových 

organizací je z hlediska ú�asti státu na �ízení t�chto organizací. Další �len�ní d�lí organizace 

neziskového sektoru podle zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. Jako poslední �len�ní je popsáno �len�ní neziskových organizací podle jejich 

typologických znak�. 

 

 

 

                                                 
2 http://www.neziskovky.cz/clanky/511_538_540/fakta_neziskovky-v_co-to-je-neziskovy-sektor-/ 
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2.2.1 �len�ní neziskových organizací z hlediska ú�asti státu na jejich �ízení  

 

     Toto hledisko rozd�luje neziskové organizace na: 

• státní (vládní) neziskové organizace, do kterých lze za�adit: 

a) organiza�ní složky, 

b) územní samosprávné celky, 

c) p�ísp�vkové organizace, 

d) státní fondy a 

• nestátní (nevládní, soukromoprávní) neziskové organizace, do kterých pat�í: 

a) církevní organizace, 

b) ob�anská sdružení, 

c) obecn� prosp�šné spole�nosti, 

d) nadace, nada�ní fondy. 

 

2.2.2 �len�ní neziskových organizací z hlediska zákona o daních z p�íjm� 

 

     Zákon �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, nepoužívá p�ímo 

pojem neziskové organizace. Tento zákon používá pojem „poplatník, který není založen nebo 

z�ízen za ú�elem podnikání“ s odkazem na § 2 odst. 1 obchodního zákoníku. V tomto sm�ru 

za neziskové poplatníky považují: 

• zájmová sdružení právnických osob založená podle § 20 f) ob�anského zákoníku, 

• ob�anská sdružení v�etn� odborových organizací, 

• politické strany, politická hnutí, 

• registrované církve, náboženské spole�nosti, 

• nadace, nada�ní fondy, 

• obecn� prosp�šné spole�nosti, 

• ve�ejné vysoké školy, 

• ve�ejné výzkumné instituce (m�že z�ídit jen �eská republika nebo vyšší územní 

samosprávný celek), 

• školské právnické osoby,3 

 

                                                 
3 Zákon �. 561/2004 Sb., o p�edškolním, základním, st�edním, vyšším a jiném vzd�lávání, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 
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• obce,4 

• kraje,5 

• organiza�ní složky státu,6 

• subjekty, o nichž to stanoví zvláštní zákon (nap�. p�ísp�vkové organizace, státní fondy, 

honební spole�enstva, spole�enství vlastník� jednotek, bytová družstva, profesní 

komory atd.). 

 

2.2.3 �len�ní neziskových organizací podle jejich typologických znak�  

 

     S využitím poznatk� z teorie a praxe se jeví jako nejvhodn�jší rozd�lení organizací 

p�sobících v neziskovém sektoru do p�ti skupin s následujícími typologickými znaky:7 

• neziskové soukromoprávní organizace vzájemn� prosp�šné, s globálním posláním 

vzájemn� prosp�šné �innosti, 

• neziskové soukromoprávní organizace ve�ejn� prosp�šné, s globálním posláním 

ve�ejn� prosp�šné �innosti, 

• neziskové ve�ejnoprávní organizace typu organiza�ních složek a p�ísp�vkových 

organizací státu a samosprávných územních celk�, s globálním posláním ve�ejná 

správa a ve�ejn� prosp�šná �innost, 

• neziskové ostatní ve�ejnoprávní organizace, s globálním posláním ve�ejn� prosp�šná 

�innost, 

• neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních spole�ností a jim podobných 

(jde o výjime�né p�ípady neziskových organizací), s možností globálního poslání 

ve�ejn� i vzájemn� prosp�šné �innosti. 

 

     Do skupiny neziskových soukromoprávních organizací vzájemn� prosp�šných pat�í nap�. 

ob�anská sdružení, zájmová sdružení právnických osob, sdružení bez právní subjektivity a 

profesní komory. Zástupci druhé skupiny, tedy skupiny neziskové soukromoprávní organizace 

ve�ejn� prosp�šné, jsou nap�. obecn� prosp�šné spole�nosti, nadace a nada�ní fondy, politické 

strany a politická hnutí, církve a náboženské spole�nosti. Do t�etí skupiny neziskových 

                                                 
4 Zákon �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
5 Zákon �. 129/2000 Sb., o krajích (krajské z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a zákon �. 131/2000 Sb., o 
hlavním m�st� Praze, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
6 Zákon �. 219/2000 Sb., o majetku �eské republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
7 REKTO�ÍK, Jaroslav. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a �ízení. 3. vyd. 
Praha: Ekopress, 2010. 188 s. ISBN 978-80-86929-54-5. 
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ve�ejnoprávních organizací typu organiza�ních složek a p�ísp�vkových organizací lze za�adit 

organiza�ní složky státu a organiza�ní složky územních samosprávných celk�, územní 

samosprávné celky, p�ísp�vkové organizace, Nejvyšší kontrolní ú�ad �R a Ústavní soud �R. 

Ve �tvrté skupin� ostatních neziskových ve�ejnoprávních organizací ve�ejn� prosp�šných 

m�žeme nalézt organizace jako jsou �eský rozhlas, �eská televize, ve�ejné vysoké školy, 

ve�ejné výzkumné instituce, �eská národní banka apod., a v poslední skupin�, skupin� 

neziskových soukromoprávních organizací typu obchodních spole�ností a jim podobných, 

jsou nap�. r�zné spole�nosti s ru�ením omezeným z�ízené za jiným ú�elem než k podnikání 

nebo spole�enství vlastník� jednotek (bytových) taktéž z�ízených za jiným ú�elem než 

k podnikání. 

 

2.2.4 Statistika po�tu nestátních neziskových organizací  

 

     Nestátní neziskové organizace v �eské republice nemají dlouhou historii. Za�aly vznikat 

v roce 1990 po p�ijetí zákona �. 83/1990 Sb., o sdružování ob�an�, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis� a zákona �. 84/1990 Sb., o právu shromaž	ovacím, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

 

     Následující tabulka 2.1 popisuje vývoj po�tu nestátních neziskových organizací od roku 

2005 do roku 2010. Nej�etn�jší skupinou, co do po�tu, jsou v �eské republice ob�anská 

sdružení, která také jako první za�ala po roce 1990 vznikat. Ke konci roku 2010 bylo v �eské 

republice registrováno již 72 111 ob�anských sdružení.  Pozd�ji se k nim p�idaly nadace a 

nada�ní fondy a v roce 1996 i obecn� prosp�šné spole�nosti. Celkovou statistiku po�tu 

nestátních neziskových organizací od roku 1990 obsahuje p�íloha �. 2 této bakalá�ské práce. 

      

Tab. 2.1  Statistika po�tu nestátních neziskových organizací v letech 2005 - 2010 

Název 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ob�anská sdružení 54963 58347 61802 65386 68631 72111 
Nadace 368 380 390 411 429 449 
Nada�ní fondy 925 992 1048 1095 1168 1205 
Obecn� prosp�šné spole�nosti 1158 1317 1486 1658 1813 1958 
Evidované právnické osoby 4605 4464 4446 4399 4347 4352 
Organiza�ní jednotky sdružení 33178 28686 29378 29572 30640 31166 

 Zdroj:http://www.neziskovky.cz/clanky/511_538_543/fakta_neziskovky-v_statistika-poctu-neziskovych-
organizaci/. Vlastní zpracování.                 
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2.3 Charakteristika vybraných neziskových organizací 

 

     Tato podkapitola je v�nována základním typ�m neziskových soukromoprávních 

organizací, které jsou financovány z r�zných zdroj� (dar�, sbírek, grant�, vlastní �inností). 

Popisuje základní principy vzniku a fungování t�chto vybraných neziskových organizací. 

 

2.3.1 Sdružení 

 

     V �eské republice rozlišujeme t�i typy sdružení: 

• ob�anská sdružení, 

• zájmová sdružení právnických osob, 

• sdružení bez právní subjektivity. 

 

2.3.1.1 Ob�anská sdružení 

 

     Ob�anská sdružení jsou jednou z nej�ast�jších právních forem neziskových organizací 

v �eské republice. Jsou právnickými osobami, do jejichž postavení a �innosti mohou státní 

orgány zasahovat jen ve výjime�ných p�ípadech a v souladu s platnou právní úpravou. Jejich 

výhodou je nízká ekonomická náro�nost. P�i vzniku ob�anského sdružení totiž nejsou 

zákonem vyžadovány žádné majetkové vklady, návrh na registraci nevyžaduje opat�ení 

podpis� ú�edním ov��ením a registra�ní �ízení není zpoplatn�no. Tato forma neziskové 

organizace je využívána p�i �innosti sportovních klub�, zájmových sdružení, ekologických 

hnutí, odborových organizací atd..  

 

     Ob�anská sdružení vznikají na základ� zákona �. 83/1990 Sb., o sdružování ob�an�, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�.8 Podle tohoto zákona mají ob�ané právo se svobodn� sdružovat, a 

to bez povolení státního orgánu. Ob�anské sdružení tedy nevzniká na základ� povolení, ale na 

základ� registrace u Ministerstva vnitra �R (dále jen MV). Návrh na registraci podávají 

minimáln� t�i fyzické osoby, z nichž alespo� jedna musí být starší 18 let. Osoby, které 

navrhují registraci, jsou p�ípravným výborem. K návrhu na registraci se p�ipojují stanovy, 

které musí obsahovat: název sdružení, sídlo, cíl jeho �innosti, orgány sdružení, ustanovení o 

                                                 
8 Zákon �. 83/1990 Sb., o sdružování ob�an�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� se netýká: politických stran a hnutí, 
církví a náboženských spole�ností, výd�le�né �innosti a výkonu povolání, armády, policie, justice. 
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organiza�ních jednotkách a zásady hospoda�ení (zde musí být specifikováno, jakým 

zp�sobem bude sdružení získávat prost�edky a na jaké ú�ely budou tyto prost�edky použity). 

 

     Nezjistí-li MV d�vod k odmítnutí registrace, provede do deseti dn� od zahájení �ízení 

registraci a v této lh�t� zašle zmocn�nci p�ípravného výboru jedno vyhotovení stanov, na 

n�mž vyzna�í den registrace, kterým je den odeslání. 

 

     Registrace je odmítnuta v p�ípad�, že jde o sdružení nedovolené, tedy takové:9 

• jehož cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva ob�an� pro 

jejich národnost, pohlaví, rasu, p�vod, politické nebo jiné smýšlení, náboženské 

vyznání a sociální postavení, rozn�covat nenávist a nesnášenlivost z t�chto d�vod�, 

podporovat násilí, anebo jinak porušovat ústavu a zákony, 

• které sleduje dosahování svých cíl� zp�soby, které jsou v rozporu s ústavou a zákony, 

• ozbrojené nebo s ozbrojenými složkami; za taková se nepovažují sdružení, jejichž 

�lenové drží nebo užívají st�elné zbran� pro sportovní ú�ely nebo k výkonu práva 

myslivosti. 

 

     Zánik ob�anského sdružení m�že nastat dobrovolným rozpušt�ním nebo slou�ením s jiným 

sdružením. Ob�anské sdružení m�že zaniknout také pravomocným rozhodnutím MV o jeho 

rozpušt�ní, pokud ministerstvo zjistí, že:10 

• vyvíjí �innost, která je vyhrazena politickým stranám a politickým hnutím anebo 

organizacím sdružujícím ob�any k výd�le�né �innosti nebo k vykonávání náboženství 

nebo víry v církvích a náboženských spole�nostech, 

• vyvíjí �innost, která porušuje zásady (nap�. nikdo nesmí být nucen ke sdružování, 

k �lenství ve sdružení apod.), 

• sdružení je nedovolené, 

• vykonává funkci státních orgán�, �ídí státní orgány nebo ukládá povinnosti ob�an�m, 

kte�í nejsou �leny sdružení. 

                                                 
9 WOLTERS KLUWER �R, a.s. Meritum Segment Nevýd�le�né organizace 2010. Praha: Wolters Kluwer �R, 
a.s., 2010. 294 s. ISBN 978-80-7357-532-8. 
10 TAKÁ�OVÁ, Hana. Ú�etnictví neziskových organizací. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 
Nakladatelství Oeconomica. 2010. 186 s. ISBN 978-80-245-1664-6. 
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     P�íklady ob�anských sdružení: odborové organizace, organizace zam�stnavatel�,  

zahrádká�i, rybá�ské spolky, spolky žen, chovatelé v�etn� v�ela��, �eský �ervený k�íž,11  

Obec architekt�, Rada státních galerií, Asociace muzeí a galerií, Klub �eských turist� atd.. 

 

2.3.1.2 Zájmová sdružení právnických osob 

 

     Tato sdružení jsou právnickými osobami. Zájmová sdružení právnických osob upravuje 

zákon �. 40/1964 Sb., ob�anský zákoník § 20f-20j, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Právnické 

osoby zakládají sdružení k ochran� svých zájm� nebo k dosažení jiného ú�elu. Znamená to, 

že tento typ sdružení m�že být ustaven i jako zisková organizace. U zájmových sdružení 

právnických osob je rozhodující poslání, které je vymezeno zakladatelskou smlouvou. Tato 

sdružení reprezentují nap�. ekologické, kulturní, osv�tové, komunální a regionální aktivity. 

 

     Zájmové sdružení vzniká: 

• písemnou zakladatelskou smlouvou, 

• schválením ú�elu založení na ustavující �lenské sch�zi. 

 

     P�ílohou zakladatelské smlouvy nebo zápisu musí být stanovy, které musí obsahovat název 

sdružení, sídlo, p�edm�t �innosti, vznik a zánik �lenství, práva a povinnosti �len�, orgány 

sdružení a vymezení jejich p�sobnosti a zp�sob zrušení a naložení s likvida�ním z�statkem. 

