
  



  



  



Abstrakt  

Diplomová práce je zaměřena na finanční plánování neziskové organizace. V první části 

jsou vymezena teoretická východiska finančního plánování neziskového sektoru. Druhá 

část obsahuje provedenou analýzu současné situace vybrané neziskové organizace 

a v následující části je uveden návrh finančního plánu pro tuto organizaci 

včetně jeho zhodnocení. 

 

Abstract  

This thesis is focused on non-profit organization planning. The first part is dedicated 

to the theoretical resources of profit sector financial planning. The second part contains 

the performed analysis of current situation of non-profit organizations and the following 

part is given a financial plan draft for this organization, including its evaluation.    
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Úvod 

 

Předkládaná diplomová práce je orientována na oblast finančního plánování, 

a to se zaměřením na nestátní neziskové organizace. 

 

Aby byla jakákoli činnost smysluplná a realizovatelná, měla by být naplánována, 

finanční plán pak prověří její reálnost z ekonomického hlediska. Význam finančního 

řízení a plánování není na místě podcenit také v ekonomických subjektech, které nejsou 

primárně zaměřeny na dosahování zisku, neboť právě tyto musí mnohdy vykonávat 

svou činnost se značně omezenými zdroji.  

 

Cílem této práce je na základě provedených analýz vypracovat návrh finančního plánu 

vybrané nestátní neziskové organizace.  

 

Finanční plánování je pro účely vypracování této diplomové práce realizováno 

v malém spolku zaměřeném na ochranu ţivotního prostředí, který dosud písemně 

jakékoli plány nesestavoval a pro nadcházející období uvaţuje o rozšíření své činnosti. 

Finanční plán je po provedení analýz vypracován na období nadcházejících tří let, 

kdy bezprostředně následující rok je rozpracován podrobněji. Plán je zpracován 

decentralizovaně, variantně dle rŧzných úrovní očekávaného vývoje, 

kdy je individuálním přístupem ke kaţdé plánované poloţce uţito kombinace metod 

plánování výše těchto poloţek dle skutečného stavu vykázaného v minulosti a plánování 

z nulového základu, neboť část pro nadcházející období uvaţované činnosti jiţ spolek 

v minulosti realizoval. V závěru je plán zhodnocen a je vyzdvihnuta role prŧběţné 

kontroly a aktualizace sestaveného plánu. 
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1. Teoretická východiska práce 

 

V této úvodní části práce jsou zpracována základní teoretická východiska týkající 

se finančního plánování, a to se zaměřením na neziskové nevládní organizace.  

 

1.1. Finanční řízení a plánování 

 

Finanční řízení je nedílná a podstatná součást komplexu řízení jakékoli organizace, 

neboť prakticky všemi úrovněmi a procesy prostupuje a tyto harmonizuje a usměrňuje. 

Obecně lze říci, ţe finanční řízení pomáhá managementu plnit pět jeho základních 

obecných úloh (manaţerských funkcí), kterými jsou plánování, rozhodování, 

organizování, kontrola a motivování. Jde o neustálý koloběh sestavení finančního plánu, 

obstarání zdrojŧ a hospodaření s nimi, analýzy hospodaření a naplánování dalšího 

období. (27, s. 115) 

 

Finanční řízení neziskové organizace se od ziskově orientovaného subjektu významně 

liší v otázce vyuţití výsledku hospodaření, podstata (tedy potřeba získat zdroje, 

a ty následně zhodnotit)  je pro oba typy v zásadě shodná. Dále je podstatným rozdílem 

motiv jejich činnosti vŧbec, tedy primární cíl jejich činnosti. Nezisková organizace 

mŧţe tvořit zisk, ale od ziskových podnikatelských subjektŧ se liší především tím, 

ţe tento zisk nepřerozděluje mezi vlastníky organizace, jako je tomu právě u ziskově 

orientovaných ekonomických subjektŧ, ale získanými zdroji financuje svou další 

činnost, prostřednictvím které naplňuje své poslání. Dosahování tohoto zisku není 

příčinou vzniku této organizace, protoţe neziskové organizace jsou zakládány 

za účelem vykonávání vybraných, společnosti prospěšných, činností, tedy onoho výše 

uvedeného poslání, které je tedy hlavním cílem činnosti neziskové organizace.  

 

Cílem finančního řízení je zajistit organizaci finanční stabilitu, přiměřenou úroveň 

likvidity, účelné a hospodárné vyuţití omezených zdrojŧ, plynulý tok hotovosti, 

rentabilitu případné doplňkové činnosti organizace a vŧbec dosahování takových hodnot 

ostatních dílčích ukazatelŧ hodnocení hospodaření, které ji pomohou co nejefektivněji 



11 

 

zabezpečit vykonávání činností vedoucích k naplňování jejího poslání, tedy zabezpečit 

dostatek zdrojŧ na činnost a zajistit jejich efektivní vynakládání. (4, s. 82)  

 

Neziskové organizace mívají k dispozici omezené mnoţství prostředkŧ, 

proto je dŧleţité klást pozornost na maximální efektivitu vynakládání těchto 

zdrojŧ,  tedy je zde zaměření vedení organizace na oblast řízení financí velmi dŧleţité. 

(1, s. 135) 

 

Mezi hlavní činnosti komplexu finančního řízení patří: 

 finanční plánování - vytvoření plánŧ činnosti a následně rozpočtŧ, tedy přesněji 

definování cílŧ a zpŧsobŧ jejich dosaţení ve finančním vyjádření, (20, s. 5) 

 zajištění zdrojů - tvorba fundraisingového plánu a následný samotný praktický 

fundraising, 

 běžná finanční operativa - obvyklé hospodářské operace organizace, řízení 

cash-flow, prŧběţná rozpočtová kontrola, 

 investování, 

 evidence a vedení účetnictví, 

 monitoring, reporting a kontrola - poskytnutí přehledu o zdrojích organizace, 

efektivitě jejich vyuţití, přehled o čerpání rozpočtu, účetní výkazy, výroční 

zprávy a jiné zprávy o hospodaření organizace, na jejichţ základě probíhá 

rozpočtová kontrola a kontrola hospodaření vŧbec. (4, s. 81; 1, s. 136) 

 

Mezi základní funkce finančního řízení, z nichţ je patrný jejich přínos pro finanční 

plánování, patří tyto: 

 plánovací - podstatou efektivní činnosti je její naplánování, 

 integrativní - napomáhá spojení všech plánovacích činností a poskytuje celkový 

náhled na souhrnnou činnost organizace a dopad jednotlivých činností na celek, 

 preventivní - dŧsledné finanční plánování pomáhá předejít ztrátám, 

a tím i ohroţení existence organizace, 

 monitorovací - sledováním nákladŧ a výnosŧ chce organizace předejít 

nehospodárnému nakládání s mnohdy omezenými zdroji a jejich neefektivnímu 

vyuţití, 
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 informační - poskytuje základní informace o výkonu organizace, 

 evidenční - poskytuje podklady pro případné poskytovatele externích zdrojŧ 

prostředkŧ, ale i pro vlastní členy či orgány státní správy. (18, s. 139) 

 

1.2. Finanční plánování 

 

Finanční plán vychází ze strategického plánu organizace, kdy je jeho podstatnou 

součástí, neboť struktura strategického plánu s jeho dílčími sloţkami odpovídá 

jednotlivým funkčním strategiím, které se vzájemně prolínají. Finanční plán také 

prověřuje jeho proveditelnost. Dílčí sloţky strategického plánu tvoří např. plán prodeje 

a marketingu, plán zásobování, marketingový plán, personální plán a zásadní místo zde 

má právě finanční plán, který představuje integrující sloţku spojující tyto jednotlivě 

uvedené. (5, s. 21) Pro úplnost je pak vhodné zmínit, ţe obsahem strategických plánŧ 

je nejen definování strukturovaných cílŧ a strategie dosaţení těchto vytyčených cílŧ, 

vymezení plánovaných sluţeb a projektŧ včetně odchylek od stávající nabídky, 

vymezení příjemcŧ sluţeb, aktivity, které jsou s plánovanými sluţbami spojeny, 

personální zajištění těchto aktivit, ale také v neposlední řadě finanční řízení a finanční 

zajištění tohoto plánu. (4, s. 46)   

 

Hlavním úkolem finančního plánování je stanovit finanční cíle, prověřit proveditelnost 

zamýšlených aktivit a příp. naplánovat doplňkové zdroje na jejich zajištění či vypuštění 

aktivit v případě neřešitelného nedostatku zdrojŧ. Dále má za úkol sledovat 

a vyhodnocovat plnění finančních cílŧ a motivovat k další činnosti, i kdyţ většina cílŧ 

neziskové organizace je pro pracovníky motivující jiţ sama o sobě svým charakterem. 

(8, s. 80) 

 

Pro sestavení finančního plánu vyuţijeme v první řadě informace o plánovaném rozsahu 

činností, zdrojovém zajištění, plánovaném mnoţství zákazníkŧ a souvisejících 

plánovaných nákladech. (4, s. 83) Finanční plán má v rámci soustavy podnikových 

plánŧ integrující charakter, neboť je kvantitativním vyjádřením všech zamýšlených 

aktivit. Tvoří ho čtyři základní sloţky, kterými jsou plánový výkaz zisku a ztráty, 

plánová rozvaha, plán peněţních tokŧ a soustava kritérií, kterými jsou posuzovány 
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jednotlivé varianty plánu. (5, s. 22-23) Ke struktuře finančního plánu je uvedeno více 

informací dále v textu.  

 

Požadavky na finanční plán 

 

Sestavování finančního plánu je třeba pojmout v dlouhodobém časovém horizontu, 

kdy plánovací období strategického finančního plánu je zpravidla 3-5 let, a je třeba 

tento dlouhodobý plán kaţdoročně klouzavým zpŧsobem aktualizovat, přičemţ by měla 

být zajištěna periodicita sestavování. Je vhodné první rok plánovacího období zpracovat 

podrobněji, (5, s. 24) případně jej navíc rozčlenit na jednotlivé měsíce či alespoň 

čtvrtletí, kdy v těchto intervalech bude prováděna kontrola a vyhodnocení plánu, 

který bude následně v případě potřeby flexibilně aktualizován dle aktuální skutečné 

situace, protoţe jen pokud je aktuální, mŧţe plnit své funkce pro finanční řízení. (6, 

s. 399) Dále je vhodné při plánování pracovat s více variantami, jelikoţ tvorba více 

variant strategie a jejich kompatibilita zabraňuje vzniku nepříjemných překvapení. 

Určitým omezením při sestavování finančních plánŧ mŧţe být skutečnost, ţe v době 

sestavování finančních plánŧ ještě nemusí být vyhodnoceny informace o minulém 

období. Při sestavení kvalitního plánu je však potřeba být informován a data min. 

období před sestavením plánu zpracovat a vyhodnotit. Finanční plán je třeba pojmout 

komplexně, aby byly zohledněny všechny dostupné informace, a protoţe vývoj okolí 

organizace mŧţe být značně nejistý, je třeba zohlednit faktor rizika (5, s. 23), 

které omezuje finanční plánování, a s tímto rizikem dále pracovat.    

 

Principy finančního plánování 

 

Odborná literatura popisuje mnoho principŧ doporučovaných k uplatnění při finančním 

plánování. Zde jsou uvedeny základní, které vychází z podstaty finančního řízení 

obecně.  

 

 Princip preference peněžních toků zdŧrazňuje, ţe v komplexním pojetí 

je nezbytné zajistit, aby souhrn výdajŧ nepřevyšoval souhrnné příjmy 

organizace.  
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 Princip respektování faktoru času vybízí organizaci k preferenci dřívějšího 

příjmu před pozdějším a naopak u výdajŧ upřednostňovat výdaje pozdější 

před dřívějšími.  

 Princip respektování a minimalizace rizika poukazuje na to, 

ţe při rozhodování je nezbytné si rizika připustit, identifikovat je a nadále s nimi 

pracovat. Dále tento princip zjednodušeně říká, ţe při stejné hodnotě uţitku je 

vhodné volit alternativu s niţší rizikovostí. 

 Princip čisté současné hodnoty doporučuje věnovat prostředky do takových 

projektŧ, jejichţ čistá současná hodnota (tedy hodnota diskontovaných příjmŧ) 

vykazuje kladné hodnoty. 

 Princip optimalizace kapitálové struktury nabádá věnovat pozornost 

optimálnímu sloţení kapitálu, coţ by se mělo promítnout do stanovených 

finančních cílŧ. (12, s. 20-21) 

 

Zásady finančního plánování 

 

Pro efektivní finanční plánování lze také doporučit dodrţovat jisté zásady, které jsou 

uvedeny v následujícím výčtu. 

 

 Zásada dlouhodobosti finančního plánování pracuje s časovým horizontem 

plánování, kdy dlouhodobé cíle mají být nadřazené krátkodobým, které je mají 

pouze konkretizovat.  

 Zásada hierarchického uspořádání finančních cílů souvisí s předchozí, 

avšak tuto zpřesňuje v tom, ţe cíle by měly mít strukturu členění na hlavní 

vrcholový cíl (příp. několik základních), od nějţ se mají odvíjet dílčí cíle, 

které podporují jeho dosaţení, a to však napříč časovým horizontem. 

Takto definované cíle by měly být dále také vzájemně kompatibilní. 

 Zásada reálné dosažitelnosti finančních cílů vnáší do činnosti motivaci, 

kdy lidé pracují na splnitelných úkolech jistě s větším nasazením.  

 Zásada programové ziskové orientace vychází z předpokladu, ţe prioritní 

je pro ziskový podnik maximalizace její trţní hodnoty, a to prostřednictvím 

dosahování zisku. Pro neziskový sektor lze tuto zásadu přetransformovat 
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na orientaci na naplňování jejího poslání, jakoţto primárního cíle celé 

její existence. 

 Zásada periodické aktualizace podnikových finančních plánŧ zdŧrazňuje 

skutečnost, ţe skutečné podmínky se od předpokladŧ nezřídka kdy liší, 

tedy je vhodné cíle pravidelně aktualizovat. Dlouhodobé cíle je zpravidla účelné 

obnovit 1x ročně, krátkodobé pak častěji, např. čtvrtletně či měsíčně. 

Aktualizace se také jeví jako více neţ vhodná při jakékoli zásadní změně 

předpokladŧ či vnitřního uspořádání. 

 Zásada rolovací návaznosti dlouhodobé a krátkodobé finančního plánu 

zjednodušeně popisuje, ţe s pravidelným sestavením krátkodobého plánu 

je vhodné také aktualizovat dlouhodobý plán, jehoţ časový horizont se tak 

posune, plánované období však zŧstane co do rozsahu nadále stejné. První rok 

aktuálního strategického plánu je pak rozpracován do krátkodobého plánu. 

 Zásada omezování finančních rizik zdŧrazňuje nutnost uvědomit si riziko 

a nadále s tímto pracovat. 

 Zásada podstatné shody struktury a formy hlavních plánových podkladŧ 

se strukturou a formou podnikových účetních výkazŧ přináší značné 

zjednodušení nejen plánovacích prací, ale také při následné kontrole 

takto sestavených plánŧ. 

 Zásada jednoduchosti a transparentnosti plánových výpočtů vnáší 

do plánování přehlednost a snadnou orientaci. 

 Zásada relativní autonomie finančních plánů při své aplikaci zohledňuje 

provázanost předpokladŧ, z nichţ se při finančním plánování vychází, 

kdy je doporučováno pojmout tuto činnost komplexně a zajistit při tomto 

plánování kooperaci odborníkŧ z několika oblastí činnosti organizace. 

(12, s.  21- 24) 

 

Důvody k finančnímu plánování 

 

Dále následuje výčet hlavních dŧvodŧ pro sestavení finančního plánu, 

z kterých je zároveň zřejmý uţitek pro organizaci z vytvoření tohoto plánu vyplývající.  
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 Kvalitní plánování - donutí management plány dostatečně analyzovat, aby bylo 

moţno předem stanovit potřebu finančních prostředkŧ, a tyto následně 

v rozpočtu sumarizovat. Dále pak také zajistí plánování v reálných dimenzích.  

 Přehled o činnosti - finanční prostředky jsou spojujícím prvkem při celkovém 

pohledu na všechny činnosti organizace - podávají přehled o náročnosti 

jednotlivých aktivit na finanční prostředky, pomáhají zdŧrazňovat priority 

a potlačovat nedŧleţité aktivity.  

 Pomoc s rozhodováním - sestavování rozpočtu pomáhá organizaci 

při rozhodování o jejích činnostech a nejvhodnější alokaci zdrojŧ organizace. 

 Tvorba organizačních pravidel - sestavování rozpočtu napomáhá při stanovení 

pravomocí a odpovědnosti konkrétních pracovníkŧ. 

 Hodnocení činnosti – přestavuje určitý rámec pro kontrolní činnost, 

kdy z účetnictví lze získat informace o plnění rozpočtu, tedy následně mŧţeme 

srovnávat plán se skutečností. (1, s. 137; 6, s. 360) 

 

1.2.1. Základní klasifikace finančních plánů 

 

Dle kritéria času je základem finančního plánování dlouhodobý finanční plán, 

který je následně rozpracován do krátkodobého finančního plánu. Specifika obou 

uvedených druhŧ jsou uvedena dále v textu. 

 

Z hlediska předmětu plánování lze sestavit operativní dílčí plány a např. tak sestavit 

rozpočet investičních výdajŧ, rozpočet trţeb, rozpočet reţijních nákladŧ či další. 

(19, s. 9) Lze tedy sestavit velké mnoţství rozličných rozpočtŧ, které lze shrnout 

do jednoho souhrnného hlavního organizačního rozpočtu, jehoţ výstupem jsou plánové 

výkazy. 

 

Dle zaměření plánování je další moţností sestavit programový rozpočet, kde jsou 

uvedeny jednotlivé aktivity organizace a k nim jsou přiřazeny jednotlivé poloţky 

souvisejících nákladŧ a výnosŧ. Sečtením všech poloţek u jednotlivých programŧ 

se získá celkový rozpočet organizace. (1, s. 139) Zdrojový rozpočet je pak specifický 

tím, ţe ke kaţdé poloţce nákladu nebo k jednotlivým programŧm je přiřazen také zdroj, 
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ze kterého bude poloţka financována. Je sestavován vţdy pro konkrétní program. 

Tohoto druhu rozpočtu se vyuţívá např. při tvorbě ţádostí o dotace, kdy poskytovatel 

poţaduje informace o tom, co bude z jím poskytnutých prostředkŧ zabezpečeno. 

(1,  s. 141) Tento typ rozpočtu okamţitě zobrazí, zda jsou zajištěny zdroje krytí nákladŧ 

pro zajištění programu. Kombinací výše uvedených druhŧ je moţné sestavit přehled 

pro celou organizaci, čímţ získáme ucelený pohled na zdroje a jejich uţití v činnosti 

organizace, zobrazený v přehledné struktuře jednotlivých poloţek.  

 

1.2.2. Metody finančního plánování 

 

V této kapitole jsou uvedeny základní metody plánování, kdy často však dochází 

k jejich prolínání dle vhodnosti ve vztahu k plánované poloţce. Nepřesnější je však 

individuální přístup ke kaţdé plánované poloţce. 

 

Kauzální metody vychází ze známých ekonomických veličin a nejznámějším 

představitelem této skupiny je metoda procentního podílu na trţbách, neboť trţby 

se povaţují za hlavní akcelerátor vývoje ziskového podniku. Vychází z předpokladu 

konstantního poměru některých poloţek k trţbám. V neziskové organizaci mŧţe být 

však uţití této metody za určitých předpokladŧ vhodné také, a to především 

při plánování vedlejší hospodářské činnosti. Mŧţe se jednat např. o plánování poloţek 

materiálu, zboţí, pohledávek nebo závazkŧ. Kvalita plánu se pak odvíjí od kvality 

predikce trţeb.  

 

Statistické metody vyuţívají ke stanovení plánovaných poloţek statistických závislostí 

pomocí regresních funkcí, vypracovaných na základě dosavadního vývoje a analýzy 

jeho trendŧ, které jsou dále korigovány dle předpokladŧ či cílových poţadavkŧ. 

(9, s. 100; 22, s. 37)  

 

Ekonometrické modely jsou zaloţeny na základě vzájemných interakcí mezi skutečně 

dosaţenými hodnotami ekonomických parametrŧ a cílových ukazatelŧ. (9, s. 100) 
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Simulační metoda vyuţívá modelování poţadovaných parametrŧ podle očekávaného 

vývoje makroekonomických a mikroekonomických charakteristik, a to obvykle 

v několika variantách. Přináší zjednodušení plánovacích prací. (9, s.100) 

 

S přihlédnutím k vhodnosti aplikace metod v návrhové části této práce, tedy především 

k charakteru organizace a její velikosti, je pak dále ještě vhodné uvést zpŧsoby 

sestavení poloţek finančního plánu, kdy je moţné při jeho sestavení vyjít z údajŧ 

minulého období, pouţít metody jeho tvorby z nulového základu nebo obě metody 

zkombinovat. (1, s. 138) 

 

Metoda ze skutečnosti minulého období spočívá v tom, ţe se poloţky vztahující 

se k činnosti, určí dle skutečných dat minulého období. Následně v závislosti 

na plánovaném rozsahu činností se objem plánovaných příjmŧ a výdajŧ upraví. 

Tato metoda je jednoduchá na sestavení, avšak lze pouţít pouze tam, kde se činnosti 

kaţdoročně opakují anebo jsou podobné a nedochází k významnějším změnám, 

tedy činnost organizace je stabilizovaná. Značnou nevýhodou této metody však je, 

ţe v době sestavování rozpočtu ještě nemusí být známy a vyhodnoceny výsledky 

hospodaření za období z něhoţ vycházíme, coţ mŧţe vést k jistým k nepřesnostem 

nebo také k tomu, ţe převezmeme chyby tohoto období a přeneseme je do dalšího. 

Další nevýhodou uţití této metody je, ţe nemusí být přesná vzhledem k tomu, 

ţe málokterá organizace provádí pravidelně stále stejné aktivity, proto je nutné provádět 

přepočty a odhady. Výhodou však je, ţe je méně náročný na informace. (1, s. 139) 

 

Metoda tvorby z nulového základu je zaloţena na sestavení nového rozpočtu. 

Je pracnější a náročnější na informace, avšak výsledkem je aktuální a přesnější 

rozpočet. Tato metoda je zaloţena na vypracování reálného odhadu příjmŧ a výdajŧ 

a plánu činností na následující období a vyuţívá se např. u nových akcí či projektŧ, 

u ročních rozpočtŧ se vyuţívá méně často. (1, s. 139) 

 

Kombinace předešlých metod je vhodná především tam, kde se určité činnosti opakují 

a je tedy moţné převzít údaje z minulých období. Pro nové projekty se pak vytvoří 

rozpočet zcela nový. (1, s. 139) 
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1.3. Dlouhodobý finanční plán 

 

Následující kapitola obsahuje základní informace o podstatě a sestavení dlouhodobého 

finančního plánu. 