 

     Sdružení nabývá právní zp�sobilosti zápisem do registru sdružení, který vede krajský ú�ad 

podle sídla daného sdružení. Za nespln�ní povinností odpovídá sdružení celým svým 

majetkem. 

 

     D�vody ke zrušení sdružení:12 

• dohoda z�izovatel�, 

• uplynutí doby, pokud bylo z�ízeno na dobu ur�itou, 

• dosažení cíle stanoveného p�i založení, 

• rozhodnutí oprávn�ného státního orgánu. 

                                                 
11 Upraven zákonem �. 126/1992 Sb., o ochran� znaku a názvu �erveného k�íže a o �eskoslovenském �erveném 
k�íži, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. �ervený k�íž má postavení a oprávn�ní národní spole�nosti podle 
Ženevských úmluv a poskytuje služby p�esn� vymezené zákonem. 
12 R
ŽI�KOVÁ, MERLÍ�KOVÁ, Marie. Neziskové organizace: vznik, ú�etnictví, dan�. 11. vyd. Olomouc: 
Anag, 2011. 254 s. ISBN 978-80-7263-675-4. 
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     Pokud sdružení nep�echází na jiného právního nástupce, zaniká dnem výmazu z registru. 

Výmazu však musí u zájmových sdružení právnických osob p�edcházet likvidace. 

 

2.3.1.3 Sdružení bez právní subjektivity 

 

     Tento typ sdružení upravuje zákon �. 40/1964 Sb., ob�anský zákoník, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. Nejedná se o typickou soukromoprávní neziskovou organizaci, nepat�í mezi 

neziskové subjekty. 

 

     Sdružení bez právní subjektivity nemá zp�sobilost k práv�m a povinnostem a m�že se 

sdružovat i za ú�elem dosažení zisku na základ� vloženého majetku. Sdružení se neregistruje. 

V zakladatelské smlouv� sdružení definuje své poslání.   

 

     Sdružení zaniká z v�le ú�astník� v�tšinou po spln�ní poslání, které bylo motivem jeho 

založení.  

 

2.3.2 Obecn� prosp�šné spole�nosti 

 

     Obecn� prosp�šné spole�nosti (dále jen OPS) jsou právnickými osobami. Jejich postavení, 

právní pom�ry, vznik a finan�ní hospoda�ení upravuje zákon �. 248/1995 Sb., o obecn� 

prosp�šných spole�nostech, platný od 1.1.1996, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 

     Cílem fungování OPS je poskytovat obecn� prosp�šné služby, nej�ast�ji v oblasti kultury, 

sportu a um�ní, ale také v oblasti sociální pé�e, humanity, ochrany zdraví, zví�at a životního 

prost�edí. 

 

     OPS vzniká na základ� zakladatelské listiny nebo smlouvy. Mohou ji založit jak fyzické, 

tak právnické osoby. Ve zvláštních p�ípadech m�že OPS založit i stát nebo jeho složky. Po 

vytvo�ení zakládací smlouvy nebo listiny musí být podán návrh na zápis OPS do rejst�íku 

OPS u p�íslušného krajského soudu. Spole�nost vzniká dnem zápisu do p�íslušného rejst�íku. 
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     Zakladatelská listina nebo smlouva má zákonem dané náležitosti, kterými jsou:13 

• název, sídlo, I�O zakladatele (pokud jde o právnickou osobu) nebo jméno, bydlišt� a 

datum narození nebo rodné �íslo (pokud jde o fyzickou osobu), 

• název a sídlo spole�nosti, 

• druh obecn� prosp�šných služeb, které bude OPS poskytovat a podmínky pro jejich 

poskytování, 

• dobu, na kterou se OPS zakládá (není-li uvedena, má se za to, že je zakládána na dobu 

neur�itou), 

• jméno, rodné �íslo a bydlišt� �len� správní rady, 

• jméno, rodné �íslo a bydlišt� �len� dozor�í rady (pokud je z�izována), 

• hodnota a ozna�ení majetkových vklad� jednotlivých zakladatel� (pokud jsou 

vkládány), 

• zp�sob zve�ejn�ní výro�ní zprávy o �innosti a hospoda�ení OPS. 

 

     Statutární orgán OPS je správní rada. Dozor�í rada je kontrolní orgán OPS. Dozor�í radu 

povinn� z�izují ty OPS, do kterých byl vložen (pronajat) majetek státu nebo obce nebo které 

ze zákona ú�tují v podvojném ú�etnictví. Výkonným orgánem OPS je �editel, který nem�že 

být �lenem správní ani dozor�í rady. 

 

     OPS zaniká dnem výmazu z rejst�íku. Zániku p�edchází zrušení s likvidací nebo bez 

likvidace. Likvidace není povinná, jde-li o zrušení této spole�nosti slou�ením, splynutím �i 

rozd�lením. 

 

     Mezi OPS pat�í nap�. penziony pro d�chodce, stravování pro d�chodce, sociální ústavy, 

lé�ebny pro dlouhodob� nemocné, ale také kina, muzea, galerie, divadla atd.. 

 

2.3.3 Nadace a nada�ní fondy 

 

     Nadace a nada�ní fondy jsou tzv. ú�elovými sdruženími majetku. Jsou zakládány k pln�ní 

obecn� prosp�šných úkol� a cíl�. Tím se rozumí zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana 

lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana p�írodního prost�edí, kulturních 

památek a tradic a rozvoj v�dy, vzd�lání, t�lovýchovy a sportu. Jejich existenci a fungování 
                                                 
13 STEJSKAL, Jan. Ekonomika neziskové organizace. Praha: Junák – svaz skaut� a skautek �R, TDC, 2010.  
272 s. ISBN 978-80-86825-55-7. 
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upravuje zákon �. 227/1997 Sb., o nadacích a nada�ních fondech, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. Nadace a nada�ní fondy jsou právnickými osobami. Sou�ástí názvu nadace musí být 

ozna�ení „nadace“, sou�ástí názvu nada�ního fondu musí být ozna�ení „nada�ní fond“. 

 

     Nadace nebo nada�ní fond se z�izuje:14  

• písemnou smlouvou uzav�enou mezi z�izovateli (pravost podpis� z�izovatel� musí být 

ú�edn� ov��ena), 

• zakládací listinou, je-li z�izovatel jediný (nada�ní listina musí být po�ízena ve form� 

notá�ského zápisu), 

• záv�tí (nada�ní listina musí být po�ízena ve form� notá�ského zápisu). 

 

     Nadace nebo nada�ní fond vzniká zápisem do nada�ního rejst�íku. Ten vede soud ur�ený 

k vedení obchodního rejst�íku. Návrh na zápis podává z�izovatel nebo vykonavatel záv�ti. 

Návrh by m�l být podán na formulá�i, který vydává Ministerstvo spravedlnosti �R. Pro 

nadace platí podmínka, že hodnota jm�ní nadace nesmí být nižší než 500 000 K� a po dobu 

trvání nadace se nesmí snížit pod tuto hodnotu. 

 

     Orgány nadace a nada�ního fondu jsou správní rada, dozor�í rada a revizor. Správní rada je 

statutárním orgánem nadace nebo nada�ního fondu, je nejmén� t�í�lenná a její funk�ní období 

je t�íleté. Dozor�í rada je kontrolním orgánem nadace nebo nada�ního fondu. Musí být z�ízena 

vždy, jestliže nada�ní jm�ní nebo majetek nada�ního fondu je vyšší než 5 mil. K�. Není-li 

z�ízena dozor�í rada, její p�sobnost vykonává revizor.  

 

     Nadace nebo nada�ní fond se ruší:15 

• dosažením ú�elu, pro který byly z�ízeny, a to dnem uvedeným v rozhodnutí správní 

rady o dosažení ú�elu nadace nebo nada�ního fondu, 

• rozhodnutím soudu o zrušení nadace nebo nada�ního fondu dnem uvedeným v tomto 

rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

• rozhodnutím o úpadku nebo zamítnutím insolven�ního návrhu proto, že majetek 

nadace nebo nada�ního fondu neposta�uje k úhrad� náklad� insolven�ního �ízení. 

 
                                                 
14 TAKÁ�OVÁ, Hana. Ú�etnictví neziskových organizací. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 
Nakladatelství Oeconomica. 2010. 186 s. ISBN 978-80-245-1664-6. 
15 STEJSKAL, Jan. Ekonomika neziskové organizace. Praha: Junák – svaz skaut� a skautek �R, TDC,         
2010. 272 s. ISBN 978-80-86825-55-7. 
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2.3.4 Církve a náboženské spole�nosti 

 

     Církví a náboženskou spole�ností je dobrovolné spole�enství osob s vlastní strukturou, 

orgány, vnit�ními p�edpisy, náboženskými ob�ady a projevy víry, založené za ú�elem 

vyznávání ur�ité náboženské víry, a� ve�ejn� nebo soukrom�, a zejména s tím spojeného 

shromaž	ování, bohoslužby, vyu�ování a duchovní služby. Postavení církví a náboženských 

spole�ností upravuje zákon �. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských spole�nostech, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�.  

 

     Církve a náboženské spole�nosti vznikají dobrovolným sdružováním fyzických osob. 

Spravují své záležitosti, ustavují a ruší své orgány, ustanovují a odvolávají své duchovní a 

z�izují a ruší církevní a jiné instituce podle svých p�edpis�. Název církve a náboženské 

spole�nosti nesmí být zam�nitelný s jinou již registrovanou církví nebo náboženskou 

spole�ností. Náboženskou nebo protináboženskou �innost nem�že provád�t stát, kraje a obce. 

 

     Církve a náboženské spole�nosti jsou právnickými osobami. Podléhají registraci u 

Ministerstva kultury �R. Návrh na registraci m�že podat nejmén� t�í�lenný p�ípravný orgán 

církve nebo náboženské spole�nosti. Osoby p�ípravného orgánu musí být starší 18 let. Zákon 

stanovuje náležitosti registrace, kterými jsou mimo jiné jména, adresy, rodná �ísla a podpisy 

nejmén� 300 zletilých osob, které se k církvi nebo náboženské spole�nosti hlásí. 

 

     Registrovaná církev a náboženská spole�nost musí k pln�ní svého poslání získat oprávn�ní 

k výkon�m t�chto zvláštních práv:16 

• vyu�ovat náboženství na státních školách podle zvláštního p�edpisu (školský zákon), 

• pov��it osoby vykonávající duchovenskou �innost k výkonu duchovenské služby 

v ozbrojených silách �R, v místech, kde se vykonává vazba, trest odn�tí svobody, 

ochranné lé�ení a ochranná výchova, 

• být financována podle zvláštního právního p�edpisu o finan�ním zabezpe�ení církví a 

náboženských spole�ností,17 

• konat ob�ady, p�i nichž jsou uzavírány církevní s�atky, 

• z�izovat církevní školy podle zvláštního p�edpisu (školský zákon), 
                                                 
16 TAKÁ�OVÁ, Hana. Ú�etnictví neziskových organizací. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 
Nakladatelství Oeconomica. 2010. 186 s. ISBN 978-80-245-1664-6. 
17 Zákon �. 218/1949 Sb., o hospodá�ském zabezpe�ení církví a náboženských spole�ností státem, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
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• zachovávat povinnost ml�enlivosti duchovními v souvislosti z výkonem zpov�dního 

tajemství, je-li tato povinnost tradi�ní sou�ástí u�ení církve a náboženské spole�nosti, 

nejmén� 50 let. 

 

     Mezi možné p�íjmy církve nebo náboženské spole�nosti pat�í sbírky, dary fyzických a 

právnických osob, dary ze zahrani�í, nájemné z budov, z p�dy, úroky z vklad�, p�ísp�vky od 

kraj� a obcí, p�j�ky, náhrady škod, dotace ze státního rozpo�tu (jen registrované církve a 

náboženské spole�nosti, pokud s dotací souhlasí). 

 

     Církev nebo náboženská spole�nost zaniká nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení 

jejich registrace. Po zrušení registrace musí být provedena likvidace. Zrušení s likvidací se 

nevyžaduje, pokud práva a závazky církve nebo náboženské spole�nosti p�echázejí na jinou 

církev nebo náboženskou spole�nost. 

 

2.4 Financování neziskových organizací 

 

     Každá organizace, a� už se jedná o organizaci p�sobící v tržním nebo netržním sektoru 

národního hospodá�ství, pot�ebuje ke své �innosti finance. Ziskové organizace získávají 

prost�edky z podnikatelské �innosti. Ale co organizace, které nejsou z�ízeny za ú�elem 

podnikání? Kde mají získávat prost�edky, když jejich hlavním p�edm�tem �innosti není 

podnikání, tudíž dosažení zisku? Neziskové organizace, pokud cht�jí pracovat dob�e a 

profesionáln�, si musí zajistit financování svých aktivit z jiných zdroj�. Z tohoto d�vodu jsou 

hlavním tématem této �ásti práce zp�soby financování a možnosti získávání zdroj� pro 

neziskové organizace. 

 

2.4.1 Zdroje financování neziskových organizací 

 

     Zdroje neziskových organizací m�žeme d�lit podle r�zných kritérií a klasifikací:18 

 

     - podle charakteru zdroje se d�lí zdroje na: 

• finan�ní prost�edky, 

• nefinan�ní prost�edky (v�ci, dary, �as, informace). 
                                                 
18 REKTO�ÍK, Jaroslav. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a �ízení. 3. vyd. 
Praha: Ekopress, 2010. 188 s. ISBN 978-80-86929-54-5. 



 

 18 

     - podle geografického p�vodu zdroje nezisková organizace m�že �erpat ze zdroj�: 

• domácích, 

• zahrani�ních. 

 

     - podle p�vodu prost�edk�, kdy p�vod prost�edk� m�že být: 

• z interních zdroj� organizace, neboli zdroje z vlastní �innosti, 

• z externích zdroj�, kde podporujícím subjektem jsou: 

� ve�ejné zdroje – ve�ejná správa, 

� individuální zdroje – jednotlivci, 

� soukromé zdroje – soukromé právnické osoby (nadace a nada�ní fondy, 

podnikatelské subjekty, živnostníci). 