 

1.3.1. Specifika dlouhodobého finančního plánu 

 

Dlouhodobý finanční plán je rozpracování finanční strategie, která je jednou 

z funkčních strategií organizace a řeší otázky strategického charakteru, 

kdy jeho hlavním obsahem je zajištění efektivního obstarávání kapitálu (strategie 

financování) a alokace kapitálu (strategie investování). (5, s. 12; 20, s. 9) Je sestaveno 

na delší období (zpravidla pětileté období), tedy chybí konkrétní finanční vyjádření 

a jedná se spíše o jednoduché výpočty a  verbální vyjádření budoucích záměrŧ 

organizace. Je účelné sestavovat jej v několika variantách, a to dle schopnosti dosahovat 

hlavních cílŧ organizace.  

 

1.3.2. Postup tvorby dlouhodobého finančního plánu 

  

Sestavení dlouhodobého finančního plánu musí předcházet dŧsledná strategická analýza 

a hodnocení organizace, tvořena souborem dílčích analýz, mezi které patří v první řadě 

analýza zdrojŧ, analýza nabízených produktŧ, analýza a hodnocení ekonomické 

a finanční situace a hodnocení silných a slabých stránek organizace. Dále následuje 

analýza a prognóza vývoje okolí organizace a aktualizace cílŧ organizace. (15, s. 9; 

23, s. 43). Podstatnou součástí je také plán investiční činnosti a strategie dlouhodobého 

financování. Další podstatnou činností při tvorbě finančního plánu je tvorba 

a hodnocení variant strategie, a to min. ve třech podobách, kdy pesimistický (varovný) 

scénář vychází z předpokladu pŧsobení negativních vlivŧ při aplikaci strategie. 

Představuje významný nástroj hodnocení finanční stability a rizikovosti (5, s. 142), 

který poskytuje informace pro případné vyloučení zamýšlených aktivit nebo alespoň 

k přípravě protirizikových opatření či opatření vedoucí ke sníţení rizika. (5, s. 142) 

Realistická verze je výsledkem střízlivých odhadŧ vývoje a optimistická verze plánu 

pak operuje s pozitivním výhledem na vývoj relevantních veličin. Kaţdá varianta plánu 
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musí být posuzována z hlediska naplňování cílŧ organizace a také finančního zajištění 

její realizace. Proces sestavení finančního plánu musí také obsahovat identifikaci 

programŧ a plán činnosti celé organizace, protoţe všechny činnosti musí být 

pro efektivní finanční řízení podchyceny rozpočtově. (6, s. 360)  

 

Strategie obecně definuje zpŧsob, jímţ bude dosaţeno strategických cílŧ organizace, 

tedy jde o vytyčení dalšího směru, jakým se má organizace ubírat (15, s. 8). Lze uvést 

rŧzné typologie strategií, kdy pro tuto práci je na místě uvést v první řadě pro neziskový 

sektor vhodné typy strategií, kterými jsou např. strategie spolupráce (tvorba spojenectví, 

sítí či koalic), strategie specializace (zaměření se na ty činnosti, jeţ jsou silnou stránkou 

organizace), strategie podnikání (orientace na aktivity přinášející zisk ve prospěch 

ztrátových aktivit), strategie státních zakázek (zacílení na aktivity podporované 

z veřejných rozpočtŧ), strategie profesionalizace (orientace na rozvoj kompetencí 

pracovníkŧ) nebo strategie omezení profesionality (dosaţení sníţení nákladŧ zapojením 

méně kvalifikovaných pracovníkŧ). (4, s. 30; 2, s. 21) Dále lze však zmínit další 

strategie, jako např. zaloţené na orientaci organizace na trhu, vycházející z Porterova 

modelu chování firmy (strategie nízkých nákladŧ, diferenciace, trţního koutu), strategie 

vycházející z chování organizace na trhu a obecně jeho vztahu k inovacím (ofenzivní 

strategie, strategie druhého nejlepšího, defenzivní strategie či zŧstatková strategie), 

ale existuje mnoho dalších přístupŧ. (5, s. 20)  

 

Strategii lze také definovat na základě provedení SWOT analýzy. SWOT analýza 

je jednou z metod strategické analýzy, kdy na základě zkoumání silných a slabých 

stránek organizace (vnitřní faktory analýzy) a příleţitostí a ohroţení (vnější faktory) 

jsou vytvořeny v součinnosti těchto veličin strategie dalšího rozvoje organizace či jejích 

součástí dle zaměření a účelu provedení analýzy. (16, s. 296) Strategie lze dle zjištěných 

informací rozřadit do čtyř následujících skupin. 

 SO ofenzivní strategie - vyuţívá silných stránek ve prospěch příleţitostí 

a zahrnuje investiční rozvoj. 

 WO neutrálně-ofenzivní strategie - usiluje o potlačení slabých stránek 

vyuţitím příleţitostí a je orientována na řízený obrat organizace.  



21 

 

 ST neutrálně-defenzivní strategie - vyuţívá silných stránek pro zamezení 

hrozeb. 

 WT strategie - je charakterizována snahou o minimalizaci slabých stránek 

a současně vyvarování se hrozeb, tedy upuštění od nevhodného programu 

či řízená likvidace. (16, s. 296; 17, s. 73) 

 

Strategie by dále měla splňovat určitá kritéria, kdy přinejmenším by měla být přijatelná 

(má splňovat jistá očekávání), přiměřená a realizovatelná, a měla by poskytovat 

organizaci jistou konkurenční výhodu. (23, s. 61) 

  

1.4. Krátkodobý finanční plán 

 

Tento oddíl obsahuje základní informace ke krátkodobému finančnímu plánování 

a především formě výstupu tohoto procesu. 

 

1.4.1. Specifika 

 

Krátkodobé finanční plánování potřebuje zázemí v dlouhodobém finančním plánu 

a zpravidla operuje v časovém horizontu jednoho roku. Jedná se o konkretizaci 

a rozpracování strategického plánu na toto kratší období do podoby plánovaných 

výkazŧ.  

 

Základním nástrojem operativního finančního řízení pro umoţnění uskutečnění 

finančního plánu je rozpočet, kdy dlouhodobý finanční plán cíle stanoví, rozpočet 

pak obsahuje konkrétní zadání úkolŧ, tedy tento finanční plán konkretizuje. Rozpočty, 

jako jakési páteře finančního plánování, jsou souborem předběţně naplánovaných 

poloţek výdajŧ a příjmŧ, vztahujících se k určité činnosti, období nebo projektu. 

(1, s. 137; 18, s. 140) Pokud organizace nesestavuje kvalitní rozpočet, mŧţe docházet 

při její činnosti k neefektivnímu vynakládání prostředkŧ. (2, s. 138) 

 

Rozpočet lze sestavit centralizovaně (pro celou organizaci a následně jsou jednotlivé 

úkoly rozděleny na dílčí řídící stupně), decentralizovaně (dílčí úkoly jsou sumarizovány 
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do celkového rozpočtu organizace) nebo kombinovaně (jsou stanoveny limity, 

které se ukládají „shora dolŧ“ a k nim je decentralizovaně sestavován rozpočet). 

(3, s. 34) 

 

Rozpočty jsou nástrojem plánování, rozhodování, ale také kontroly a hodnocení. 

Pomáhají při finančním plánování konkretizovat cíle a umoţňují následnou kontrolu 

výsledkŧ. (3, s. 83).  Rozpočet má však také dŧleţitou úlohu při procesu získávání 

zdrojŧ pro činnost organizace, protoţe nejen pomŧţe potřebu zdrojŧ stanovit, 

ale také potenciálnímu poskytovateli zdrojŧ ukáţe, jak bude s jeho prostředky naloţeno. 

(7, s. 74) 

 

1.4.2. Postup, struktura a forma krátkodobého finančního plánu 

 

Základní systém krátkodobého finančního plánu je tvořen rozpočtovanými výkazy, 

přičemţ pro usnadnění plánovacích prací i následné kontroly je vhodné dodrţet 

strukturu členění jednotlivých poloţek dle výkazŧ z finančního účetnictví a účetní 

osnovy. (3, s. 31). Nejprve jsou sestaveny dílčí rozpočty nákladŧ, výnosŧ a výsledku 

hospodaření, následně rozpočtová výsledovka. (3, s. 33).  Dále jsou plánovány poloţky 

aktiv, pasiv a je případně určena potřeba dodatečného externího kapitálu. Nakonec jsou 

plánovány peněţní toky. 

 

 Plánování nákladů 

 

Nejprve je nutné sestavit plán činností organizace a identifikovat jednotlivé programy, 

ke kterým jsou následně přiřazeny přímé náklady, s nimi související. Následuje 

kvalifikovaný odhad reţijních nákladŧ celé organizace, přičemţ se jedná o náklady 

např. administrativního zajištění chodu organizace, náklady na celkové řízení, náklady 

související s činnostmi jako je marketing, fundraising, aj. obsluţné činnosti. (6, s. 385) 

Nejčastěji se plánovaná výše převezme dle skutečné výše minulého období, 

příp. se provede jejich úprava při jejich očekávané změně. Tato metoda nevyvíjí tlak 

na sníţení těchto nákladŧ, avšak pomoci mŧţe dále také oddělené sledování 

a vyhodnocování variabilní a fixní reţie. (3, s. 39) S tímto však jiţ dále v textu 
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kalkulováno není, neboť pro další potřeby této práce je tento postup nadbytečný 

vzhledem k charakteru plánované činnosti a souvisejících nákladŧ. Reţijní náklady 

je moţné následně rozdělit mezi jednotlivé programy nebo střediska neziskové 

organizace, a tím vyčíslit jejich hodnotu pro kaţdý tento program. (6, s. 383-390) 

 

Rozdělení režijních nákladů mezi jednotlivé programy 

Kaţdému programu v rozpočtu se dle předchozího postupu přiřazují reţijních náklady, 

které však mohou být pro některé programy společné. Moţností k jejich rozvrhnutí 

je několik, základní jsou dále uvedeny. V neziskové organizaci je však tento rozvrh 

komplikovanější, neboť výstupy činnosti jsou často pouze obtíţně měřitelné. 

 

 Rovnoměrně mezi programy, coţ je nejjednodušší moţnost, avšak kvŧli 

obvyklé nerovnoměrnosti uţití obsluţných procesŧ spotřebovávající reţijní 

náklady nemusí být metodou nejvhodnější. 

 Podle celkové výše přímých nákladů jednotlivých programŧ, 

kdy se předpokládá, ţe čím je program nákladnější, tím spotřebuje větší podíl 

reţijních nákladŧ. 

 Podle velikosti cílových skupin, přičemţ je usuzováno na to, ţe čím více lidí 

má prospěch z činnosti v rámci programu, tím je program nákladnější 

a spotřebovává i větší podíl reţijních nákladŧ. 

 Na základě přímých osobních nákladů, kdy se má za to, ţe čím více lidí 

se podílí na zajištění programu, tím vyšší je zde i spotřeba reţijních nákladŧ. 

 Individuální přiřazení kaţdého druhu reţijního nákladu k programu zvlášť 

podle toho, jakou část těchto nákladŧ spotřebuje. Jde o pracnou, 

avšak nejpřesnější metodu. (7, s. 84) 
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 Plánování výnosů 

 

Prioritním pro neziskovou organizaci je naplňování poslání prostřednictvím zvolených 

činností a pro realizaci zvolených činností je zapotřebí získat zdroje. (2, s. 65) Odhad 

výnosové stránky rozpočtu je závislý na strategii zajišťování zdrojŧ organizace. 

(7, s. 85) V rámci plánovacích činností je účelné sestavit i plán fundraisingu, 

neboli plánu získávání prostředkŧ pro činnost organizace.  

 

U neziskové organizace je však nutné dbát ohledu při plánování na to, které činnosti 

mohou a které nesmí být naplánovány jako ziskové. U některých aktivit to mŧţe být 

vyloučeno podmínkami poskytovatele prostředkŧ na její realizaci. U ostatních je však 

vhodné naplánovat příp. rezervu, která bude čerpána buď v případě neočekávaných 

událostí nebo v případě pozitivního vývoje událostí poskytne prostředky na další rozvoj 

organizace. U vedlejší hospodářské činnosti je dosahování zisku přímo ţádoucí, 

protoţe tato aktivita má podporovat hlavní činnost a je primárně konána za dosaţením 

zisku pro podporu neziskových aktivit organizace. 

 

V rozpočtu je nutné zohlednit i jednotlivé poloţky, které organizace získala darem. 

V případě, ţe se jedná o nepeněţní dar, je třeba poloţky ocenit. Stejně tak je nutné 

v obvyklých mzdách vyčíslit práci dobrovolníkŧ. (6, s. 385-386) Nesmí být také 

zapomenuto na odpisy investičního majetku. 

 

 Plánování výsledku hospodaření 

 

Cílem plánování je vyrovnání výnosové a nákladové stránky, příp. dosaţení mírného 

přebytku na straně výnosŧ pro vytvoření určité rezervy do dalšího obdob. (6, s. 391) 

Pokud zjistíme, ţe zdroje dosahují nedostatečné výše, je nutné zaměřit se na získání 

dodatečných zdrojŧ nebo se zaměřit na jednotlivé náklady a hledat moţnosti pro jejich 

sníţení. V případě výrazného přebytku zdrojŧ pak vzniká prostor pro rozšíření činností 

organizace a její rozvoj.  
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 Plánování aktiv 

 

Východiskem při plánování stálých aktiv je investiční plán a odpisový plán, kam spadají 

odpisy majetku, který jiţ organizace vlastnila na začátku plánovacího období 

(tzv. setrvačný blok), ale také stanovení odpisŧ pro nově pořizovaný majetek 

dle investičního plánu. Dalšími podkladem mŧţe být plán prodeje některých sloţek 

majetku organizace, které se mohou stát nadbytečným např. při plánovaném vyčlenění 

(outsourcingu) některých aktivit, tedy plán desinvestic. (5, s. 66-67) 

 

Výše oběţných aktiv, tedy zásob a pohledávek, se stanoví za pouţití např. některé 

z metod jiţ výše popsaných, hodnota peněţních prostředkŧ však bude převzata z plánu 

cash flow.  

 

 Plánování pasiv 

 

Po stanovení hodnoty aktiv lze jednoduše dovodit hodnotu souhrnnou hodnotu pasiv, 

tedy potřebných zdrojŧ krytí těchto aktiv. Z plánovaného výkazu zisku a ztráty 

převezmeme hodnotu výsledku hospodaření a po zohlednění dalších plánovaných změn 

v hodnotách pasiv mŧţeme následně stanovit potřebu externího kapitálu, a to jako rozdíl 

aktiv a disponibilních zdrojŧ. (5, s. 69-70) 

 

 Plánování cash-flow 

 

Rozpočet cash-flow na rozdíl od výše uvedených pracuje s příjmy a výdaji, 

tedy jiţ skutečnými toky peněz, a podává mj. přehled o tom, zda je organizace schopna 

hradit své závazky. Veškerá činnost organizace je zde rozčleněna na tři základní oblasti, 

kterými jsou oblast provozní (zajištění vlastního běţného provozu organizace a činností 

souvisejících s jejím posláním), investiční (výdaje a příjmy související s hmotnými 

i nehmotnými investicemi) a finanční investice (např. tvorba vnitroorganizační nadace). 

(6, s. 395) Vychází ze současného stavu finančních prostředkŧ a po zohlednění predikce 

peněţních tokŧ zobrazuje plánovaný stav těchto prostředkŧ na konci rozpočtovaného 

období s cílem regulace těchto peněţních tokŧ a dosaţení finanční stability a optimální 
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likvidity. (1, s. 141) Tento druh rozpočtu je dŧleţitým nástrojem operativního 

finančního řízení organizace, je tedy účelné provést rozdělení rozpočtu cash-flow 

na kratší intervaly v závislosti na plánovaném objemu peněţních tokŧ a odhad příjmŧ 

a výdajŧ realizovat v těchto kratších intervalech, a to prŧběţně. (6, s. 382) Větší 

organizace vyuţijí např. měsíční časová období, menším organizacím mŧţe postačit 

čtvrtletní rozpočtové sledovací období. (7, s.  91; 26, s. 34-35) 

 

Prakticky se jedná o časové rozvrţení ročního plánu peněţních tokŧ a lze jej sestavit 

dvěma zpŧsoby. První moţností je sestavit jej nepřímou metodou, která je vhodná 

pro delší plánovací období a zabezpečuje provázanost s dalšími výkazy. 

Jedná se o korekci očekávaného výsledku hospodaření o poloţky nevyvolávající pohyb 

peněţ. prostředkŧ. (14, s. 143-144) Dále jej lze sestavit přímou metodou, 

tedy na základě peněţních tokŧ, kdy k výchozímu stavu peněţních prostředkŧ jsou 

zohledněny plánované příjmy a výdaje.  

 

Sestavování rozpočtu cash-flow je kontinuální proces, kdy je nezbytné skutečný stav 

pravidelně kontrolovat a rozpočet upravovat dle aktuálního stavu, příp. při zjištění 

záporného cash-flow (za situace, kdy je jeho plánovaná absolutní hodnota vyšší neţ 

počáteční stav peněţních prostředkŧ) hledat řešení, tedy zjišťovat cesty zvýšení příjmŧ 

(např. získat krátkodobý úvěr nebo zajisti nové dárce vyuţitím metod fundraisingu) 

nebo naopak omezovat výdaje. Proto je sestavování plánu cash-flow významným 

nástrojem řízení likvidity.  

 

1.5. Kontrola plánu 

 

Nedílnou součástí procesu finančního řízení je zajištění přehledu o finanční situaci, 

které je také základem pro další plánování. Finanční kontrola se tak stává zásadní 

nástroj prŧběţného finančního řízení, ale také finančního plánování. (27, s. 172) 
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Zásady kontrolní činnosti 

 

Také v kontrolní činnosti je nezbytné dodrţovat jisté zásady, aby tato byla smysluplná 

a poskytovala kvalitní výstupy pro jejich další zpracování. Odchylky je tedy nutné hlásit 

bezodkladně, aby s těmito mohlo být dále pracováno. Proces analyzuje výsledky 

minulosti, avšak musí být zaměřen především na budoucnost, tedy mají být hledány 

v datech tendence k dalšímu vývoji. Dále musí být zaměřen především na strategicky 

citlivé body a pruţně přihlíţet na souvislosti a vazby mezi hodnocenými poloţkami. 

Kontrola by měla probíhat hospodárně a objektivně, a měla by poskytovat srozumitelné 

informace pro uţivatele výstupu kontroly. Také by měla naznačit směr dalšího postupu 

vedoucího k nápravě zjištěných odchylek. (27, s. 173) 

 

1.5.1. Strategická finanční kontrola 

 

Strategická finanční kontrola se zaměřuje na sledování a vyhodnocování vývoje 

strategických finančních veličin, jeţ jsou klíčové pro zajištění dlouhodobé existence 

a prosperity. Je tedy zaměřena na hodnocení finanční struktury, vlastní a cizí 

dlouhodobé finanční zdroje a pořízení dlouhodobého majetku. Strategická finanční 

kontrola se zaměřuje na hodnocení tří rovin, a to jak se liší skutečné podmínky 

od předpokladŧ, z nichţ finanční plánování vycházelo, jak se liší skutečná finanční 

situace organizace od předpokládané, s níţ finanční plán pracoval, a dále jak zjištěné 

ovlivní investování a financování organizace. (27, s. 175-176)  

 

1.5.2. Operativní finanční kontrola 

 

Proces operativní finanční kontroly lze popsat jako neustálý koloběh následujících 

činností realizovaných v krátkodobém časovém horizontu (např. měsícŧ) s cílem 

prověřit efektivní nakládání s prostředky organizace pro plnění jejích cílŧ 

v tomto krátkém období. Tato soustava činností obsahuje získání informací, zjištění 

odchylek od plánovaného stavu, analýzu těchto zjištěných odchylek, návrh opatření 

pro odstranění odchylek, aktualizaci plánu a následnou opětovnou kontrolu. (7, s. 94) 
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Vhodné zvolení načasování opakování tohoto cyklu pomŧţe včas indikovat případné 

neţádoucí vlivy a tedy na tyto včas reagovat. 

 

V rámci operativní finanční kontroly je zaměřena pozornost zejména na příjmy 

a výdaje, resp. náklady a výnosy, dále oběţná aktiva a krátkodobá pasiva, 

tedy hodnocení plánovaných výkazŧ ve vztahu ke skutečným výkazŧm účetnictví. 

Hodnoceno je především dosahování přiměřené a odŧvodněné likvidity. (24, s. 120) 

Celý proces sestává z následujících krokŧ. 

 

 Získání informací  

Kaţdá nezisková organizace je účetní jednotkou, proto musí vést účetnictví. V rámci 

účetní závěrky pak mají dle ust. § 3 vyhlášky č. 504/2002, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o účetnictví, povinnost tyto subjekty sestavit rozvahu, výkaz zisku 

a ztráty a přílohu. Mimo finančního účetnictví je cenným zdrojem podkladŧ manaţerské 

účetnictví, které poskytuje informace nad rámec finančního účetnictví v jeho zákonem 

dané podobě, avšak toto nemá zákonné vymezení a jeho vedení je v plné kompetenci 

organizace.  

 

 Analýza výkazů, rozpočtová kontrola a zjištění odchylek od plánu 

Srovnání rozpočtu a skutečnosti velmi usnadní organizaci fakt, ţe výkazy a rozpočty 

jsou vzájemně kompatibilní. Dále mŧţe být v rámci operativní finanční kontroly 

uţíváno poměrových ukazatelŧ, a to především z oblasti likvidity. Pro hodnocení 

hospodářské situace neziskové organizace lze uţít celou řadu ukazatelŧ ziskové sféry, 

a to zejména v případě, ţe organizace vyvíjí vedlejší hospodářskou činnost. (7, s. 100) 

 

 Analýza odchylek 

Při této činnosti jde o zjištění, co nesoulad plánovaného se zjištěným skutečným stavem 

zpŧsobilo. Mŧţe jít o špatně odhadnutý rozpočet, pŧsobení vlivŧ, které nemohly být 

předpokládány, nebo byly odchylky zpŧsobeny špatným hospodařením. 
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 Návrh a provedení nápravných opatření, aktualizace rozpočtu 

Dle charakteru zjištěných příčin odchylek je nezbytné na tyto podněty reagovat a níţe 

zmíněné návrhy opatření zapracovat do finančního plánu. Výstupem této fáze kontroly 

je tedy aktualizovaný rozpočet. 

 Úprava rozpočtu – v případě, ţe se zjistí, ţe k odchylkám došlo pŧsobením 

vnějších vlivŧ. 

 Přijetí úsporných opatření – pokud se zjistí, ţe náklady výrazně překročily 

plán, je moţné hledat řešení v jejich sniţování. 

 Změna fundraisingových činností – v případě nedostatečných příjmŧ je moţné 

hledat moţnosti získání dodatečných prostředkŧ. (7, s. 99) 

 

 Opakování cyklu 

Shora uvedený sled činností je nejvhodnější provádět v pravidelných cyklech a proces 

si co nejvíce zjednodušit např. vyuţitím vhodné softwarové podpory a tvorbou vlastních 

standardizovaných formulářŧ.  
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2. Analytická část 

 

Základem pro kvalitně zpracovaný plán je dŧkladná analýza, protoţe aby mohlo být 

kvalifikovaně rozhodnuto o budoucím stavu, musí být nejprve poznán minimálně 

současný stav a alespoň nahlédnuto do minulosti, a tak nejprve poznat minimálně 

základní dosavadní vývoj systému, v němţ se začíná plánovat. Objektivní zjištění 

současné situace a vyhodnocení relevantních dat je tak cenným podkladem 

pro kvalifikovaný odhad budoucnosti, kdy budou naplánovány realistické dosaţitelné 

cíle. 