 

2.4.2 Fundraising 

 

     Na pojem fundraising m�žeme pohlížet z mnoha úhl� pohledu. Všechny definice 

fundraisingu mají spole�né to, že fundraisingem n�co získáváme. Pojem fundraising je složen 

z anglických výraz�: fund (zásoba, rezerva, kapitál) a raise (pozvednout, z�ídit, opat�it). Na 

fundraising m�že být tudíž pohlíženo jako na „systematickou �innost, jejímž výsledkem je 

získávání zejména finan�ních prost�edk� na �innost organizace nebo jednotlivce“.  M�žeme 

na n�j pohlížet také jako na „v�du o tom, jak druhé motivovat k dobrým skutk�m, jak je 

p�esv�d�it, že peníze nejsou všechno a dát jim možnost darovat i sv�j �as, zájem, d�v�ru“.19 

 

     Fundraising se v �eském jazyce nep�ekládá. P�edstavuje obor zahrnující r�zné postupy a 

metody, jak získat finan�ní i nefinan�ní prost�edky na �innost neziskových organizací. M�že 

pomoci neziskovým organizacím zbavit se nedostatku finan�ních prost�edk�, dosáhnout 

stanovených cíl� a naplnit poslání organizace.  

 

     Pro fundraising je velmi d�ležité dobré jméno a image organizace. Pokud nezisková 

organizace nemá dobré jméno nebo její jméno není v pov�domí ve�ejnosti, jen t�žko hledá 

mezi lidmi dárce, kte�í jsou ochotni organizaci, kterou neznají nebo o ní mají negativní 

informace, p�isp�t finan�ními prost�edky nebo se zapojit do její �innosti. Image je obraz, 

který si ve�ejnost o organizaci vytvá�í, je to její pov�st, renomé, reputace. Je to souhrn všech 

                                                 
19 ŠOBÁ�OVÁ, Petra. Fundraising. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostrav�, 2010. 80 s. ISBN 978-80-7368-
750-2. 
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p�edstav, poznatk� a o�ekávání spojených s danou organizací. I pro neziskové organizace 

platí, že je lidé n�kdy posuzují nejen podle skute�né kvality, schopností apod., ale práv� podle 

image.20 

 

2.4.2.1 Metody fundraisingu 

 

     Pro úsp�šný fundraising je vedle toho, kde získávat pen�žní prost�edky, také velmi 

d�ležité, jakým zp�sobem budou prost�edky získávány. Teorie fundraisingu definují r�zné 

metody, jak z ur�itého zdroje získat podporu:21 

• ve�ejná sbírka, 

• benefi�ní akce, 

• vytvo�ení projektu a sepsání žádosti o grant nebo dotaci, 

• telefonické oslovení dárce, 

• osobní setkání, 

• dárcovská SMS – DMS, 

• sdílený marketing, 

• odkaz ze záv�ti, 

• prodej vlastních výrobk� a služeb, 

• �lenské p�ísp�vky (u ob�anských sdružení), 

• direct mail – poštovní kampa�. 

 

     Ve�ejná sbírka – pom�rn� �astý zp�sob získávání finan�ních prost�edk� v místní 

komunit�. Za p�edpokladu dostate�ného po�tu dobrovolník� a dobrého naplánování bývá 

považována za velmi efektivní techniku. 

     Ve�ejná sbírka má tyto formy:22 

a) dobrovolníci navšt�vují konkrétní domácnosti a tam vysv�tlují ú�el sbírky, 

b) dobrovolníci oslovují lidi na ulici, 

c) na ve�ejných místech jsou umíst�ny pokladni�ky, do nichž lidé vhazují peníze. 

                                                 
20 HYÁNEK, Vladimír. Ekonomika neziskových organizací. Brno: Masarykova univerzita v Brn�, 2004. 103 s. 
ISBN 80-210-3501-3. 
21 ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Úsp�šná nezisková organizace. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 
2011. 160 s. ISBN 978-80-247-4011-6. 
22 ŠOBÁ�OVÁ, Petra. Fundraising. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostrav�, 2010. 80 s. ISBN 978-80-7368-
750-2. 
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     Benefi�ní akce – koncerty, plesy, sportovní akce, ve�e�e, trhy, dny otev�ených dve�í atd. 

Tyto akce mohou být zam��eny nejen  na získávání finan�ních prost�edk�, ale také na 

získávání nových dobrovolník� nebo mohou být organizovány s cílem pod�kování sou�asným 

dárc�m.  

 

     Granty a dotace – jsou ú�elov� ur�ené p�ísp�vky na p�edem stanovený ú�el, které 

poskytují jednak soukromé nadace a jednak správní �i samosprávné instituce z ve�ejných 

rozpo�t�. Granty (�i dotace) poskytují ministerstva, krajské ú�ady, obecní a m�stské ú�ady, 

magistráty a státní fondy �i jiné složky státní a ve�ejné správy a samoz�ejm� nadace a nada�ní 

fondy. Výhodou grantového fundraisingu je získání v�tší finan�ní �ástky na ur�ité období a  

možnost plánování aktivit. Granty se mohou stát pravidelným zdrojem financí. Nevýhodou 

grant� je omezení podporovaných aktivit p�edstavami dárce, dlouhý rozhodovací proces, a 

také to, že prost�edky z tohoto zdroje jsou ú�elov� vázány.23 

 

     Telefonické oslovení dárc� – p�edpokladem pro tuto metodu je p�edcházející znalost 

dárce, který už dar poskytl, a nyní je žádáno o obnovení daru. Tuto metodu je možno použít i 

u dárc�, kte�í darují poprvé, ale jen v p�ípad�, že je nabízena protihodnota ušitá na míru dárce. 

 

     Osobní setkání – p�edstavuje nejú�inn�jší zp�sob získávání finan�ních prost�edk�. Tato 

metoda je ale velmi �asov� náro�ná. Osobní setkání mohou d�lat pouze zam�stnanci 

organizace, kte�í mají dostatek zkušeností. 

 

     Dárcovská SMS – DMS – je jednoduchý zp�sob, který umož�uje jednou textovou 

zprávou podpo�it dobrou v�c. Nabízí možnost získání finan�ního p�ísp�vku od jednotlivc� 

prost�ednictvím mobilního telefonu. Tato forma p�ísp�vku pat�í mezi transparentní, 

jednoduché a srozumitelné metody a rozvíjí individuální dárcovství. 

 

     Sdílený marketing – jedná se o propojení ziskového a charitativního subjektu. Principem 

je propagace ur�itého výrobku, kdy na konto neziskové organizace putuje p�edem ur�ený 

objem získaných finan�ních prost�edk� z prodeje (nap�. 1 K� z každého prodaného kusu 

výrobku). 

 

                                                 
23 HLOUŠEK, Jan a Zuzana HLOUŠKOVÁ. Získávání zdroj� na aktivity NNO p�sobící v sociální oblasti. 
Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Nakladatelství Gaudeamus, 2011. 158 s. ISBN 978-80-7435-121-1. 
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     Odkaz ze záv�ti – je další regulérní technikou získávání finan�ních zdroj�. V�tšina z nás  

zanechává sv�j majetek své rodin�, ale jsou i lidé, kte�í cht�jí krom� rodiny zanechat majetek 

i ve prosp�ch n�jakých ušlechtilých cíl�, p�íp. lidé, kte�í rodinu nemají. Jednání s lidmi, kte�í 

se pro takový zp�sob dárcovství rozhodnou, vyžaduje mnoho taktu, pochopení a trp�livosti. 

Odkazy ze záv�ti lze chápat jako vrcholný projev individuálního dárcovství. 

 

     Prodej vlastních výrobk� a služeb – organizace se snaží vytvá�et vlastní produkty, 

kterými mohou být r�zné plakáty, tri�ka, nálepky, kalendá�e, diá�e atd., které krom� 

finan�ního p�ínosu plní také propaga�ní funkci, protože bývají ozna�ovány logem organizace.  

 

     �lenské p�ísp�vky – systém �lenství považuje mnoho organizací za efektivní prost�edek 

zapojování ve�ejnosti do �innosti organizace a podpory jejich cíl�. Výhodou je dlouhodobý 

vztah mezi dárcem a organizací, který je vhodné udržovat pravidelným kontaktem. 

 

     Direct mail – poštovní kampa� – p�ímé oslovování potenciálních dárc� prost�ednictvím 

dopisu. Tato technika pat�í k nejdražším, avšak m�že zabezpe�it pravidelný p�íjem 

organizace. Úsp�šnost této formy získávání finan�ních zdroj� závisí na správném obsahu 

dopisu a vhodném na�asování. 

 

2.4.2.2 Fundraiser 

 

     Fundraiser je �lov�k, který se v neziskové organizaci zabývá fundraisingem – �ili 

získáváním financí pot�ebných pro �innost organizace. Tato pozice vyžaduje pracovníka, 

který krom� základních znalostí metod a forem fundraisingu disponuje i ur�itými 

dovednostmi. M�l by být schopen nadhledu, mít koncep�ní myšlení, rozum�t rozpo�t�m, 

ú�etnictví a da�ové problematice. Fundraiser by m�l um�t rychle navazovat kontakty a jednat 

s cizími lidmi. Dobrý fundraiser musí znát velmi dob�e �innost organizace a její cíle, se 

kterými se musí ztotož�ovat.  

 

     Úkoly fundraisera:24 

• plánování – fundraiser vytvá�í fundraisingový plán, spravuje databázi kontakt� a 

dárc�, spolupracuje s ekonomem na p�íprav� rozpo�tu a sleduje jeho pln�ní, 

                                                 
24 ŠOBÁ�OVÁ, Petra. Fundraising. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostrav�, 2010. 80 s. ISBN 978-80-7368-
750-2. 
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• administrativa – fundraiser vede evidenci spojenou s realizací projekt�, zpracovává 

pr�b�žné a záv�re�né zprávy, spolupracuje na vytvá�ení nových projekt�, 

• komunikace – fundraiser reprezentuje organizaci, komunikuje s potenciálními dárci, 

vytvá�í a distribuuje materiály (nabídky, prezentace, informace, atd.), 

• strategie – fundraiser p�ipravuje podklady pro jednání správní rady, podílí se na 

strategickém plánování a na vedení organizace, pravideln� vyhodnocuje vlastní 

�innost i fundraisingový plán. 

 

     Dovednosti fundraisera:25 

• být zapálený pro v�c – svým nadšením a zaujetím strhnout i ostatní, kte�í pak dají sv�j 

zápal pro v�c najevo darem, 

• být p�esv�d�ivý – um�t p�sobiv� argumentovat, hovo�it o daném tématu zajímav�, 

psát dopisy, které podnítí zájem adresáta, 

• um�t požádat – um�t up�ímn� požádat o to, co organizace pot�ebuje, žádost 

formulovat srozumiteln� a jednozna�n�, 

• v��it si a um�t p�ijmout odmítnutí – z fundraisera musí vyza�ovat sebed�v�ra, musí se 

um�t s odmítnutím vypo�ádat, 

• �íkat pravdu – fundraiser nesmí lhát ani zveli�ovat význam a dosažené úsp�chy 

organizace, 

• mít trp�livost a takt – fundraiser se musí trp�liv� vypo�ádat se zvláštními nároky 

n�kterých dárc�, musí um�t vyvinout dostate�ný cit, srde�nost a takt, aby dokázal 

dárce požádat nap�. o odkaz v záv�ti, 

• vést pe�livou dokumentaci – fundraiser si musí vést záznamy o jednáních, 

korespondenci s dárci a o uskute�n�ných darech dárc�, což je nezbytné p�edevším pro 

udržování navázaných kontakt�. 

 

2.4.2.3 Fundraisingový plán 

 

     Každá organizace by si m�la své fundraisingové aktivity plánovat, a to nejen z d�vodu 

zjišt�ní pot�ebného rozsahu prost�edk� v�etn� lidských zdroj� pro realizaci svých cíl�, ale 

také z d�vodu posílení stability, d�v�ryhodnosti a konkurenceschopnosti organizace.  

                                                 
25 HLOUŠEK, Jan a Zuzana HLOUŠKOVÁ. Získávání zdroj� na aktivity NNO p�sobící v sociální oblasti. 
Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Nakladatelství Gaudeamus, 2011. 158 s. ISBN 978-80-7435-121-1. 
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     Plán pro fundraising vychází z finan�ního rozpo�tu celé organizace. Nejvhodn�jší je 

nejprve si vytvo�it nákladový rozpo�et a tím zjistit, jak velké množství finan�ních prost�edk� 

bude organizace k pln�ní svých cíl� a ke své �innosti pot�ebovat. Poté je vhodné vypracovat 

zdrojový rozpo�et – návrh, z jakých zdroj� a v jaké výši bude organizace schopna stanovené 

náklady uhradit.  

     Vhodné je zpracovat fundraisingový plán na základ� strategického plánu organizace. P�i 

plánování je t�eba vzít v úvahu poslání organizace, pom�r výt�žnosti zdroj� k náklad�m na 

jejich získání a také možná rizika.  

 

     Fundraisingový plán by m�l zahrnovat tyto údaje: 

• definování fundraisingových aktivit (co budeme d�lat), 

• �asový harmonogram v rámci plánovacího období (za jaké období má být plán 

spln�n, v�etn� jednotlivých etap), 

• zp�sob vyhodnocení plánu. 

 

     U každé fundraisingové aktivity je dobré ur�it:26 

• jak se bude realizovat (obsah dané aktivity), 

• za jakým ú�elem (�eho chceme aktivitou dosáhnout), 

• postup krok� v �ase, 

• zodpov�dnou osobu za realizaci dané aktivity, 

• zodpov�dnou osobu za kontrolu spln�ní aktivity. 