 

Vlastní práce je zpracována na podkladech malé nevládní neziskové organizace 

pŧsobící v oblasti ochrany ţivotního prostředí sídlící v Chrudimi, a to ZO ČSOP Klub 

ochráncŧ SPR Habrov, kdy dále v textu bude pro usnadnění pouţíváno zkrácené 

označení ČSOP Habrov. 

 

2.1. Interní analýza  

 

V této kapitole bude spolek ČSOP Habrov představen a budou přiblíţeny základní 

procesy zde probíhající. 

 

ČSOP Habrov je pobočný spolek spolku Českého svazu ochráncŧ přírody (dále 

zkráceně ČSOP), největšího spolku v ČR zabývající se ochranou přírody. Dále jiţ bude 

jako o spolku v textu hovořeno o tomto pobočném spolku. ČSOP Habrov začínal v 50. 

letech jako vlastivědný spolek při vlastivědném muzeu v Chrudimi a pořádal besedy, 

přednášky a výlety. V 80. letech zaţil rozmach, kdy začal provozovat útulek, nabral 

nové členy a zařadil do portfolia činnosti nové aktivity a zdroje. Po několikaletém 

období útlumu došlo po roce 2007 k obnovení organizace a i přesto, ţe v roce 2011 

přestala organizace oficiálně provozovat útulek, realizuje mnoho činností a další plánuje 

zaktivovat.  
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Poslání a vize 

Posláním organizace je péče o ţivotní prostředí, ochrana přírody, ekologická 

výchova osvěta.  

 

Struktura spolku 

Aktuálně má spolek 11 členŧ, z kterých je 5 také členy výboru. Výbor jako kolektivní 

statutární orgán řídí činnost a hospodaření spolku mezi jednotlivými členskými 

schŧzemi, která je nejvyšším orgánem spolku. Z celkového počtu členŧ jsou pak dva 

jejími zaměstnanci.  

 

Činnost pro naplnění poslání 

Mezi hlavní činnosti spolku patří práce v terénu, např. ochrana přírody, likvidace 

skládek a jiná péče o krajinu a ţivotní prostředí (např. pro Město Chrudim pravidelně 

provádí mimo likvidace skládek, údrţbu zeleně, zdravotní zářez stromŧ, zástřih zeleně, 

pokos a úklid pozemkŧ města, likvidace invazivních druhŧ rostlin, péče o chráněné 

krajinné oblasti aj.). Dalšími činnostmi spolku je např. monitoring stavu ţivotního 

prostředí, informační a osvětová činnost prostřednictvím svého ekocentra a ekoporadny 

Zelený dŧm Chrudim, ve spolku označované jako centrum ekologické výchovy. 

Toto ekocentrum pořádá či se spolupodílí na rŧzných preventivních, výukových 

a osvětových akcích a informačních kampaních, např. Den Země v několika městech 

Pardubického kraje, Evropský týden mobility, Týden pro duševní zdraví, dětské dny, 

akci Ukliďme svět aj. Dále spolek prostřednictvím svého ekocentra realizuje provoz 

informačního střediska pro ekoporadenství, knihovnu, nabízí výukové programy 

pro školy, besedy s členy denních stacionářŧ, praxe studentŧ SŠ zemědělské a VOŠ, 

exkurze po okolí, přednášky svých i dalších odborníkŧ z oboru, výstavy a zajišťuje další 

environmentální vzdělávání.  

 

Zdroje    

Pro přehlednost je zdrojová základna organizace členěna v této práci na hmotné, lidské 

a finanční zdroje. 
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 Materiálně-technická vybavenost  

 

Z pouze omezených dostupných informací je dlouhodobý hmotný majetek spolku 

jiţ zastaralý a vhodný ke generální opravě či výměně, a to ať jiţ se jedná o movitý 

či nemovitý majetek.  

 Nemovitosti - Do roku 2012 spolek vlastnil budovu, v níţ aktuálně sídlí. Jedná 

se o historickou budovu v památkové zóně v centru města. Tuto nemovitost 

získala organizace od Města Chrudim a tomuto ji také v roce 2013 po jistých 

právních problémech s mateřským spolkem převedla zpět a nyní je zde opět 

v nájmu. Spolek vlastnil také chatu u Sečské přehrady, kterou však v roce 2010 

odprodal spřízněnému spolku, neboť ji nevyuţíval a tato chátrala. V majetku 

je tak aktuálně pouze jedna nevyuţívaná chata a pozemky, ke kterým však nebylo 

pro účely této práce zjištěno více informací. 

 Vybavení základny - Hmotné vybavení sídla spolku čítá PC 

s tiskárnou, kancelářský nábytek a lednice, vše viditelně staršího data pořízení. 

V sídle organizace se také nachází rozsáhlá knihovna. V majetku má organizace 

dále infostánek pro pořádané akce, kotce a výběhy pro zvířata a pracovní 

předměty jako malý traktor, sekačky a křovinořezy, nářadí aj. zahradní techniku.  

 

 Lidské zdroje 

 

V této kapitole jsou představeny hlavní osobnosti spolku, a to v členění dle funkcí, 

jeţ v organizaci aktuálně zastávají.  

 Předseda - Předsedou spolku je inţenýr, pŧsobící na Městském úřadu Chrudim, 

odboru ţivotního prostředí, jako referent oddělení přírodního prostředí v zaměření 

na ochranu přírody. Je také znalec z oboru stromy a keře, chráněná území, 

ochrana krajinného rázu a zdravotní stav dřevin, odborník na dendrologii a proces 

EIA (vyhodnocování vlivŧ činností na ţivotní prostředí z angl. Environmental 

Impact Assessment). Dále přednáší na VOŠ při SŠ zemědělské Chrudim. 

 Hospodář - Hospodářem je lesník, ornitolog a myslivec, zakládající člen spolku 

tak, jak je znám dnes, kdy dříve pŧsobil v ČSOP Chrudim, České společnosti 

ornitologické, v TIS - Sboru ochrany přírody při Národním muzeu v Praze 
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a po mnoho let se v rŧzných krouţcích pro děti věnoval ekovýchově. Není 

pro funkci hospodáře odborně kvalifikován, avšak samostudiem a mnohaletou 

praxí ve funkci hospodáře spolku získal v oblasti financí neziskové organizace 

dostačující znalosti. 

 Vedoucí centra ekologické výchovy -  Další významnou osobností a jedním 

ze zaměstnancŧ spolku a zároveň členem výboru je lektor výukových programŧ 

a vedoucí centra ekologické výchovy. Vystudoval bakalářský obor učitelství 

praktického vyučování na IVP ČZU Praha, Správu ochrany ţivotního prostředí 

na VOŠ při SŠ zemědělské Chrudim a Ochranu a tvorbu ţivotního prostředí 

na Střední vinařské škole ve Valticích. V současnosti dokončuje poslední ročník 

magisterského navazujícího oboru Pedagogické fakulty Univerzity Hradec 

Králové, kde studuje pedagogiku v ekologické výchově. Má akreditaci 

pro lektorství ekologických výukových programŧ a také absolvoval akreditovaný 

kurz MŠMT pro pracovníky s dětmi a mládeţí ve volném čase. Velmi často 

se účastní konferencí a seminářŧ v oblasti ekoporadenství 

a vede mj. přírodovědný krouţek při Domově dětí a mládeţe Chrudim.  

 Revizor - Pro výkon činnosti kontrolní komise je volen jeden z členŧ spolku, 

který má za úkol dohlíţet nad činností spolku na všech úrovních činnosti.  

 Ostatní - Dalšími významnými osobnostmi jsou např. odborník na chemii 

ţivotního prostředí, inţenýrka, která dříve pracovala na Ministerstvu ţivotního 

prostředí, která se však aktuálně zabývá financemi soukromého sektoru 

nebo inţenýr architekt, aktivně zapojen v činnosti Místních akčních skupin. 

Všichni zde uvedení mají vysokoškolské vzdělání. Klíčová činnost organizace 

naplňující poslání je realizována především prostřednictvím práce v terénu 

a tuto pracovní činnost vykonávají pro spolek např. také odsouzení pachatelé 

trestných činŧ v rámci soudem uleţeného trestu vykonáváním obecně 

prospěšných prací, které pro tuto činnost dodává Probační a mediační sluţba ČR.  
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  Finance 

 

Činnost organizace je financována především z následujících hlavních zdrojŧ. 

 Město Chrudim - Město Chrudim financuje spolek prostřednictvím přímé dotace 

na její provoz, kdy uznatelnými náklady jsou především náklady na spotřebu 

energií, nájemné, ale také  mzdové náklady. Ţádost je vţdy předkládána 

v prosinci, v lednu je městem zaslána smlouva k podpisu a následující měsíc 

je obdrţeno jednorázově celkové finanční plnění. Vyúčtování obdrţené dotace 

se pak městu předkládá v únoru následujícího roku.  

 Grant Pardubického kraje - Pardubický kraj podporuje činnost spolku 

prostřednictvím pravidelně udělovaného grantu na provoz centra ekologické 

výchovy. Uznatelnými náklady tohoto zdroje příjmu jsou taktéţ energie, nájemné 

a mzdové náklady, kraj však dále přispívá na materiál, cestovné a sluţby jako jsou 

např. tisk, konzultační a právní sluţby, školení, opravy a údrţba, dále 

např. na nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku jako je software. 

Ţádost je podávána v dubnu, v květnu je uzavírána smlouva a v červnu počíná 

čerpání peněţních prostředkŧ, které jsou také vyplaceny jednorázově. V lednu 

musí být grant vyúčtován. 

 Úřad práce ČR - Tento příjem tvoří refundace mezd zaměstnancŧ, přijatých z řad 

nezaměstnaných a registrovaných do doby přijetí jako uchazeči o zaměstnání 

na Úřadu práce ČR. Příjem je připisován na účet spolku pravidelně měsíčně. 

 Odběratelé služeb - Dalším významným zdrojem příjmu jsou trţby za odvedené 

sluţby jiţ v této kapitole identifikovaného charakteru. Odběrateli jsou především 

Město Chrudim, Pardubický kraj, ale také další subjekty, které mají ve správě 

konkrétní chráněné oblasti, v nichţ spolek vykonává činnost. 

 

Plánování a finanční plánování 

Organizace netvoří ţádné plány v písemné formě, vše je pouze „v hlavách“ dvou 

dominantních osobností organizace, a to hospodáře a vedoucího centra ekologické 

výchovy, nebo organizace jedná aţ v reakci na jiţ vzniklé problematické situace. Jediná 

činnost, která souvisí s tvorbou finančních plánŧ a kterou se spolek zabývá, 

je formulářový odhad výše poloţek, které budou při sestavování ţádosti o dotaci z této 



35 

 

dotace hrazeny. Tyto odhady jsou však značně povrchní. Při kontrole čerpání dotace 

bylo jiţ v minulosti několikrát zjištěno, ţe dochází k duplicitě poţadavkŧ, kdy byla 

určitá poloţka nedopatřením poţadována k úhradě z více zdrojŧ nebo naopak schválená 

poloţka rozpočtu nebyla z dŧvodu chybného odhadu čerpána, ač by se prostředky 

mohly vyuţít ke krytí jiného druhu nákladu.  

 

Fundraising 

Spolek ustrnul na dosavadní úrovni získávání zdrojŧ, která je pro zajištění chodu 

organizace sice dostačující, pro zabezpečení rozvoje a zajištění stability by však bylo 

vhodné iniciativně vyhledávat nové moţnosti. Fundraising ve spolku neprobíhá 

systematicky, je pouze reagováno na nabídky města a kraje. Nové příleţitosti spolek 

aktivně nevyhledává nebo se toto děje pouze nahodile. Aktuálně se však přístup začíná 

měnit a organizace vyjednává např. s místním podnikatelským subjektem o finančním 

příspěvku a pro nadcházející období má přislíben finanční dar formou měsíčně 

se opětujícího finančního plnění. 

 

Hospodaření, řízení cash-flow 

V rámci tohoto procesu vede hospodář pokladní knihu a prostřednictvím drţené 

pokladny a dispozičního práva k bankovnímu účtu za vyuţití e-bankingu organizace řídí 

peněţní toky. Úhrady prostřednictvím bankovních převodŧ jsou však činěny 

nesystematicky a pouze nahodile, proto dochází nezřídka kdy k prodlení při úhradě 

splatných závazkŧ.  

 

Účetnictví, manažerské účetnictví a controlling 

Hospodář připravuje podklady pro účetní, který však není zaměstnancem a jeho sluţby 

spolek nakupuje. V minulosti často (ve sledovaném období dokonce pak kaţdoročně) 

dodavatele účetních sluţeb měnili, z čehoţ vyplývá pro organizaci jakási nekonzistence 

výkazŧ manaţerského účetnictví. Organizace vede účetnictví odděleně pro jednotlivá 

vnitroorganizační střediska, data jsou však pro srovnání v čase spíše nevyuţitelná, 

a to pro rozdílný přístup kaţdého z dosavadních účetní. Organizace se však 

také ani nesnaţila dosud data analyzovat a vyhodnocovat, proto tento nedostatek nebyl 

dosud řešen.  
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Organizace a projektové řízení 

Veškerou činnost spolku organizuje hospodář s vedoucím centra ekologické výchovy, 

pravidelné porady s ostatními členy zajišťovány nejsou a tito navštěvují organizaci 

nepravidelně, operativně dle potřeby. 

 

Marketing a PR 

V rámci těchto činností spolek vytvořil webové stránky, kde příleţitostně informuje 

o své činnosti.  Systematická spolupráce s místními médii navázána není. S veřejností 

komunikuje spolek aţ prostřednictvím pořádaných akcí, které však nejsou veřejnosti 

včas s předstihem a v dostatečné míře prezentovány.  

 

Vnitřní předpisy 

Spolek vydal pouze povinný vnitřní předpis, kterým jsou stanovy. Ţádné další interní 

dokumenty spolek nesestavuje. Vzhledem k tomu, ţe nejvíce činností vykonávají 

nejaktivnější členové (hospodář a lektor), kteří jsou ve vzájemném denním kontaktu, 

neuvaţovali o sepsání ţádných směrnic. Vše je zde vedeno na podkladu „zvykového 

práva“ a řídí se domluvou těchto zmíněných členŧ, kdy hospodář je jakousi neoficiální 

vŧdčí postavou spolku a má přehled o všech činnostech i financích. V souvislosti 

s členskou schŧzí je kaţdoročně sestavena výroční zpráva, která je však vyhotovena 

pouze v minimalistické podobě a informuje o činnosti za uplynulý rok. Tento dokument 

nemá kvalitní formální úpravu a také obsahově je vhodný spíše pro členy sdruţení 

neţ pro externí čtenáře. 

 

2.2. Finanční analýza 

 

Rozbor finančních aspektŧ činnosti organizace sice svým charakterem spadá do vnitřní 

analýzy, nicméně v této práci mu je věnována samostatná kapitola vzhledem k tomu, 

ţe právě finanční analýza má v systému finančního plánování nezastupitelné a zásadní 

postavení a je podstatnou výchozí podmínkou pro jeho úspěšné provedení.  
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Význam finanční analýzy pro finanční plán je patrný jiţ z její podstaty, kdy jejím 

hlavním úkolem je komplexně posoudit úroveň finanční situace a posoudit vyhlídky 

pro  budoucí vývoj. (26, s. 68) Bez tohoto kroku by finanční plánování byl pouhý tip 

a v podstatě by bylo znemoţněno sestavit kvalitní a realistický plán. 

 

Oblast finanční analýzy zde dále v textu popisuje hodnocení oblasti hospodaření 

organizace za období let 2010 - 2013 pomocí analýzy absolutních a rozdílových 

ukazatelŧ. Jako doplněk je uvedeno vyhodnocení vybraných ukazatelŧ poměrové 

analýzy. Sofistikovanějších metod nebylo pro přehlednost zdrojŧ a nedostatek 

doplňujících informací uţito. Jisté omezení představuje skutečnost, ţe vinou 

nekontaktnosti a neprofesionálnímu přístupu aktuálního dodavatele účetních sluţeb 

je část dat za rok 2013 pouze odvozena z dostupných informací, neboť potřebné 

podklady má aktuálně v drţení účetní, který stále neprovedl jejich zpracování. Dostupné 

podklady se nachází v přílohové části práce. 

 

Pro úplnost je vhodné upozornit na skutečnost, ţe sledované období lze rozdělit 

na polovinu, kdy v prvních dvou letech tohoto období spolek stále provozoval útulek 

pro opuštěná a zatoulaná zvířata. Provoz byl v roce 2011 pozastaven, objekt 

má organizace stále v nájmu a hradí zálohy na energie.  

 

2.2.1. Analýza absolutních a rozdílových ukazatelů 

 

V této kapitole jsou hodnoceny základních výkazy účetní závěrky pomocí horizontální 

analýzy zkoumající vývoj sledovaných poloţek a vertikální analýzy posuzující strukturu 

hodnocených poloţek. Přehled naměřených hodnot horizontální a vertikální analýzy 

je pro jejich rozsah uveden v přílohové části práce pod č. 3 - 6. 

 

 Aktiva 

 

Obsahová náplň poloţek dlouhodobého majetku byla jiţ vymezena výše, 

avšak je nezbytné zmínit, ţe hodnota majetku je nadhodnocena, jelikoţ spolek majetek 

v minimálně pro tuto práci sledované historii neodpisoval. Účetní hodnota 
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dlouhodobého majetku je tak v čase téměř konstantní. V posledním roce bylo 

v dlouhodobém majetku zaznamenáno vyřazení budovy, které sníţilo hodnotu 

dlouhodobého majetku o více neţ čtvrtinu, avšak i nadále činila účetní hodnota 

dlouhodobého majetku více neţ polovinu celkových aktiv. Jeho podíl na celkovém 

majetku se v čase měnil, a to vzhledem ke změnám v poloţkách oběţných a ostatních 

aktiv.  

Z oběţných aktiv má zásadní postavení hodnota pohledávek, zásoby spolek nevykazuje. 

K rozvahovému dni vykazované hodnoty krátkodobého finančního majetku v čase 

značně kolísaly.  

Významný podíl na celkových aktivech spolku zaujímaly ostatní pohledávky, 

kdy organizace v minulosti neobdrţela finanční plnění za poskytnuté sluţby pronájmu 

části nebytových prostor sídla, jejíţ byla do roku 2012 vlastníkem. Dále pak bývalý 

nájemník neuhradil podíl na společné spotřebě energií. Spolek tak přišel o moţný 

příjem za vyuţití prostor k jinému účelu, ale taktéţ byl rozpočet zatíţen doplácením 

za energie spotřebované tímto nájemníkem, neboť smluvním odběratelem dodávek 

energií je spolek a s nájemníkem měl tyto vztahy dále upraveny v rámci nájemní 

smlouvy. Podíl těchto ostatních pohledávek činil kaţdoročně cca 1/3 celkových aktiv, 

v roce 2012 tento podíl činil dokonce 69 % souhrnné hodnoty aktiv. 

Obsahová náplň poloţky jiných aktiv se nepodařila z dostupných informací 

identifikovat.  

 

 

Graf 1: Vývoj hlavních sloţek aktiv (vlastní zpracování) 
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 Pasiva 

 

Ze struktury pasiv výrazně převládají vlastní zdroje. Tato hodnota je však v čase 

klesající, neboť spolek vykazuje pravidelně ztrátu. Spolek svou činnost neúvěruje 

úročeným cizím kapitálem, a to ani z části.  

Cizí zdroje spolku tvoří pouze krátkodobé závazky, dlouhodobé závazky nebyly 

vykázány v ţádném ze sledovaných období. Závazky spolku vyplývají zpravidla 

pouze z běţných dodavatelsko-odběratelských a pracovněprávních vztahŧ. 

 

 

Graf 2: Vývoj hlavních sloţek pasiv (vlastní zpracování) 

 

 Výsledek hospodaření 

 

Spolek vykázal zisk pouze v posledním ze sledovaných období vlivem nárŧstu výnosŧ, 

a to zejména trţeb a provozních dotací. Daň z příjmu je i přesto nulová, neboť spolek 

vyuţil moţnosti sníţení základu daně v souladu s ust. § 20 zákona č. 586/1992 Sb., 

o dani z příjmŧ. Obsahová náplň a vývoj jednotlivých poloţek nákladŧ a výnosŧ jsou 

přiblíţeny dále v textu. Vývoj jednotlivých sloţek znázorňuje následující graf. 
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Graf 3: Vývoj nákladŧ, výnosŧ a výsledku hospodaření (vlastní zpracování) 

 

 Náklady 

 

Souhrnná hodnota celkových nákladŧ v čase klesala, coţ odpovídá útlumu činnosti, 

tedy zmiňovanému omezení provozu útulku. Následující graf zobrazuje prŧběh vývoje 

a jednotlivé hlavní sloţky nákladŧ spolku. 

 

 

Graf 4: Vývoj hlavních sloţek nákladŧ (vlastní zpracování) 

 

Osobní náklady 

Zásadní podíl ve všech letech sledovaného období měly na celkových nákladech osobní 

náklady, které v posledních třech letech tvořily více neţ polovinu těchto celkových 

nákladŧ. Souhrnná výše však meziročně kopírovala klesající vývojový trend celkových 
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sledovaném období měla organizace dva stálé zaměstnance, přičemţ příleţitostně 

a krátkodobě zaměstnávala také další dvě osoby, a to nárazově dle aktuální potřeby 

v případě časové tísně při blíţícím se termínu předání odvedené zakázky. Spolupráci 

však jiţ ukončila, neboť se jednalo o značně nespolehlivé osoby a aktuálně pracovní sílu 

dodává Probační a mediační sluţba ČR. 

 

Spotřebované nákupy 

Podíl spotřeby nákupu na celkových nákladech činil ve sledovaném období 14 - 34 %, 

tedy se nejedná o zanedbatelnou poloţku. Následující graf zobrazuje hlavní sloţky, 

ale také vývoj této poloţky a jejích součástí.  

 

 

Graf 5: Vývoj a struktura spotřeby nákupu (vlastní zpracování) 

 

Spotřeba energií 

Další významnou poloţkou jsou náklady na spotřebu energií, které sice v roce 2012 

významně poklesly vinou poklesu spotřeby plynu, v posledním období však znovu 

nabývaly značně vysokých hodnot zapříčiněných změnou vykázané spotřeby plynu. 