 

Shrnutí: 

 

     V této kapitole jsme se seznámili se základními pojmy a principy týkajícími se fungování a 

financování neziskových organizací. Byly zde popsány hlavní �innosti a úkoly fundraisera a 

v neposlední �ad� zp�soby sestavování a hlavní prvky nezbytné pro sestavení 

fundraisingového plánu. Tyto poznatky využijeme v dalších �ástech bakalá�ské práce, protože 

jsou nezbytné pro rozbor hospoda�ení neziskové organizace Dobrovolnické centrum Adra 

Frýdek-Místek a následné vytvo�ení návrhu jejího financování – fundraisingového plánu na 

rok 2013. Další d�ležité informace o financování nestátních neziskových organizací obsahuje 

p�íloha �. 3 této bakalá�ské práce. 
                                                 
26 HLOUŠEK, Jan a Zuzana HLOUŠKOVÁ. Získávání zdroj� na aktivity NNO p�sobící v sociální oblasti. 
Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Nakladatelství Gaudeamus, 2011. 158 s. ISBN 978-80-7435-121-1. 
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3 Analýza hospoda�ení vybrané neziskové organizace 

 

     V této �ásti bakalá�ské práce je analyzováno hospoda�ení Dobrovolnického centra Adra 

Frýdek-Místek za období let 2005 - 2010. Jsou zde podrobn� popsány a srovnány jednotlivé 

p�íjmy a výdaje tohoto sdružení. Pro pochopení struktury p�íjm� a výdaj� je ale nutné se s 

ob�anským sdružením Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek podrobn�ji seznámit, znát 

jeho organiza�ní strukturu, principy fungování a zdroje financování, proto je úvod této �ásti 

bakalá�ské práce v�nován popisu Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek. 

 

3.1 Charakteristika ob�anského sdružení Dobrovolnické centrum Adra 

Frýdek-Místek 

 

     Dobrovolnické centrum Adra vzniklo v roce 2004. Je pobo�kou ob�anského sdružení 

Adra, mezinárodní humanitární organizace, která p�sobí ve více než 120 zemích sv�ta již od 

roku 1956.  

 

3.1.1 Ob�anské sdružení Adra �eská republika 

 

     Adra �eská republika byla založena v roce 1992. B�hem více než dvaceti let své existence  

realizovala desítky humanitárních a rozvojových projekt� v Evrop�, Africe i Asii. V �eské 

republice Adra realizuje program Prvák, jehož hlavním cílem je zvýšit informovanost d�tí a 

mládeže o problematice rozvojových zemí. Také koordinuje dobrovolnická centra ve dvanácti 

m�stech �eské republiky27. Jedním z t�chto center je i Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-

Místek, jehož hospoda�ením a získáváním finan�ních prost�edk� se bude tato bakalá�ská 

práce dále zabývat. Tato dobrovolnická centra se zam��ují na pomoc zdravotn� postiženým 

lidem a senior�m. Mezi další aktivity Adry v �eské republice pat�í i p�sobení 

psychosociálního interven�ního týmu, který ve spolupráci se složkami Integrovaného 

záchranného systému nabízí pomoc lidem, které zasáhla n�jaká mimo�ádná událost.  

 

     Orgány sdružení jsou: 

• valná hromada, 

                                                 
27 �eská Lípa, �eské Bud�jovice, Frýdek-Místek, Haví�ov, Ostrava, Plze�, Praha, Prost�jov, T�inec, Valašské 
Mezi�í�í, Zlín, Znojmo. 
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• rada, 

• revizní komise. 

 

     V následujícím schématu 3.1 je zobrazena organiza�ní struktura ob�anského sdružení Adra 

�eská republika. 

 

Schéma 3.1 Struktura ob�anského sdružení Adra �eská republika 

 

        
   Valná hromada    

         

   Rada    

         
   Výkonný �editel    

         

              
  Odd�lení 

zahrani�ních 
projekt�  

Dobrovolnická 
centra Adra  

Ekonomické 
odd�lení 

        
        
        

Zdroj: Interní doklady Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek. Vlastní zpracování. 

 

3.1.2 Dobrovolnická centra organizace Adra �eská republika 

 

     Jednou z hlavních �inností ob�anského sdružení Adra �eská republika je koordinace 

dobrovolnických center. Tyto centra fungují jako prost�edníci mezi dobrovolníky a 

p�ijímacími organizacemi, jimiž jsou nap�. ústavy sociální pé�e, domovy pro seniory, za�ízení 

pro zdravotn� postižené atd. Cílem je poskytovat pomoc ob�an�m všech v�kových kategorií a 

vyhledávat ty, kte�í pomoc pot�ebují. K dalším cíl�m pat�í také motivace mladých lidí 

k poskytování svého volného �asu, energie, v�domostí a dovedností ve prosp�ch ostatních 

lidí. Dobrovolnická centra se snaží o to, aby se dobrovolnictví stalo p�irozenou sou�ástí 

spole�nosti. 

 

     Dobrovolníci pomáhají senior�m, osam�lým, nemocným d�tem a zdravotn� postiženým 

osobám. Docházejí za nimi do d�tských domov�, ústav� sociální pé�e, nemocnic, azylových 

dom� a domov� pro seniory. Nápl� jejich �innosti je r�znorodá – závisí na p�áních a 

pot�ebách klient�, na typu p�ijímací organizace a na osobnosti dobrovolníka. Jedná se vždy o 
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�innosti, které p�ijímací organizace nemohou prost�ednictvím svých zam�stnanc� dostate�n� 

zajistit. Dobrovolníci pomáhají také v p�ípad� mimo�ádných událostí, nap�. povodní. 

Pomáhají s odstra�ováním škod a se zmírn�ním jejich následk� nejen fyzickou pomocí, ale 

také psychosociální podporou zasažených ob�an�.  

 

     Dobrovolnická centra také poskytují poradenskou �innost. Zabývají se odbornou pomocí 

ob�tem trestných �in�, domácího násilí �i týrání a zneužívání d�tí. V této oblasti Adra 

spolupracuje s p�íslušnými institucemi – soudy, policií, proba�ní a media�ní službou a 

p�íslušnými odbory státní samosprávy. 

 

     Dobrovolnictví má v sou�asné spole�nosti velkou hodnotu. Jeho význam si uv�domují jak 

dobrovolníci, kte�í pomoc poskytují, tak p�ijímací organizace, kterým je pomoc poskytována. 

Rok 2011 byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a Adra �eská republika se k n�mu 

p�ipojila zejména snahou o ší�ení pov�domí o dobrovolnictví mezi širokou ve�ejnost. 

 

3.1.3 Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek 

 

     Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek je pobo�kou ob�anského sdružení Adra 

�eská republika. Vzniklo v roce 2004. Hlavním p�edm�tem �innosti tohoto centra je realizace 

dobrovolnických program� v za�ízeních pracujících s d�tmi, mládeží, seniory a postiženými. 

Dobrovolníci jsou vysílání do nemocnic, za�ízení pro zdravotn� postižené, d�tských domov� a 

domov� pro seniory. Krom� této aktivity centrum zajiš�uje sociální šatník pro sociáln� 

pot�ebné nebo nap�. p�j�ovnu polohovacích postelí.  

 

Oblasti dobrovolné pomoci: 

• pé�e o d�ti a mládež, 

• pomoc sociáln� pot�ebným, 

• pomoc senior�m, 

• pomoc zdravotn� postiženým. 

 

     Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek ú�tuje v podvojném ú�etnictví. Rozpo�et této 

organizace je vícezdrojový. Skládá se asi z 20 projekt�, 100 sponzor�, sbírek a sociálního 

podnikání. Adra �eská republika finan�n� podporuje dobrovolnická centra jen p�i jejich 
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založení, v další �innosti si musí centra finan�ní prost�edky pro svou �innost zajiš�ovat samy. 

Adra �eská republika má fundraisingové odd�lení, ale plánuje akce a aktivity jen pro svou 

�innost. Jednotlivá dobrovolnická centra si své projekty a �innosti plánují samy. 

Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek nemá fundraisingové odd�lení ani fundraisera, 

aktivity plánují b�hem roku jeho jednotliví zam�stnanci. Fundraisingový plán tedy 

nevytvá�ejí. Strategie Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek zní: „ Je lepší, když te�e 

mnoho malých pot��k�, než jedna velká �eka“. Podle toho se také �ídí a shán�jí finance na 

svou �innost. 

 

Organiza�ní struktura Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek 

 

     V �ele této organizace stojí vedoucí Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek. 

K hlavním úkol�m vedoucího pat�í rozhodování o uskute��ování projekt�, schvaluje finan�ní 

plány a rozpo�et organizace. D�ležitou úlohu vykonává také p�i reprezentaci centra na 

ve�ejnosti. Pod�ízen je mu zástupce vedoucího, projektový pracovník a metodik, který má na 

starosti �asovou koordinaci projekt� a také jejich technické zajišt�ní. Dalším pod�ízeným 

pracovníkem je administrativní pracovnice. Krom� veškerého administrativního zajišt�ní 

Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek k jejím úkol�m pat�í i koordinace a práce 

s dobrovolníky. Tito zam�stnanci pracují na hlavní pracovní pom�r. Krom� nich pracují 

v centru další pracovníci, kte�í mají na starosti jednotlivé projekty, jako je nap�. koordinátorka 

Charitativní burzy, koordinátorka Sociálního šatníku, hospicový pracovník atd.. Dobrovolníci 

pracují na základ� Smlouvy o výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby. 

 

3.1.3.1 Dobrovolnické programy ve Frýdku-Místku 

 

     Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek vysílá dobrovolníky do p�ijímacích 

organizací v rámci mnoha  program�, které se zam��ují na d�ti, seniory a zdravotn� postižené 

lidi. 

 

     D�tské programy: 

• D�tský domov a školní jídelna Frýdek-Místek 

• Nemocnice Frýdek-Místek – d�tské odd�lení 
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     Seniorské programy: 

• Domov pro seniory Frýdek-Místek 

• Gaudium Frýdek-Místek 

• St�edisko sociálních služeb m�sta Frýdlant nad Ostravicí, domov pro seniory 

• Domov sv. Jana K�titele v Palkovicích 

 

     Programy u zdravotn� postižených: 

• Náš sv�t Pržno a F-M 

• Integrované centrum Žirafa 

• Podané ruce, osobní asistence 

• Beskyd, domov se zvláštním režimem 

 

     Ostatní programy: 

• Charitativní burza 

• Sociální šatník 

 

     Charitativní burza – tento program nabízí za nízké ceny drobné zboží a oble�ení široké 

ve�ejnosti. Prodejem t�chto v�cí získává Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek 

finan�ní prost�edky na rozvoj dobrovolnictví v tomto regionu. Prodej na burze zajiš�ují 

dobrovolníci. 

 

     Sociální šatník – pomocí tohoto programu je zdarma poskytována materiální pomoc 

osobám bez p�íst�eší a v hmotné nouzi, osobám postiženým mimo�ádnou událostí (nap�. 

povodn�) a také osobám propušt�ným z výkonu trestu.  

 

     Studentský dobrovolnický klub Adra – tento klub tvo�í studenti st�edních a vysokých škol, 

kte�í se pravideln� scházejí a spole�n� p�ipravují zajímavé programy pro d�tské domovy, 

nízkoprahové kluby, nemocnice atd.  

 

     Domácí hospicová pé�e – díky tomuto programu je zajiš�ována zdravotní pé�e u 

nevylé�iteln� nemocných pacient� v prost�edí jejich domova. Dobrovolnické centrum Adra 

Frýdek-Místek disponuje i p�j�ovnou polohovacích postelí, které jsou ur�eny pro tyto 

dlouhodob� nemocné osoby v domácí pé�i. 



 

 29 

3.1.3.2 Dobrovolníci 

 

     Dobrovolnictví m�že mít r�znou formu a podobu. Dobrovolník je �lov�k, který bez nároku 

na jakoukoliv finan�ní odm�nu v�nuje sv�j �as, v�domosti, dovednosti a energii ve prosp�ch 

ostatních lidí. Dobrovolníci musí být lidé starší 15 let, u n�kterých program�, které 

Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek provozuje, je v�ková hranice stanovena vyšší.  

 

Tab. 3.1 Po�et dobrovolník� Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek v letech 2005 - 

2010 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Po�et dobrovolník� 238 303 369 393 237 368 
Zdroj: Interní dokumenty Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek. Vlastní zpracování. 

 

     Po�et dobrovolník� se v centru rok od roku m�ní. Jak je patrné z tabulky 3.1 a z grafu 3.1, 

od za�átku p�sobení této organizace po�et dobrovolník� neustále roste, ale v roce 2009 

centrum zaznamenalo prudký pokles. Z tohoto d�vodu mezi cíle Dobrovolnického centra 

Adra Frýdek-Místek pat�í také postupné získávání co nejv�tšího a hlavn� stabilního týmu 

dobrovolník�.  

 

Graf 3.1 Vývoj po�tu dobrovolník� v letech 2005 - 2010 
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Zdroj: Interní dokumenty Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek. Vlastní zpracování. 
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3.2 Hospoda�ení Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek 

 

     Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek funguje od roku 2004. Jako v�tšina 

nestátních neziskových organizací musí každý rok v�novat velkou �ást svých aktivit na 

získávání finan�ních prost�edk�, aby mohla financovat co nejv�tší po�et projekt� a 

dobrovolnických aktivit. 

 

3.2.1 P�íjmy Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek 

 

     P�íjmy Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek zachycuje tabulka 3.2. Mezi hlavní 

p�íjmy tohoto centra pat�í dotace, které v roce 2010 tvo�ily 48 % p�íjm� celé organizace. 