Spolek má odběr energií společných s dalším nájemníkem této budovy, proto by bylo 

moţné také usuzovat vzhledem k úspornému chodu spolku na to, ţe značně kolísavý 

charakter naměřených hodnot této spotřeby mŧţe být zpŧsoben chybným rozúčtováním 

této poloţky mezi spolek a dalšího nájemníka sídla. Bliţší informace pro podrobnější 

analýzu však účetní spolku dosud nedodal. 
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Tab. 1: Přehled spotřeby energií v Kč (vlastní zpracování interní dokumentace spolku) 

 

 

Materiálové náklady 

Dále nelze přehlédnout výrazné sníţení materiálových nákladŧ vlivem skutečnosti, 

ţe jiţ nebylo nutné vynakládat mnoţství prostředkŧ na krmivo pro v útulku ubytovaná 

zvířata. Také pak bylo s omezením činnosti útulku zaznamenáno sníţení dalších 

poloţek materiálu, jak je zobrazeno v následující tabulce. Pouze rok 2013 vykazoval 

vyšší souhrnnou hodnotu této sloţky nákladŧ, neboť jako první z řady je v této poloţce 

vykázána také spotřeba pohonných hmot a provozních kapalin pro zemědělskou 

techniku, uţívanou při práci v terénu. Dříve byly tyto pohonné hmoty a provozní 

kapaliny obsahovou náplní účtu spotřeby ostatních neskladovatelných dodávek. 

Hodnota této poloţky roku 2013 byla ale také navýšena o poloţku, jíţ se však 

z dostupných informací nepodařilo identifikovat, jak je z tabulky patrné. Svŧj podíl 

na tomto navýšení má však také rozvoj činnosti spojený se získáním nových zakázek. 

 

Tab. 2: Přehled mat. nákladŧ v Kč (vlastní zpracování interní dokumentace spolku) 

 

 

Služby 

Při hodnocení výše nákladŧ vynaloţených v souvislosti s nákupem sluţeb nebyla 

zjištěna ţádná výjimečná hodnota či nestandardnost - souhrnná hodnota klesala tak, 

jak byl zaznamenáván s koncem roku 2011 útlum činnosti. Velmi významný podíl 

na celkové hodnotě nakupovaných sluţeb a také výrazné změny byly zaznamenány 

pouze na účtu ostatních sluţeb, které v roce 2010 a 2011 vykazovaly výrazně vyšší 

Poloţka 2010 2011 2012 2013

Energie celkem 111 659 121 823 48 128 119 769

Plyn 55 293 78 999 9 750 83 449

Voda 14 792 9 973 11 118 11 168

Elektrická energie 41 574 32 851 27 260 25 152

Poloţka 2010 2011 2012 2013

Materiál celkem 149 229 57 662 24 090 119 769

Publikace a tiskoviny 5 406 3 619 2 994 2 924

Přímý materiál 15 241 21 778 2 302 3 625

Reţijní materiál 13 061 6 808 5 082 6 399

Drobný DHM - nářadí aj. 75 421 2 239 5 707 6 983

Ochranné prac. prostř. 3 204 468 374 2 085

Pohonné hmoty aj. provoz. látky 15 547 6 978 7 631 8 020

Krmivo aj. 21 349 15 772 0 0

Ostatní neidentifikované 0 0 0 89 733



43 

 

hodnoty neţ v dalších obdobích, coţ je také připisováno k tíţi právě činnosti související 

s provozem útulku. 

 

Tab. 3: Přehled nákladŧ na sluţby v Kč (vlastní zpracování interní dokumentace spolku) 

 

 

Daně a poplatky 

Hodnota poloţky daně a poplatky je tvořena v roce 2010 především náklady za soudní 

řízení, v roce 2013 se pŧvodce vzniku této částky zjistit nepodařilo pro nedostatek 

informací, ale patrně zde bylo účtováno také o nákladech soudního řízení v souvislosti 

s vleklými spory o budovu sídla. Poloţka ostatní pokuty a penále vykazuje poplatky 

z prodlení za pozdní úhrady za odebrané sluţby z běţných dodavatelko-odběratelských 

vztahŧ. 

 

Jiné ostatní náklady 

V roce 2012 je patrný značný skokový vzestup hodnoty poloţky jiné ostatní náklady, 

avšak příčina vzniku nebyla z dostupných informací identifikována.  

 

Odpisy 

Hodnota odpisŧ mimo rok 2010, kdy došlo v majetku spolku k vyřazení chaty, vykazuje 

nulovou hodnotu. Organizace dále svŧj majetek neodpisovala a byla na tento nedostatek 

upozorněna. Problém bude řešit v rámci nadcházejícího účetního období v součinnosti 

s účetním organizace z dŧvodu dosaţení věrného a poctivého zobrazení skutečného 

stavu majetku účetnictvím. Jelikoţ nebyly k dnešnímu dni předloţeny ţádné podklady 

pro tento výpočet či alespoň odhad, není vzhledem k mnoţství faktorŧ ovlivňující 

poloţku odpisŧ v plánovaném období v plánových výkazech zohledněna. Odhad by byl 

bez dalších poskytnutých informací pouze nepodloţený tip. S ohledem na skutečnost, 

ţe organizace v ţádné z alternativ plánu nedosahuje takového zisku, který by podléhal 

po úpravě základu daně zdanění a nebude tímto postupem tento základ daně z příjmu 

Poloţka 2010 2011 2012 2013

Sluţby 178 404 197 763 81 771 57 761

Opravy a udrţování 9 439 4 882 11 684 9 240

Cestovné 29 580 11 333 6 699 7 555

Reprezentace 3 597 1 688 1 044 0

Ostatní sluţby 135 788 179 860 62 344 40 966



44 

 

zkreslen, nebude v rámci této práce řešení tohoto nedostatku dále rozpracováno, 

ač je to vnímáno jako slabina předloţeného finančního plánu a značně je tímto pak také 

omezena vypovídací schopnost ukazatelŧ při další analýze. Organizace byla dále 

poučena o vedení inventární knihy dlouhodobého majetku a sestavení odpisového 

plánu.  

 

Členské příspěvky 

V nákladech je účtováno také o členských příspěvcích za členství spolku v dalších 

organizacích a sdruţeních, kdy za všechny je moţné jmenovat mateřský spolek ČSOP, 

Krajské sdruţení ČSOP či např. KONEP a MAS Chrudimsko. 

 

 Výnosy 

 

Celková hodnota výnosŧ zaznamenala taktéţ sestupný trend, pouze v roce 2013 došlo 

k nárŧstu této hodnoty, coţ bude následně vysvětleno při podrobnějším rozboru. 

 

 

Graf 6: Vývoj hlavních poloţek výnosŧ (vlastní zpracování) 

 

Tržby za služby 

V období provozu útulku zaujímaly největší podíl na celkových výnosech trţby 

za sluţby, neboť tato činnost (zmíněný provoz útulku) byla do značné míry financována 

městem, které má přímo zákonnou povinnost zajistit provoz takovéto sluţby. Hodnoty 

trţeb v dobách provozování útulku čítaly více neţ 60 % celkových výnosŧ. Trţby 

za provoz útulku pak v těchto letech tvořily více neţ polovinu trţeb za sluţby spolku. 

Hodnoty těchto dvou let jsou také navýšeny o hodnotu výnosu z pronájmu části budovy, 
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která však byla uhrazena pouze z části a spolek tuto pohledávku za bývalým 

nájemníkem stále eviduje. Výše hodnot trţeb za další období jiţ odpovídá pouze 

základní činnosti péči o ţivotní prostředí a vzdělávací činnosti tak, jak je popsáno 

v úvodu analytické části. Přestoţe s útlumem provozu útulku tyto výnosy výrazně 

poklesly, stále zabírají min. čtvrtinu celkového výnosu spolku. V roce 2013 hodnota 

trţeb vzrostla a byl zaznamenán aţ více neţ dvojnásobný nárŧst této hodnoty vlivem 

nárŧstu zakázek od Města Chrudim. Dále však byly také zintenzivněny práce ve dvou 

přírodních rezervacích a spolek také získal zakázku na spásání velké zatravněné plochy 

v chráněné oblasti, k čemuţ má zdarma soukromou osobou k dispozici zapŧjčené ovce. 

 

Provozní dotace 

Nejvýznamnějšími poloţkami výnosŧ po skončení provozu útulku byly provozní 

dotace. Mezi provozní dotace spolek počítá zejména příjmy Města Chrudim, 

Pardubického kraje a Úřadu práce ČR. Po skončení provozu útulku se dotace staly 

nejzásadnější příjmovou poloţkou rozpočtu, která činí aţ cca 70% celkových výnosŧ. 

Po ukončení činnosti útulku celková hodnota poklesla, nadále však meziročně rostla 

o více neţ 30 %, coţ bylo zpŧsobeno získáním významného zdroje financování 

osobních nákladŧ prostřednictvím Úřadu práce ČR. 

Zajištění dotačních příjmŧ je pro organizaci značně administrativně zatěţující, 

neboť musí kaţdoročně vypracovat projektovou ţádost a zdŧvodnit uţití poţadovaných 

prostředkŧ, ale jedná se o spolehlivý a pravidelný zdroj příjmu.  

Přehled v minulosti čerpaných přímých dotací zobrazuje následující tabulka. 

 

Tab. 4: Přehled čerpaných dotací v Kč (vlastní zpracování int. dokumentace spolku) 

 

 

Jiné výnosy 

Dalšími významnými poloţkami výnosŧ byly v roce 2010 jiné ostatní výnosy, 

kde je vykázáno přijaté pojistné plnění za škodu, protoţe v tomto období byla spolkem 

Poloţka 2010 2011 2012 2013

Provozní dotace 212 318 184 983 247 726 345 150

Město Chrudim 89 718 103 500 80 700 93 460

Pardubický kraj 69 000 60 000 55 000 62 000

Úřad práce ČR 53 600 21 483 64 893 189 690

Ostatní 0 0 47 133 0
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vlastněná budova sídla zasaţena poţárem. Dále pak byla v tomtéţ roce zaznamenána 

vysoká hodnota trţeb z prodeje dlouhodobého majetku, kdy se jednalo o jiţ shora 

uvedený prodej nevyuţívané chaty.  

 

Dary 

V prvních dvou letech sledovaného období vykazovala organizace poměrně vysokou 

výši darŧ, které zaujímaly v roce 2011 aţ 6 % celkových výnosŧ. S ukončením činnosti 

útulku však hodnota rapidně poklesla a v roce 2013 byla tato hodnota dokonce nulová. 

 

Členské příspěvky 

Členské příspěvky netvoří v ţádném ze sledovaných období ani celé 1 % z celkových 

příjmŧ a je tedy svou výši v celkovém zdrojovém zajištění činnosti zanedbatelnou 

poloţkou. Výše členských příspěvkŧ se v organizaci odvíjí od ekonomické aktivity 

člena, kdy studenti, nezaměstnaní a dŧchodci hradí poplatek ve sníţené výši 50,- Kč. 

Pro zaměstnané však výše členského příspěvku také není stanovena v neúnosné výši 

a tato činí 100,- Kč.  

 

 Analýza peněžních toků  

 

Analýzu peněţních tokŧ ztěţovala značná nesystematičnost v úhradách závazkŧ 

a také skutečnost, ţe v prŧběhu sledované historie byli několikrát změněni dodavatelé 

energií a dalších pravidelně odebíraných sluţeb. Ze získaných podkladŧ omezeného 

rozsahu lze uvést, ţe platby závazkŧ opakujícího se charakteru jsou realizovány značně 

nepravidelně, kdy pro tento stav dochází často k prodlení s úhradou splatných závazkŧ 

a spolku jsou účtovány s tím související sankce.  

Také mzdy jsou jednomu ze zaměstnancŧ vypláceny mnohdy nárazově vţdy jednou 

za několik měsícŧ zpětně, coţ je moţné díky jeho loajalitě a úspornému zpŧsobu ţivota 

ve stylu poslání spolku. Tímto spolku vzniká jakási rezerva v případě výpadku cash-

flow. 

Naopak se splatností pohledávek (vyjma jiţ zmíněné pohledávky za bývalým 

nájemníkem) problémy zaznamenány nejsou, coţ není vzhledem k pŧvodu zdrojŧ, 

kterým jsou převáţně veřejné rozpočty, překvapující. Příjmy za odvedené sluţby jsou 
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inkasovány zpravidla v měsících březen - prosinec, neboť vzhledem k charakteru 

činnosti, kterým je zpravidla terénní práce, je výkon této činnosti sezónně omezen. 