Nejv�tší �ástkou dotací (v roce 2010 35,97 %) p�ispívá Ministerstvo vnitra �R, a to již od 

za�átku existence Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek. Další podstatnou �ást p�íjm� 

Dobrovolnické centrum Adra získává od nadací. Od vzniku centra ho podporuje Nadace Adra 

a od roku 2008 se p�idaly další dv� velké nadace (Nadace OKD a Nada�ní fond Hyundai). 

Podstatnou roli ve velikosti p�íjm� hrají dary od jednotlivc� a firem, které v roce 2010 tvo�ily 

39 % p�íjm� této organizace. Od roku 2008 Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek 

provozuje Sociální šatník a P�j�ovnu polohovacích postelí, takže do p�íjm� p�ibyla položka 

tržby z prodeje zboží a služeb. V roce 2006 za�alo centrum kv�li zvýšení p�íjm� také po�ádat 

ve�ejné sbírky, které se ukázaly jako výnosný zdroj p�íjm�. 

 

Tab. 3.2 P�íjmy Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek v letech 2005 - 2010 v K� 

P�íjmy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Dotace             
Ministerstvo vnitra �R 235 087 244 378 356 233 400 000 287 000 358 000 

Ministerstvo zdravotnictví �R 86 470 91 966 146 000 100 000 100 000 170 000 

Moravskoslezský kraj      119 300 

M�sto Frýdek-Místek 100 000 100 000 120 000 122 000 120 000 170 000 

M�sto Ostrava 5 000 50 000 100 000 119 000   

M�sto T�inec  78 600 99 000 140 000 100 000 90 000 

M�sto Haví�ov      88 000 

Obec �eládná  3 000     

M�sto Bílovec    30 000   

Ostatní m�sta a obce    15 800 8 000  

ÚP Frýdek-Místek 88 200 30 375     

P�íjmy od nadací,dary       

Nadace Adra  278 733 251 995 178 385 220 904 174 352 202 100 
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla 
Boromejského  20 000     

Nadace OKD    160 000 208 800  
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Nada�ní fond Hyundai    135 000 147 200  

F-Nadace   2 988    

P�ísp�vek Frýdlant nad Ostravicí      3 000 

GlaxoSmithKline   100 000    

Arcelor Mittal Ostrava a.s.    400 000   

ASI-CS os. Praha    30 000 30 000 35 000 

NROS - Make a Connection     8 500 8 500 

Walmark      40 000 

Dary právnických a fyzických osob 344 992 649 896 977 136 581 373 713 932 648 101 

P�íjmy z ve�ejných sbírek  61 526 158 711 97 883 82 028 78 439 

Tržby z prodeje zboží a služeb    15 000 9 000 58 445 

Ostatní p�íjmy 190 239 201 478 63 241 46 172 35 347 191 

Celkem 1 328 721 1 783 214 2 301 694 2 613 132 2 024 159 2 069 076 

Zdroj: Interní doklady Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek. Vlastní zpracování. 

 

3.2.2 Výdaje Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek  

 

     Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek hospoda�í již od svého založení s �ástkou 

p�esahující 1 000 000 K�. Následující tabulka 3.3 popisuje jednotlivé výdaje v letech 2005 - 

2010. Z tabulky 3.3 je z�ejmé, že výdaje mají od založení až do roku 2008 rostoucí charakter, 

od roku 2009 však zaznamenaly pokles. Nejvyšší �ástku za rok Dobrovolnické centrum Adra 

Frýdek-Místek vynakládá na mzdové náklady a provoz kancelá�e (nájemné, internet, telefon, 

poštovné, atd.). Mzdové náklady a náklady se mzdami související v roce 2010 tvo�ily 54,6 % 

celkových výdaj� Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek a náklady na provoz 

kancelá�e tvo�ily  12 % celkových výdaj�. V roce 2008 za�ala tato organizace podstatnou �ást 

svých p�íjm� používat také na propagaci, reklamu a p�ípravu projekt�. Je to pochopitelné, 

nebo� bez reklamy a propagace je t�žké v dnešní dob� získat dary od firem a jednotlivc�. Lidé 

vždy rad�ji p�isp�jí známé organizaci. V roce 2010 Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-

Místek vynaložilo 6 % p�íjm� na provozní výdaje týkající se dobrovolnictví (pojišt�ní 

dobrovolník�, proplácení cestovného, ubytování a stravování), protože dobrovolnictví je 

hlavním cílem a vizí tohoto dobrovolnického centra. 

 

Tab. 3.3 Výdaje Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek v letech 2005 - 2010 v K� 

Výdaje 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Výdaje na provoz 
Dobrovolnického centra Adra F-M       
Provoz kancelá�e 212 091 152 153 193 830 289 398 246 919 244 552 

Nákup DHIM  117 079 53 284 45 821 74 675 100 380 

Externí ú�etní práce  109 805 89 210 117 080 97 100 84 925 

Spot�eba paliv - služební auto   13 815 19 831 15 074 25 823 

Cestovné zam�stnanc� 70 148 70 289 38 247 101 322 26 453 45 223 
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Cestovné dobrovolník� 19 269 42 313 24 195 14 551 19 254 20 022 

Stravné,ubytování dobrovolník� 43 985 49 920   9 384 895 

Stejnokroj pro dobrovolníky    9 848   

Stravné, ubytování (projekt T�inec)  78 290 85 216    
Ubytování - psychorehabilita�ní 
pobyt    120 060   

Školení, seminá�e 5 588 9 050 28 962 12 742 14 999 21 844 

Pojišt�ní dobrovolník� 68 114 25 796 82 824 65 615 54 872 84 452 

Reprezentace, propagace,p�íprava 
projekt�    408 702 252 549 214 394 

Ostatní služby 41 875 56 151 93 918    

Ostatní náklady 41 081 16 399 78 292 16 311 25 777 16 812 

Dary v�cné   19 210 66 623   

Výdaje na osobní náklady       

Mzdové náklady 340 066 471 042 468 691 555 153 511 108 450 009 

Odvody za zam�stnance 119 028 174 020 169 055 220 437 204 971 179 530 

Ostatní osobní náklady 141 508 285 011 272 000 442 005 348 100 464 400 

Ostatní sociální náklady 11 840 16 688 18 800 32 633 34 785 35 230 

Výdaje na hospicovou pé�i       

Cestovné 62 336 32 868 70 248 75 000 88 143 80 586 

Telefony 6 250      

Celkem 1 183 179 1 706 874 1 799 797 2 613 132 2 024 163 2 069 077 

Zdroj: Interní doklady Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek. Vlastní zpracování. 

 

Shrnutí: 

 

     Na za�átku této kapitoly byly uvedeny základní informace o ob�anském sdružení Adra 

�eská republika a také o Dobrovolnickém centru Adra Frýdek-Místek. Vedle základních 

�inností, kterými se Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek zabývá, se tato kapitola 

v�novala p�edevším hospoda�ení tohoto centra v letech 2005 – 2010. Byly zde popsány 

jednotlivé p�íjmy a výdaje tohoto centra za sledované období. Z t�chto údaj� bude vycházet 

nejen plán jednotlivých p�íjm� a výdaj� této organizace na rok 2013, ale také návrh 

fundraisingového plánu. P�edb�žný rozpo�et a fundraisingový plán Dobrovolnického centra 

Adra Frýdek-Místek na rok 2013 jsou sou�ástí následující kapitoly. 
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4 Zhodnocení hospoda�ení vybrané neziskové organizace a návrh 

fundraisingového plánu 

 

     V této kapitole bakalá�ské práce je vedle zhodnocení hospoda�ení Dobrovolnického centra 

Adra Frýdek–Místek také popsán postup dotazníkového šet�ení. Hlavní �ást této kapitoly se 

zam��uje na vyhodnocení dotazníkového šet�ení a prezentaci jeho výsledk�. Na základ� 

t�chto výsledk� je následn� vytvo�en návrh fundraisingového plánu Dobrovolnického centra 

Adra Frýdek–Místek na rok 2013. 

 

4.1 Zhodnocení hospoda�ení Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek 

 

     V p�edchozí kapitole jsme se seznámili podrobn� s p�íjmy a výdaji Dobrovolnického 

centra Adra Frýdek-Místek v letech 2005 - 2010. Pro sestavení fundraisingového plánu je 

nutné roz�lenit p�íjmy Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek podle p�vodu t�chto 

prost�edk�.  

 

Tab. 4.1 P�íjmy Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek za roky 2005 – 2010 v t�íd�ní 

podle p�vodu v K� 

Název 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby z vlastní �innosti 0    0    0    15 000    9 000    58 445    

P�ísp�vky z ve�ejných zdroj� - 
Dotace 514 757    598 319    821 233    926 800    615 000    995 300    

Nada�ní p�ísp�vky a fondy 278 733    271 995    281 373    945 904    568 852    288 600    

P�ísp�vky ze soukromých zdroj� 535 231    912 900    1 199 088    725 428    831 307    726 731    

Celkem 1 328 721    1 783 214    2 301 694    2 613 132    2 024 159    2 069 076    

Zdroj: Interní doklady Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek. Vlastní zpracování. 

 

     Z tabulky 4.1 je patrné, že tržby z vlastní �innosti se za�adily mezi p�íjmy 

Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek až od roku 2008. V roce 2010 už tyto p�íjmy 

dosáhly �ástky 58 445 K� a centrum po�ítá i s dalším zvyšováním. Nada�ní p�ísp�vky a 

finance z nada�ních fond� m�ly od roku 2009 klesající charakter, stejn� jako p�ísp�vky ze 

soukromých zdroj�, které za�aly klesat již od roku 2008. Snahou návrhu fundraisingového 

plánu bude zvýšit tyto zdroje p�íjm�. Naopak p�ísp�vky z ve�ejných zdroj� jsou v roce 2010 

nejvyšší za posledních p�t let hospoda�ení organizace.  
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4.2 Dotazník 

 

     Pro tvorbu návrhu fundraisingového plánu je d�ležité vycházet nejen z možností a 

schopností dané neziskové organizace, ale je nutné také znát okolí, ve kterém organizace 

p�sobí. Jednou z možností, jak okolí poznat, je metoda dotazníkového šet�ení. Díky dotazníku 

se osoba, která se návrhem fundraisingového plánu zabývá, m�že dozv�d�t mnoho 

prosp�šných informací, které povedou k úsp�šnému vytvo�ení fundraisingového plánu. Cílem 

dotazníkového šet�ení je zjistit, na kterou skupinu obyvatel, co se tý�e nap�. v�ku a vzd�lání, 

se mají aktivity zam��it a jaké akce a metody získávání financí ve fundraisingovém plánu 

použít. 

 

     Do dotazníku je nutno formulovat otázky, které jsou zam��eny na �innost dané neziskové 

organizace. Mezi možnými otázkami je vhodné za�lenit i takové, které se týkají pov�domí lidí 

o dané neziskové organizaci, protože pokud lidé neziskovou organizaci neznají a ani o ní 

nikdy neslyšeli, jen st�ží se budou chtít podílet na jejím možném financování. 

 

4.2.1 Dotazníkové šet�ení 

 

     Dotazníkové šet�ení probíhalo ve Frýdku-Místku ve dvou dnech, 10.4. – 11.4. 2012. 

Základní vzorek byl složen z ob�an�, kte�í se v t�chto dnech pohybovali v centru Frýdku-

Místku. Respondenti byli jednotliv� oslovováni a vybízeni k vypln�ní dotazníku. 

Dotazníkového šet�ení se zú�astnilo 200 ob�an�. P�i výb�ru respondent� byla zvolena 

nereprezentativní technika výb�ru. Nástrojem ke sb�ru dat byl dotazník obsahující 12 otázek. 

Respondenti odpovídali na otázky výb�rem z nabízených možností, u n�kterých otázek byla 

možnost otev�ené odpov�di. Dotazník se skládal ze dvou �ástí. První �ást se týkala informací 

o vztahu ob�an� k neziskovým organizacím a dobrovolnictví, o znalosti Dobrovolnického 

centra Adra Frýdek-Místek a o možnostech a zp�sobech darování finan�ních prost�edk�. 

Druhá �ást dotazníku se zabývala osobními informacemi o respondentech (v�k, pohlaví, 

vzd�lání). Úplné zn�ní dotazníku lze nalézt v p�íloze �. 1 této bakalá�ské práce. 
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4.2.2 Vyhodnocení dotazníku 

 

     Vyhodnocení dotazníku je d�ležitou sou�ástí dotazníkového šet�ení. Práv� v této �ásti 

metody dotazníkového šet�ení je možné se dozv�d�t pot�ebné informace, které pomohou p�i 

tvorb� návrhu fundraisingového plánu. 

 

     Dotazníku se ú�astnilo 59 % žen a 41 % muž�. V grafu 4.1 je možno vid�t v�kové 

rozložení respondent�. Z hlediska v�ku jsou nejpo�etn�jší skupinou osoby ve v�ku 31-50 let 

(46 %), druhou nejvíce zastoupenou skupinou je 19-30 let (39 %). Dotazníkového šet�ení se 

ú�astnilo také 9 % respondent� ve v�ku 51-70 let, 4 % respondent� ve v�ku do 18 let a 

nejmén� po�etnou skupinou je skupina 71 let a více, za kterou vyplnilo dotazník pouhé 2 % 

ob�an�. 

 

Graf 4.1 V�kové složení osob ú�astnících se dotazníkového šet�ení 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 
      

     Otázky v dotazníku vypl�ovalo 59 % respondent� se st�edoškolským vzd�láním, 27 % 

s vyu�ením, 8 % respondent� m�lo vysokoškolské vzd�lání a 6% respondent� základní 

vzd�lání. 

 

     Na otázku o pov�domosti lidí o Dobrovolnickém centru Adra Frýdek-Místek odpov�d�la 

v�tšina respondent� kladn�, o �emž vypovídá graf 4.2. 
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Graf 4.2 Pov�domost lidí o Dobrovolnickém centru Adra Frýdek-Místek 
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 Zdroj: Vlastní zpracování. 
   

     Respondenti m�li dále odpovídat na otázku, která s pov�domím o Dobrovolnickém centru 

Adra Frýdek-Místek p�ímo souvisí. Byl to d�vod, pro� by respondenti ur�ité organizaci 

neposkytli p�ísp�vek. 47 % osob odpov�d�lo, že by nep�isp�lo z d�vodu ned�v�ry 

v neziskové organizace a ned�v�ry ve zp�sob použití pen�z. Podstatným d�vodem (tento 

d�vod ozna�ilo 32,5 % osob v dotazníku) pro nep�isp�ní byla neznalost neziskové organizace. 

Nedostatek vlastních finan�ních prost�edk� byla okolnost, kterou uvedlo 8 % osob. Odpov�	, 

že osoba, která vypl�ovala dotazník, nemá žádný d�vod k nep�isp�ní ur�ité neziskové 

organizaci, ozna�ilo 11 % respondent�. 

 

     Na otázku, zda respondenti již n�kdy p�isp�li na dobro�inné ú�ely, 98 % dotazovaných 

osob odpov�d�lo, že ano, zbylé 2 % osob odpov�d�ly, že nikoliv. V dotazníku se objevila i 

otázka o možné výši p�ísp�vku. Nejv�tší po�et lidí (41 %) by byl ochoten p�isp�t �ástkou 50-

100 K�. �ástkou 20-50 K� by p�isp�lo 33 % dotazovaných osob, �ástku 100-200 K� by 

darovalo 17 % osob a �ástku nad 200 K� 7,5 % osob. �ástkou do 20 K� bylo ochotno p�isp�t 

1,5 % osob. 

 

     Možností, která dobrovolná �innost je lidem nejblíže, je nespo�etn�. Proto tato další otázka 

obsahovala i variantu volné odpov�di. Ze všech dotazovaných tuto možnost využilo jen 1,5 %  

respondent�. Jejich odpov�	 zn�la: pomoc ob�tem domácího násilí nebo nap�.  poradenská a 

preventivní �innost v oblasti drogové závislosti. Ostatní respondenti si vybrali  z p�edem 

ur�ených možností. Výsledky jejich odpov�dí vyjad�uje následující graf 4.3. 
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Graf 4.3 Oblast p�sobení dobrovolné �innosti 

 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
     Z dotazníku vyplynulo, že v�tšina lidí se již p�iklání k možnosti pomoci prost�ednictvím 

dárcovské DMS.  Tuto možnost si vybralo 35 % osob. Hotovostní platba je rovn�ž ve velké 

oblib� (32,5 %). P�ísp�vek prost�ednictvím vstupného na spole�enské akce zvolilo 21 % lidí. 

Nejmén� oblíbeným zp�sobem darování byl p�evod bankovním ú�tem, který v dotazníku 

ozna�ilo jen 11,5 % respondent�. 

 

     Dotazník obsahoval také dv� otázky týkající se dobrovolnictví. Z odpov�dí respondent� 

vyplynulo, že 79 % všech dotázaných se o dobrovolnictví nezajímá a pokud by cht�li pomoci, 

tak jiným zp�sobem. Pouhých 11 % ú�astník� ozna�ilo odpov�	, že s dobrovolnictvím 

nemají žádnou zkušenost, ale rádi by se jako dobrovolníci angažovali. 9 % dotázaných má 

p�átele nebo známé, kte�í jako dobrovolníci pracují a 1 % ú�astník� se p�ímo dobrovolnictví 

v�nuje. Následující otázka m�la p�ímou návaznost, a to d�vod, pro� se lidé dobrovolnictví 

nev�nují. 92 % respondent� se této �innosti nev�nuje z �asových d�vod� a 8 % z d�vodu 

nedostatku informací. 

 

     Oslovování dárc� je také d�ležitým tématem dotazníku. Z odpov�dí na otázku „Jaký 

zp�sob oslovování potenciálních dárc� se Vám zdá nejvhodn�jší? Který ze zp�sob� by Vás 

nejvíce zaujal a p�esv�d�il darovat pen�žní �ástku neziskovým organizacím?“ vyplynulo, že 

nejvíce osob up�ednost�uje kontakt prost�ednictvím televize. Vyhodnocení této otázky uvádí 

následující graf 4.4. 

2% 1,50% 
5% 

13% 

17% 
20% 

38% 

3,50% 

D�ti Ochrana
zví�at 

Postižené
osoby 

Humanitární 
pomoc

Vzd�lání V�da a 
výzkum

Ochrana živ.
prost�edí 

Jiná pomoc



 

 38 

Graf 4.4 Zp�sob oslovování potencionálních dárc� 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 
 

     Z odpov�dí respondent�, kte�í na tento dotazník odpovídali, m�žeme vyvodit záv�ry, které 

popisuje následující tabulka 4.2. 

 

Tab. 4.2 Nejpo�etn�jší odpov�di na otázky v dotazníku 

V�k dárc� 31-50 let 
Vzd�lání dárc� St�edoškolské 
D�vod neposkytnutí p�ísp�vku Ned�v�ra v organizaci a zp�sob použití pen�z 
�innost Pomoc d�tem 
�ástka p�ísp�vku 50 - 100 K� 
Zp�sob oslovování Televize 
Zp�sob p�ísp�vku Dárcovská DMS 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
 

     Z dotazníku dále vyplynulo, že pov�domost lidí o ur�ité neziskové organizaci je velmi 

d�ležitá. Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek je mezi ob�any této oblasti známé,     

69 % osob ú�astnících se dotazníkového šet�ení ho zná nebo již p�ímo p�isp�lo na jeho 

�innost. Hlavním d�vodem neposkytování p�ísp�vk� je ned�v�ra v neziskové organizace a 

zp�sob použití pen�z, což p�ímo souvisí se znalostí daných neziskových organizací. Tento 

dotazník jen potvrdil, že �ím více je organizace pro ve�ejnost známá (v pozitivním smyslu), 

tím více p�ísp�vk�, dar� a pomoci od lidí m�že o�ekávat.  
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4.3 Fundraisingový plán 

 

     Prvním krokem p�i sestavování fundraisingového plánu je ur�ení finan�ních pot�eb 

organizace. Cílem fundraisingového plánu je pokrýt veškeré pot�eby a zabezpe�it p�íjmy pro 

pln�ní plán� organizace. 

 

4.3.1 Rozpo�et Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek na rok 2013 

 

     Rozpo�et na rok 2013 je nutné sestavovat dle hospoda�ení Dobrovolnického centra Adra 

Frýdek-Místek z p�edchozích let. S p�ihlédnutím k p�edchozím výdaj�m organizace je 

sestaven p�edb�žný rozpo�et výdaj�, který uvádí tabulka 4.3, a který bude postupn� b�hem 

roku upravován v závislosti na skute�ných výdajích organizace. 

 

Tab. 4.3 P�edpokládané výdaje Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek na rok 2013 v 

K� 

Název P�edpokládané výdaje na rok 2013 
Výdaje na provoz Dobrovolnického centra Adra 
Frýdek-Místek 1 031 186  
Výdaje na osobní náklady  1 185 628  
Výdaje na hospicovou pé�i 84 615  
Celkem 2 301 429  

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

     Výdaje na rok 2013 byly upraveny podle hospoda�ení organizace minulých let. V tabulce 

4.3 jsou uvedeny základní výdaje nezbytné na provoz Dobrovolnického centra Adra Frýdek-

Místek s p�ihlédnutím na postupné zvyšování t�chto výdaj�. Výdaje na provoz 

Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek byly zkalkulovány s p�ihlédnutím k nájemným a 

jiným smlouvám a p�edpokládanému zvyšování po�tu dobrovolník� (s po�tem dobrovolník� 

se zvýší položky nap�. pojišt�ní dobrovolník�, školení, seminá�e). Tyto výdaje byly také 

navýšeny z d�vodu plánovaného nakoupení nového vybavení (nákup nových postelí do 

P�j�ovny polohovacích postelí). Vývoj r�stu výdaj� za období roku 2005 – 2010 je 

analyzováno již výše, v kapitole 4.1. 

 

     P�íjmy Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek na rok 2013 musí tedy pokrýt 

minimáln� základní výdaje, které jsou uvedeny v tabulce 4.3. Tabulka 4.4 proto vyjad�uje 

množství p�íjm� a jejich zdroj� pro rok 2013, kterých je pot�eba dosáhnout. 
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Tab. 4.4 P�edpokládané p�íjmy Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek na rok 2013 v 

K� 

Název P�edpokládané p�íjmy v roce 2013 

Tržby s vlastní �innosti 150 000  
P�ísp�vky z ve�ejných zdroj� - Dotace 945 000  
Nada�ní p�ísp�vky a fondy 252 196  
Celkem 1 347 196  
P�ísp�vky ze soukromých zdroj� 954 233  

Celkem 2 301 439  

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

     Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek plánuje na rok 2013 žádat o dotace v celkové 

výši 945 000 K�. P�edpokládané p�íjmy z nadací a nada�ních fond� jsou 252 196 K�. 

V kalkulaci je po�ítáno i s p�íjmy z vlastní �innosti, které jsou vyšší oproti minulým rok�m 

nejen z d�vodu, že tyto p�íjmy mají v posledních letech rostoucí charakter, ale také proto, že 

Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek plánuje pro rok 2013 nakoupit další polohovací 

postele, které také povedou ke zvýšení t�chto p�íjm�. P�i získání tržeb z vlastní �innosti, 

dotací a p�ísp�vk� z nadací a nada�ních fond� ve výši podle tabulky 4.4 je z�ejmé, že 

p�ísp�vky ze soukromých zdroj� musí �init minimáln� 954 233 K�. Pokud se nepoda�í t�chto 

p�íjm� dosáhnout, nebude možno pokrýt výdaje na provoz Dobrovolnického centra Adra 

Frýdek-Místek. 

 

4.3.2 Návrh fundraisingového plánu 

 

     Z rozpo�tu na rok 2013 vyplývá, že p�íjmy ze soukromých zdroj� musí �init minimáln� 

954 233 K�. Proto je nutné vytvo�it takový návrh fundraisingového plánu, pomocí kterého by 

bylo možno t�chto p�íjm� dosáhnout. U fundraisingového plánu je nutné ur�it nejenom zdroje 

p�íjm�, ale také stanovit �asový plán. V �asovém plánu je nutné po�ítat i s takovými údaji 

jako nap�. kdy jsou uzáv�rky státních dotací, kdy je vhodné oslovovat podniky (v dubnu až 

kv�tnu p�ed valnými hromadami nebo na podzim p�ed záv�rem roku), kdy je nejlepší po�ádat 

benefi�ní akce (vánoce, velikonoce, prázdniny). Výsledkem takového �asového plánu by m�l 

být m�sí�ní harmonogram plánovaných aktivit s p�ibližn� ro�ním výhledem. 

 

     V následující tabulce 4.5 je uveden rozpis zdroj�, ze kterých Dobrovolnické centrum Adra 

Frýdek-Místek plánuje získat pot�ebné finance. 
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Tab. 4.5 Návrh fundraisingového plánu Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek na rok 

2013 v K� 

Zdroj p�íjm� P�edpokládaná výše p�íjm� v roce 2013 

Dary od soukromých osob 750 000  
Ve�ejné sbírky   
Velikono�ní sbírka 180 000  
Sbírka " Pomáhám zn. rád" 180 000  
P�íjmy z pokladni�ek v supermarketech 55 000  
Benefi�ní akce (koncert) 35 000  
Benefi�ní akce (dobro�inný ples 2x) 50 000  
Celkem 1 250 000  

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

     Dary soukromých osob byly vždy v Dobrovolnickém centru Adra Frýdek-Místek 

podstatným p�íjmem. Tyto p�íjmy mají za posledních 5 let p�evážn� rostoucí charakter. Proto 

je s nimi po�ítáno i v roce 2013 a jsou již upraveny o p�edpokládaný nár�st. Nár�st bude 

ovlivn�n i výsledky dotazníkového šet�ení, kdy podle t�chto výsledk� Dobrovolnické centrum 

Adra Frýdek-Místek upraví formy žádostí o tyto dary. Dalším zdrojem jsou ve�ejné sbírky. 

Velikono�ní sbírka je již tradi�ním zp�sobem získávání financí, v roce 2011 byla k této sbírce 

p�idána ješt� jedna, a to sbírka s názvem „Pomáhám zn. rád“, kdy se pomocí této sbírky 

v roce 2011 vybralo 155 000 K�. V roce 2013 do této akce Dobrovolnické centrum Adra 

Frýdek-Místek zapojí v�tší množství dobrovolník�, takže výše p�íjm� z této akce je také 

p�ímo úm�rn� navýšena. Novinkou v roce 2013 budou benefi�ní akce. Na základ� 

dotazníkového šet�ení bylo usouzeno, že koncerty a dobro�inné plesy zam��ené na ur�ité 

skupiny dárc� mají tendenci se stát dalším stálým zdrojem p�íjm�.  

 

     Další podstatnou �ástí fundraisingového plánu je �asový plán aktivit organizovaných 

Dobrovolnickým centrem Adra Frýdek-Místek. Tento �asový plán je podrobn� rozepsán 

v tabulce 4.6, kde jsou uvedeny m�síce uskute�n�ní plánovaných aktivit. 

 

Tab. 4.6 �asový plán aktivit Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek  

�as uskute�n�ní Plánovaná aktivita 

Zá�í 2012 Podání žádosti o dotace na rok 2013 
Listopad 2012 Návrh rozpo�tu na rok 2013 
Prosinec 2013 Schválení rozpo�tu na rok 2013 
Leden 2013 Sestavení projektu 
Leden 2013 Rozmíst�ní pokladni�ek v supermarketech 
Leden 2013 Zpracování žádostí o p�ísp�vky od nadací 
Leden 2013 Vypracování databáze stávajících dárc� 
Únor 2013 Sestavení plánu pro komunikaci s dárci 
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Únor 2013 Plán a p�íprava Velikono�ní sbírky 
Duben 2013 Velikono�ní sbírka 
Duben 2013 Zajišt�ní místnosti, hudby, výroba vstupenek na Dobro�inný ples 
Kv�ten 2013 Mediální kampa�, prodej vstupenek na Dobro�inný ples 
Kv�ten 2013 Tisk a p�íprava leták� pro individuální dárce 
�erven 2013 Roznos leták� domácnostem 
�erven 2013 Dobro�inný ples 
Srpen 2013 P�íprava sbírky "Pomáhám zn. rád", mediální kampa� 
Zá�í 2013 P�íprava benefi�ního koncertu, zajišt�ní prostor, hudby, medializace 
�íjen 2013 Benefi�ní koncert Adra Frýdek-Místek 
�íjen 2013 Sbírka "Pomáhám zn. rád" 
Listopad 2013 P�íprava Váno�ního dobro�inného plesu, medializace, prodej vstupenek 
Prosinec 2013 Váno�ní dobro�inný ples 
Prosinec 2013 Rozeslání pod�kování dárc�m 
Leden 2014 Zhodnocení aktivit za rok 2013 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

4.3.2.1 Vybrané aktivity zahrnuté v návrhu fundraisingového plánu 

 

     Návrh fundraisingového plánu by m�l obsahovat i rozepsání jednotlivých aktivit. Tato 

podkapitola se proto v�nuje vybraným aktivitám z návrhu fundraisingového plánu. 

K podrobným návrh�m byly vybrány aktivity Benefi�ní koncert Adra Frýdek-Místek a 

Váno�ní dobro�inný ples. 

 

4.3.2.1.1 Benefi�ní koncert 

 

     Benefi�ní koncert Adra Frýdek-Místek je naplánován na �íjen 2013. Aby byla tato akce 

úsp�šná, je zapot�ebí naplánovat jednotlivé kroky této akce. Je nutné zajistit místo po�ádání 

akce, hudební skupiny, které budou na koncertu vystupovat, technické zajišt�ní akce a 

povolení akce u místních ú�ad�. D�ležité je také této aktivit� zajistit pot�ebnou reklamu 

v médiích a na informa�ních letácích, aby byla návšt�vnost dobro�inné akce co nejvyšší.  

 

     Pro tento koncert bude zajišt�n kinosál Nová scéna Vlast ve Frýdku-Místku, ve kterém 

jsou v tomto m�st� tradi�n� po�ádány podobné koncerty a spole�enské akce. V tomto kinosálu 

je pódium ur�ené pro po�ádání koncert�. Kapacita sálu je 580 míst k sezení. K ú�asti na 

benefi�ním koncertu budou p�izvány hudební skupiny a zp�váci, kte�í budou ochotni 

vystoupit bez jakéhokoliv požadavku na honorá�. Je všeobecn� známo, že mnoho um�lc� se 

rádo „prop�j�í“ takové akci jako je dobro�inný benefi�ní koncert nejen z d�vodu zviditeln�ní 

t�chto um�lc�, ale také pro jejich vlastní dobrý pocit, že ud�lali n�co pro „dobrou v�c“. Do 
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této akce budou zapojeni také dobrovolníci, kte�í budou zajiš�ovat nap�. prodej vstupenek, 

obsluhu šatny atd.. 

 

     Aby byla akce realizovaná, musí p�edpokládané výnosy z této akce p�evyšovat náklady, 

které budou na tuto akci vynaloženy. Cena vstupenky je ur�ena na �ástku 190 K� za osobu. 

Tato �ástka byla ur�ena na základ� dotazníkového šet�ení. Nejv�tší po�et osob v dotazníku 

uvedlo, že by bylo ochotno na dobro�innost v�novat 50 až 100 K�. Pokud budou mít z této 

akce krom� dobrého pocitu pomoci pot�ebným i kulturní zážitek, m�li by být ochotni za tento 

koncert zaplatit �ástku p�evyšující hranici tohoto rozmezí. �ástka vstupného se odvíjela i 

podle porovnání s podobnými akcemi po�ádanými v této lokalit� a bylo zjišt�no, že se 

pohybuje na nejnižší hranici obvyklého vstupného. Z t�chto d�vod� lze p�edpokládat, že ú�ast 

na Benefi�ním koncertu Adra Frýdek-Místek bude vysoká. V následující tabulce 4.7 jsou 

zobrazeny náklady a výnosy akce Benefi�ního koncertu Adra Frýdek-Místek. 

 

Tab. 4.7 P�edpokládané náklady a výnosy Benefi�ního koncertu Adra Frýdek-Místek v K� 

Náklady K� Výnosy K� 

Pronájem sálu 5 200 Výnosy ze vstupného   
Pronájem šaten 700 p�i pln� obsazeném sálu 110 200 
Zvuka� 1 500     
Reklama v regionálním rádiu 2 600     
Reklama v regionální televizi 4 500     
Tisk plakát� 1 100     
Vstupenky 500     
Ob�erstvení ú�inkujících 4 000     
Celkem 20 100 Celkem 110 200 

 

Výnosy - Náklady                                                       90 100 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

     Z kalkulace náklad� je z�ejmé, že se musí prodat minimáln� 106 vstupenek (což je 18,3 % 

z celkového po�tu), aby výnosy z akce pokryly alespo� náklady na akci vynaložené. Riziko 

ztráty z této akce je proto minimální. Pro kalkulaci ve fundraisingovém plánu je po�ítáno s   

50 % prodaných vstupenek, což po ode�tení vynaložených náklad� odpovídá výnosu z této 

akce 35 000 K�.  
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4.3.2.1.2 Váno�ní dobro�inný ples 

 

     Váno�ní dobro�inný ples je další akcí Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek, která 

je zahrnuta v návrhu fundraisingového plánu na rok 2013. Tato akce je organizována v tomto 

�asovém období hned z n�kolika d�vod�. Ve váno�ním období stres� a shán�ní váno�ních 

dárk� si lidé rádi odpo�inou na takové akci, jakou pro n� nabízí ples. D�ležitým d�vodem je 

také v tomto období �ast�jší p�iklán�ní lidí k dobrým skutk�m a k charit� jako takové obecn�. 

 

     Organizace Váno�ního dobro�inného plesu v návrhu fundraisingového plánu p�ipadá na 

m�síc listopad roku 2013. V tomto období je nutné zajistit místnost, hudbu a propagaci akce.  

 

     Váno�ní dobro�inný ples bude probíhat v Národním dom� ve Frýdku-Místku ve velkém 

sále. Kapacita tohoto sálu je 400 osob. Na plese bude ú�inkovat jedna hudební skupina, která 

bude vybrána z oslovených skupin ochotných ú�astnit se Váno�ního dobro�inného plesu. 

Prodej lístk�, lidé starající se o tombolu a obsluha šaten bude zajišt�na z �ad dobrovolník�, 

kte�í s Dobrovolnickým centrem Adra Frýdek-Místek dlouhodob� spolupracují. Moderátorem 

celé akce bude vedoucí centra, který má s podobnými akcemi již zkušenosti.   

 

     Vstupné na tuto akci s p�ihlédnutím k dotazníkovému šet�ení a cenám vstupného na 

podobné akce v této lokalit� je ur�eno na 190 K�. V následující tabulce 4.8 jsou podrobn� 

rozepsány náklady a p�edpokládané výnosy této akce. 

 

Tab. 4.8 P�edpokládané náklady a výnosy Váno�ního dobro�inného plesu v K� 

Náklady K� Výnosy K� 

Pronájem velkého sálu 4 600 Výnosy ze vstupného   
Reklama v regionálním rádiu 2 600 p�i pln� obsazeném sálu 76 000 
Reklama v regionální televizi 4 500 Výnosy z tomboly 6 000 
Tisk plakát� 1 100     
Vstupenky 500     
Ceny do tomboly 2 700     
        
        
Celkem 16 000 Celkem 82 000 

 

Výnosy - Náklady                                                        66 000 

 

     Z tabulky 4.8 vyplývá, že se musí prodat alespo� 85 vstupenek (21,25 % z celkového 

po�tu), aby byly pokryty náklady na tuto akci a akce nebyla ztrátová. Návrh fundraisingového 
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plánu po�ítá s 50 % prodaných lístk� a výd�lkem 25 000 K�. Pokud bude tato akce velice 

úsp�šná a prodá se všech 200 ks lístk�, Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek z této 

akce získá 66 000 K�. 

 

Shrnutí:  

      

     Jak bylo zmín�no výše, fundraisingový plán je nezbytnou �inností pro dosažení 

požadovaných p�íjm� neziskových organizací. S pomocí dotazníkového šet�ení a rozboru 

hospoda�ení minulých let se poda�ilo sestavit návrh fundraisingového plánu, který pokryje 

nejen výdaje související se základním provozem Dobrovolnického centra Adra Frýdek-

Místek, ale také výdaje, díky kterým toto centrum m�že nadále rozvíjet své �innosti nejen 

v oblasti dobrovolnictví, ale i v jiných oblastech jako je Sociální šatník a po�ízení nového 

vybavení P�j�ovny polohovacích postelí. S vyššími p�íjmy také souvisí rozvoj v oblasti 

fundraisingu, protože organizace m�že využít více prost�edk� ke své propagaci, která je pro 

neziskové organizace obzvláš� d�ležitá.  
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5 Záv�r 

 

     Hlavním tématem bakalá�ské práce byl fundraising vybrané neziskové organizace. Aby byl 

fundraising ú�inný, je nutné sestavit návrh fundraisingového plánu, který musí vycházet 

z hospoda�ení dané neziskové organizace z minulých let. D�ležitá je znalost neziskových 

organizací a jejich fungování, proto se teoretická �ást této práce zabývala definicemi 

neziskových organizací, jejich základními charakteristikami, �len�ním a financováním. Tato 

�ást byla také v�nována teoretickému vymezení fundraisingu. Zabývala se i zp�soby 

získávání finan�ních prost�edk�, osobností a p�edpoklady fundraisera a fundraisingovým 

plánem.  

 

     Praktická �ást této bakalá�ské práce se již v�novala vybrané neziskové organizaci, 

Dobrovolnickému centru Adra Frýdek-Místek. Vedle základních informací o této neziskové 

organizaci zde byly popsány p�íjmy a výdaje tohoto centra v období let 2005 – 2010. Tyto 

p�íjmy a výdaje byly následn� vyhodnoceny, roz�len�ny podle zdroj�, ze kterých byly 

získány,  a použity pro návrh rozpo�tu a strukturu p�íjm� a výdaj� rok 2013. Na základ� 

zjišt�ných údaj� byl vytvo�en návrh fundraisingového plánu na rok 2013. Tento návrh také 

vycházel z dotazníkového šet�ení, které bylo provedeno na 200 osobách v lokalit�, ve které 

Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek p�sobí. Z výsledk� tohoto šet�ení 

Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek zjistilo, na které skupiny osob se p�i svých 

akcích zam��it, které akce p�inesou nejv�tší množství finan�ních prost�edk�, jakým zp�sobem 

jsou dárci ochotni darovat tyto prost�edky (hotovost, p�evod bankovním ú�tem, DMS) a která 

z metod oslovování dárc� je dárc�m nejbližší. Velmi d�ležitou informaci p�ineslo 

dotazníkové šet�ení i v oblasti informovanosti lidí o této organizaci. Z dotazníku vyplynulo, 

že informovanost lidí bydlících v lokalit�, ve které Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-

Místek p�sobí, je velká. Více než 2/3 dotázaných tuto organizaci zná nebo ji již v minulosti 

podpo�ilo. Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek si tak potvrdilo, že výdaje spojené 

s reklamou a propagací tohoto centra jsou využity a p�ináší o�ekávaný výsledek. 

       

Cílem bakalá�ské práce bylo na základ� zhodnocení hospoda�ení Dobrovolnického centra 

Adra Frýdek-Místek v letech 2005 – 2010 vytvo�it návrh fundraisingového plánu na rok 2013, 

který by pokryl veškeré výdaje a plány tohoto centra. Tento návrh fundraisingového plánu byl 

sestaven, byly v n�m rozepsány nejen jednotlivé aktivity, které by Dobrovolnické centrum 
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Adra Frýdek-Místek v roce 2013 mohlo podniknout, ale také �asový plán všech t�chto 

projekt�. Z návrhu  plánu je z�ejmé, že Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek m�že 

získat pot�ebné p�íjmy nutné k úhrad� svých výdaj�. 

 

     V úvodu této bakalá�ské práce byly vysloveny následující hypotézy: 

 

Hypotéza �. 1: Zdrojem hospoda�ení Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek jsou také 

p�íjmy z vlastní �innosti. 

 

     Rozbor hospoda�ení Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek v letech 2005 – 2010 

ukázal, že toto centrum hospoda�í také s p�íjmy ze své vlastní �innosti. Dobrovolnické 

centrum Adra Frýdek-Místek od roku 2008 provozuje Sociální šatník a také P�j�ovnu 

polohovacích postelí, které jsou zdrojem t�chto p�íjm�. Hypotéza �. 1 byla proto potvrzena. 

 

Hypotéza �. 2: Podíl soukromých zdroj� na financování Dobrovolnického centra Adra 

Frýdek-Místek v letech 2005 – 2010 má rostoucí charakter. 

 

     P�i rozboru hospoda�ení Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek byly jednotlivé 

p�íjmy roz�len�ny podle zdroje t�chto p�íjm�. Z tohoto �len�ní vyplynulo,  že u podílu 

soukromých zdroj� na financování Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek v letech 

2005 – 2010 nelze konstatovat jejich postupné zvyšování. P�íjmy ze soukromých zdroj� m�ly 

rostoucí charakter pouze do roku 2007. V roce 2008 podstatn� klesly, v roce 2009 lze sledovat 

jejich mírný nár�st. Za poslední sledovaný rok tyto p�íjmy zaznamenaly další pokles.  

Hypotéza �. 2 byla vyvrácena. 

 

     Bakalá�ská práce také poukázala na d�ležitost fundraisingu. Žádná nezisková organizace 

nem�že fungovat bez finan�ních prost�edk�. A práv� fundraising p�edstavuje metody, jak 

získat finan�ní i nefinan�ní prost�edky na �innost t�chto organizací. Dobrý fundraising nám 

�íká nejenom kde prost�edky na �innost organizace získat, ale také jakým zp�sobem je získat. 
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P�íloha �. 1 – Dotazník 

Dotazník 
 
 
A. Informace o p�ísp�vcích neziskovým organizacím: 
 
1. Znáte Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek? 
a) ano, znám toto ob�anské sdružení velmi dob�e a už jsem p�isp�l na jeho �innost 
b) ano, slyšel jsem o jeho existenci  
c) ne, toto sdružení neznám  
 
2. P�isp�l (a) jste již n�kdy na dobro�inné ú�ely? 
a) ano 
b) ne 
 
3. Z jakého d�vodu byste ur�ité organizaci neposkytl (a) p�ísp�vek? 
a) neziskovou organizaci neznám 
b) ned�v�ra v neziskové organizace a zp�sob použití pen�z 
c) nedostatek vlastních finan�ních prost�edk� 
d) žádný, neziskovým organizacím p�ispívám 
e) jiný d�vod:…………………………………………………………………………………… 
 
4. Na jakou dobrovolnou �innost byste nejrad�ji p�isp�l (a)? 
a) pomoc d�tem  
b) pomoc postiženým osobám 
c) ochrana zví�at 
d) v�da a výzkum 
e) vzd�lání 
f) ochrana životního prost�edí 
g) humanitární pomoc 
f) jiná pomoc: …………………………………………………………………………………... 
 
5. Jakou �ástkou byste p�isp�l (a)? 
a) 0 
b) do 20K� 
c) 20-50K� 
d) 50-100K� 
e) 100-200K� 
f) nad 200K� 
 
6. Jaký zp�sob oslovování potenciálních dárc� se Vám zdá nejvhodn�jší? Který ze zp�sob� 
by Vás nejvíce zaujal a p�esv�d�il darovat pen�žní �ástku neziskovým organizacím? 
a) osobní kontakt na ulici 
b) osobní kontakt v míst� bydlišt� 
c) kontakt prost�ednictvím internetu 
d) kontakt prost�ednictvím televize 
e) telefonický kontakt 
f) informa�ní letáky 
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7. Jaký zp�sob p�ísp�vku preferujete? 
a) hotovost 
b) p�evod bankovním ú�tem 
c) dárcovská DMS 
d) prost�ednictvím vstupného na spole�enské akce 
 
8. Setkáváte se ve Vašem okolí s dobrovolnictvím? 
a) ne, o dobrovolnictví se nezajímám, pokud bych cht�l (a) pomoci, tak jiným zp�sobem 
b) ne, s dobrovolnictvím nemám žádnou zkušenost, ale rád (ráda) bych se jako dobrovolník 
    angažoval (a) 
b) ano, p�átele nebo známí pracují pro n�kterou z neziskových organizací jako dobrovolníci  
c) ano, aktivn� se angažuji jako dobrovolník 
 
9. Pokud s dobrovolnictvím nemáte žádnou zkušenost, ozna�te prosím d�vod: 
a) nedostatek �asu 
b) nedostatek informací  
c) jiný d�vod: …………………………………………………………………………………... 
 
 
B. Profil dárc�: 
 
10. Pohlaví 
a) muž 
b) žena 
 
11. V�k 
a) 0-18 let 
b) 19-30 let 
c) 31-50let 
d) 51-70let 
e) 71let a více 
 
12. Dosažené vzd�lání 
a) základní 
b) vyu�en 
c) st�edoškolské 
d) vysokoškolské 
 
 
 
 
 

 

 

      

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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P�íloha �. 2 – Statistika po�tu nestátních neziskových organizací v letech 1990 - 2010 

Nestátní 
neziskové 
organizace 

Ob�anská 
sdružení Nadace 

Nada�ní 
fondy 

Obecn� 
prosp�šné 
spole�nosti 

Evidované 
právnické 

osoby 

Organiza�ní 
jednotky 
sdružení 

1990 3 879           

1991 9 366           

prosinec prosinec         
1992 

15 393 1 551         
prosinec prosinec         

1993 
21 694 2 768         
prosinec prosinec         

1994 
24 978 3 800         
prosinec listopad         

1995 
26 814 4 253         

b�ezen b�ezen   b�ezen     
1996 

27 807 4 392   1∗     
b�ezen prosinec   b�ezen     

1997 
30 297 5 238   52     
listopad listopad listopad listopad     

1998 
36 046 55∗∗ 71∗∗ 129     

léto/podzim prosinec prosinec prosinec     
1999 

38 072 272 695 560     
kv�ten kv�ten kv�ten kv�ten     

2000 
42 302 282 735 557     
listopad listopad listopad listopad     

2001 
47 101 299 781 701     
�íjen �íjen �íjen �íjen �íjen �íjen 

2002 
49 108 330 825 762 4 785 30 547 
listopad listopad listopad listopad listopad listopad 

2003 
50 997 350 859 884 4 946 31 509 
prosinec prosinec prosinec prosinec prosinec prosinec 

2004 
53 306 362 898 1 038 4 927 32 020 
prosinec prosinec prosinec prosinec prosinec prosinec 

2005 
54 963 368 925 1 158 4 605 33 178 
prosinec prosinec prosinec prosinec prosinec prosinec 

2006 
58 347 380 992 1 317 4 464 28 868 
prosinec prosinec prosinec prosinec prosinec prosinec 

2007 
61 802 390 1 048 1 486 4 446 29 378 
prosinec prosinec prosinec prosinec prosinec prosinec 

2008 
65 386 411 1 095 1 658 4 399 29 752 
prosinec prosinec prosinec prosinec prosinec prosinec 

2009 
68 631 429 1 168 1 813 4 347 30 640 
prosinec prosinec prosinec prosinec prosinec prosinec 

2010 
72 111 449 1 205 1 958 4 352 31 166 

b�ezen b�ezen b�ezen b�ezen b�ezen b�ezen 
2011 

72 981 455 1 224 2 004 4 358 31 525 

∗ Zákon �. 248/1995 Sb., o obecn� prosp�šných spole�nostech, vstoupil v platnost 1. ledna 1996 
∗∗ Zákon �. 227/1997 Sb., o nadacích a nada�ních fondech vstoupil v platnost 1. ledna 1998 
Zdroj: www.neziskovky.cz (�eský statistický ú�ad). Vlastní zpracování. 
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P�íloha �. 3 – Zkrácená verze výzkumu sou�asného stavu fundraisingu v neziskových 
organizacích 
 
 

Stav fundraisingu v neziskových organizacích 
 
 
 
     Tento výzkum provád�la firma Market Vision s.r.o. pro Spiralis o.s. s cílem zmapování 
sou�asného stavu fundraisingu v podmínkách �eského neziskového sektoru. Výzkum byl 
provád�n na vzorku organizací neziskového sektoru metodou samovypl�ování dotazník�. 
Výzkumu se zú�astnilo 455 neziskových organizací. Sb�r dat se uskute�nil v roce 2003. 
 
 
 
Výsledky výzkumu 
 
Otázky týkající se plánování a rozhodování o fundraisingu (v %): 

  

Kdo plánuje aktivity v 
oblasti fundraisingu? 

Kdo rozhoduje o 
výb�ru dárc�, 
komunikace a 

p�ijímání dar�? 

Kdo zajiš�uje 
samotné oslovování 

dárc� a získávání 
prost�edk�? 

Vedení organizace 57 57 51 
�lenové p�edstavenstva 35 36 19 
Dobrovolníci 13 8 27 
Fundraiser 11 7 19 
Tým pracovník� 10 5 15 

N�kdo jiný 5 5 11 

 
Záv�r: O pen�žních tocích v neziskových organizacích rozhoduje v p�evážné v�tšin� vedení 
organizace a �lenové p�edstavenstva, což není nijak p�ekvapivé. Oslovování dárc� sice stále 
z�stává p�evážn� v rukou vedení, p�esto se již více p�esouvá z vedení neziskových organizací 
na výkonné složky. U malých neziskových organizací jsou touto výkonnou složkou 
p�edevším dobrovolníci, u velkých neziskových organizací specializované osoby nebo týmy – 
fundraise�i (p�ibližn� polovina velkých neziskových organizací využívá jejich služeb). 
 
 
Otázka vypovídající o systémovém zajišt�ní fundraisingu: 

Máte ve Vaší 
organizaci 
zpracovanou…? 

strategii 
oslovování 

dárc� 

strategii 
trvalé práce s 

dárci 

etická 
pravidla 

fundraisingový 
plán 

systém 
hodnocení 
výsledk� 

Odpov�di 
respondent�    
(v %)  

48 46 45 36 32 

 
Záv�r: Necelá polovina neziskových organizací je p�esv�d�ena, že má zpracovanou strategii 
oslovování dárc�, trvale s nimi pracuje a dodržuje p�i tom etická pravidla, zhruba t�etina pak 
svoji práci konkrétn� plánuje, sleduje a vyhodnocuje.  
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Podíl finan�ních zdroj� na financování neziskových organizací (v %): 
Státní správa a samospráva (ministerstva, kraje, m�sta, obce) 36 

P�íjmy z vlastní �innosti 20 

Podnikatelé a obchodní firmy (�eské a zahrani�ní) 11 

Nadace a nada�ní fondy 10 

Individuální dárci (�eské a zahrani�ní osoby) 7 

�lenské p�ísp�vky 6 

Jiné zdroje 5 

Ve�ejnost (anonymní sbírky) 2 

Zahrani�ní zastupitelstva 2 

 
Záv�r: Pohled na hlavní zdroje získávání prost�edk� usv�d�uje neziskové organizace spíše 
z pasivního p�ístupu ke shán�ní prost�edk� k �innosti – ve velké mí�e se spoléhají na státní 
správu. P�íjmy z vlastní �innosti �inní jen asi 20 % p�íjm�, ve�ejnost, individuální a firemní 
dárci se podílí celkem také asi 20 %. U malých neziskových organizací roste význam 
individuálních a firemních dárc�. 
 
 
Po�et využívaných finan�ních zdroj�: 

Po�et využívaných zdroj� 

  1 zdroj 2 zdroje 3 zdroje 4 zdroje 5 zdroj� 6 zdroj� 7 zdroj� 8 zdroj� 9 zdroj� 
bez 

odpov�di 
% 
respondent�: 

5 10 13 16 17 12 5 2 0 18 

 
Záv�r: Pr�m�rná nezisková organizace využívá 4 r�zné finan�ní zdroje. Podle sledovaných 
statistických parametr� vyplývají nejv�tší rozdíly z velikosti rozpo�tu organizace – �ím v�tší 
rozpo�et daná organizace má, tím je po�et jejích zdroj� vyšší. Nižší množství zdroj� se 
projevilo u neziskových organizací p�sobících na Morav�. 
 
 
Podíl jednotlivých zdroj� na ro�ních p�íjmech (v %): 

% podíl …. na p�íjmech 
Poslání 

organizace ve�ejnosti 
individuálníc

h dárc� 
podnikatel
� a firem 

nadací a 
nada�ních 

fond� 

státní 
správy a 

samospráv
y 

zahrani�ních 
zastupitelste

v v �R 

p�íjm� z 
vlastní 
�innosti 

�lenských 
p�ísp�vk� 

jiných 
zdroj� 

Oblast zdraví 2 7 15 7 47 0 13 6 3 
Sociální oblast 4 5 8 5 46 1 21 3 7 
Práce s d�tmi, 
sport 1 6 11 5 45 1 14 9 8 
Servisní 
organizace 1 14 13 13 18 3 27 7 5 
Kultura a och. 
památek 1 9 11 11 28 5 29 6 0 
Ekologie 1 5 7 23 25 1 29 4 4 
Ostatní �innosti 7 5 8 19 21 3 25 6 5 
Charita 6 14 11 15 15 0 5 7 28 

Regionální rozvoj 0 2 15 7 24 1 25 22 2 

 
Záv�r: Struktura finan�ních zdroj� nestátních neziskových organizací je ovlivn�na tím, na co 
se jednotlivé organizace zam��ují, co je jejich posláním. Zatímco nestátní neziskové 
organizace se zam��ením na sociální oblast, zdraví �lov�ka a volno�asové aktivity (sport, 
d�ti) jsou vysoce závislé na orgánech státní správy, u ostatních organizací lze vysledovat v�tší 
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podíl nestátních typ� zdroj�. Vlastní �innost využívají zejména servisní organizace, 
organizace zam��ené na kulturu a ochranu památek, organizace p�sobící v oblasti ekologie a 
ochrany p�írody. 
 
 
Úrove� znalostí v oblasti fundraisingu: 

Odpov�di respondent� (v %) 
Znalosti 

velmi dobré pr�m�rné nedostate�né bez odpov�di 

Obecné znalosti o fundraisingu 18 55 23 4 
Znalosti o zdrojích a metodách 
fundraisingu 

12 48 33 7 

Znalosti o plánování a �ízení fundraisingu 10 39 45 6 
Znalosti o vyhodnocování fundraisingu 8 36 50 6 

 
Záv�r: Celkové hodnocení fundraisingu je rozpa�ité. Musí být brán z�etel na to, že odpovídali 
p�evážn� �editelé nestátních neziskových organizací, p�edsedové správních rad a jiné osoby 
z nejužšího vedení. Hodnocení obecných znalostí se jeví jako p�evážn� pr�m�rné, u ostatních 
kritérií (zdroje a metody, plánování, vyhodnocování) dosahuje hodnocení podpr�m�rných 
hodnot. 