Dotační příjmy jsou pravidelné, kdy Město Chrudim hradí v měsíci únoru, Pardubický 

kraj v červnu a Úřad práce ČR v měsíčních intervalech. 

 

 Čistý pracovní kapitál 

 

Při výpočtu ukazatele nebyla do tohoto zahrnuta pochybná pohledávka za bývalým 

nájemníkem, neboť není počítáno s jejím brzkým inkasem a tedy není brána za likvidní 

sloţku majetku. Obecně záporná hodnota značí „nekrytý dluh“ a indikuje moţné 

platební potíţe, neboť ke krytí krátkodobých závazkŧ není dostatek likvidního majetku. 

Hodnota ČPK je kladná v prvních dvou letech analyzovaného období, nadále jsou 

hodnoty ukazatele záporné. Jako doplňku bylo uţito ukazatele čisté peněţní prostředky, 

který nabýval záporných hodnot po celé období, tedy poukázal na skutečnost, 

ţe nejlikvidnější sloţka majetku by vţdy k danému okamţiku nepostačila na úhradu 

splatných závazkŧ. 

 

Tab. 5: Výpočet hodnot rozdílových ukazatelŧ likvidity v tis. Kč (vlastní zpracování) 

 

 

2.2.2. Poměrová analýza 

 

Poměrové ukazatele budou hodnoceny pouze jako doplňkové, jelikoţ vzhledem 

k charakteru organizace nemají povětšinou vysokou vypovídací schopnost. 

Také je negativně hodnocen statický charakter většiny ukazatelŧ. 

 

 Rentabilita 

 

Vzhledem k neziskovému charakteru hodnocené organizace zde není hodnocena oblast 

rentability, neboť zisk v hodnocené organizaci není primárním cílem a spolek 

neodvozuje svou úspěšnost od kritéria ziskovosti své činnosti. Hodnocení oblasti 

Rozdílové ukazatele Výpočet 2010 2011 2012 2013

Čistý pracovní kapitál (Fin. maj. + zásoby + kr. pohl.) - kr. záv. 78 16 -53 -19

Čisté pohotové prostředky Peněţní prostředky - kr. záv. -51 -7 -90 -36
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rentability hospodaření by bylo aktuální v případě, ţe by organizace vyvíjela 

doplňkovou hospodářskou činnost, neboť zde je dosahování zisku pro podporu hlavní 

činnosti ţádoucí. 

Namísto vyhodnocování rentability je v neziskovém sektoru vhodné hodnotit míru 

dosahování cílŧ nebo vyuţít např. hodnocení efektivnosti neziskových projektŧ pomocí 

metody Cost-Benefit Analysis, která je vyvinuta primárně pro hodnocení veřejně 

prospěšných projektŧ, jelikoţ hodnotí vynaloţené náklady k získanému uţitku 

a dopadŧm projektu na zainteresované subjekty. (18, s. 91). Tato metoda však uvaţuje 

s kvantifikováním dopadŧ činnosti v numerických jednotkách, proto bude od jejího uţití 

zde ve finanční analýze spolku upuštěno, neboť např. vyjadřovat m
2
 upravené zeleně 

či počet vzdělaných a informovaných osob se pro potřeby této diplomové práce jeví 

značně neefektivní a navíc tyto parametry činnosti spolek dosud nesledoval 

a nevyhodnocoval, ani se to zde nejeví do budoucna jako účelné. 

 

 Autarkie 

 

Autarkie vyjadřuje míru soběstačnosti organizace. Vyhodnocení předpokládá splnění 

dvou podmínek, kterými jsou pokrytí poptávky nabídkou a neexistence soukromé 

ziskově orientované organizace, která by k dosaţení stejné úrovně výstupŧ spotřebovala 

méně vstupŧ. Její hodnocení je moţné dvěma zpŧsoby, a to poměřováním výnosŧ 

a nákladŧ či příjmŧ a výdajŧ.  

 

Tab. 6: Výpočet hodnot ukazatelŧ autarkie (vlastní zpracování) 

 

 

Hodnocení pro účely této práce je provedeno pomocí ukazatele výnosově-nákladové 

autarkie, který zohledňuje oproti ukazateli autarkie na bázi příjmŧ a výdajŧ 

také základní účetní principy jako je akruární, realizační či princip věcné shody nákladŧ 

a výnosŧ. 

Dle hodnot vypočteného ukazatele je spolek soběstačný aţ v posledním hodnoceném 

období, neboť v tomto roce došlo ke značnému nárŧstu výnosŧ za současného poklesu 

Ukazatel Výpočet 2010 2011 2012 2013

Výnosově - nákladová Výnosy / náklady 0,78 0,88 0,63 1,13

Míra příjmu neiv. dotace na celk. příjmech Neinvestiční dotace / příjmy 0,18 0,27 0,76 0,69
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nákladŧ, jak jiţ bylo popsáno. Dále byly poměřovány dotační příjmy na celkových 

příjmech, kdy bylo zjištěno, ţe dotace zaujímaly zásadní podíl na příjmech 

aţ v posledních dvou letech období, a to vzhledem k výpadku trţeb za provoz útulku, 

kdy se následně dotační příjmy staly hlavním zdrojem příjmŧ, jak jiţ ostatně bylo 

uvedeno výše.  

  

 Likvidita 

 

Ukazatele této skupiny hodnotí schopnost organizace hradit splatné závazky, 

tedy její platební schopnost. Omezením této skupiny ukazatelŧ je jejich statický 

charakter, kdy hodnotí tento parametr hospodaření k jedinému okamţiku. Přesto 

je hodnocení provedeno a jsou pro něj vybrány dva z obecně nejčastěji uţívaných 

ukazatelŧ skupiny, a to pohotová a rychlá likvidita. Pro účely výpočtu jsou 

za krátkodobé závazky a pohledávky povaţovány tyto poloţky se splatností do 30 dnŧ. 

Také byly vyloučeny pochybné pohledávky za bývalým nájemníkem z titulu dluţného 

nájmu a energií, aby tyto hodnoty nezkreslovaly výsledky výpočtŧ.  

 

Tab. 7: Výpočet hodnot ukazatelŧ likvidity (vlastní zpracování) 

 

 

Pohotová likvidita lze v prvních dvou letech hodnotit kladně, taktéţ v roce 2013 

nabývala uspokojivých hodnot. V roce 2012 vykázal ukazatel alarmující hodnotu, 

kdy byla organizace ke dni vykázání vstupních hodnot schopna uhradit pouze 4 % 

splatných závazkŧ. Tato výrazně nízká hodnota byla zpŧsobena vlivem nárŧstu hodnoty 

krátkodobých závazkŧ.  

Ukazatel rychlé likvidity vykazoval pozitivní výsledky pouze v prvních dvou letech 

období, následně prudce poklesl. V posledním roce sice téměř dvojnásobně vzrostl, 

přesto však nedosahoval uspokojivých hodnot, kdy výsledky pod hodnotu 1 značí 

nebezpeční nesolventnosti.  

 

  

Ukazatel Výpočet 2010 2011 2012 2013

Pohotová likvidita Fin. maj. / kr. záv. 0,68 0,84 0,04 0,52

Rychlá likvidita (Krátk. pohl. + fin.maj.) / kr. záv. 1,48 1,36 0,44 0,80
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 Aktivita 

 

Ukazatele této skupiny hodnotí, úroveň efektivity vyuţití majetku organizace. 

Pro analýzu byl zvolen ukazatel obratu kapitálu, který hodnotí, kolikrát se vrátí 

do činnosti spolku vloţený kapitál, prostřednictvím výnosŧ, jako ocenění její produkce. 

 

Tab. 8: Výpočet hodnot ukazatelŧ aktivity (vlastní zpracování) 

 

 

Ukazatel zaznamenal sestupný trend výsledkŧ, coţ je hodnoceno negativně. Nárŧst 

je pozorován aţ v posledním roce, neboť došlo ke značnému nárŧstu výnosŧ. 

Dále byly hodnoceny ukazatele doby obratu krátkodobých pohledávek a krátkodobých 

závazkŧ, kdy u obou byl zaznamenán kolísavý charakter zjištěných hodnot. U doby 

obratu pohledávek lze hodnotit kladně pokles hodnoty v posledním roce. Hodnota let 

2010 a 2012 vykazuje vyšší hodnoty, kdy v roce 2010 dokonce hodnota převyšovala 

dobu obratu krátkodobých závazkŧ. V souhrnu však hodnota prŧměrného inkasa 

pohledávek ve výši 40 dnŧ není hodnocena jako kritická. 

Doba obratu krátkodobých závazkŧ v posledních třech letech hodnotu doby obratu 

krátkodobých pohledávek převyšovala, v posledním roce dokonce několikrát. Tento jev 

lze hodnotit kladně. V minulosti se však jiţ ukázalo, ţe pozdní úhrada závazkŧ s sebou 

mŧţe nést i jisté negativní dopady. 

Poměřením shora vyjádřených dob obratu poukazuje na dosaţení bezmála souladu 

těchto ukazatelŧ v roce 2010, dále je zaznamenán pozitivní vývoj sniţování hodnoty 

tohoto ukazatele, kdy pouze v roce 2012 mírně vzrostl. 

 

 Finanční stabilita 

 

Tato skupina ukazatelŧ umoţňuje analyzovat kapitálovou strukturu a hodnotit v jakém 

rozsahu je činnost financována cizími zdroji. 

 

Ukazatel Výpočet 2010 2011 2012 2013

Obrat kapitálu Výnosy / aktiva 1,60 1,27 0,82 1,21

Doba obratu pohledávek Kr. pohl. / (výnosy / 360) 38,55 11,98 40,72 15,16

Doba obratu závazkŧ Kr. závazky  / náklady / 360) 37,29 20,54 65,45 61,16

Poměr dob obratu kr. pohl. a kr. záv. DO pohl. / DO záv. 1,03 0,58 0,62 0,25
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Tab. 9: Výpočet hodnot ukazatelŧ finanční stability (vlastní zpracování) 

 

 

Koeficient samofinancování ukazuje, ţe vlastní zdroje převyšují cizí zdroje v celém 

analyzovaném období. Trend je po prudkém nárŧstu hodnoty ukazatele v roce 2011, 

zpŧsobeném především 72% poklesem cizích zdrojŧ, nadále klesající. Ukazatel finanční 

nezávislosti k tomuto doplňuje, ţe podíl vlastních zdrojŧ kolísal kolem hodnoty tří 

čtvrtin celkového kapitálu, v roce 2011 tento podíl činil dokonce plných 90 %. 

Vzhledem k charakteru hodnocené organizace tyto zjištěné hodnoty nejsou nijak 

překvapující. Pozitivně je také hodnocen fakt, ţe není uţito úročeného cizího kapitálu, 

neboť tohoto nebylo dosud třeba, kdy v případě nezabezpečení dostatečné likvidity 

je k dispozici neúročená pŧjčka od zaměstnance. 

Hodnoty dalších dvou hodnocených ukazatelŧ pouze dokreslují a potvrzují 

konstatovaný stav. Organizace se takto jeví jako stabilní. 

 

 Dynamika vývoje nákladů a výnosů 

 

Srovnání tempa rŧstu poukazuje na meziroční pokles celkových nákladŧ po celé 

sledované období, avšak tento pokles je také doplňován poklesem celkových výnosŧ, 

jejichţ hodnota sice v roce 2012 o více neţ 50 % meziročně poklesla, v dalším roce 

je zaznamenán významný nárŧst této hodnoty celkových výnosŧ zpŧsobený rŧstem 

trţeb, ale také dotačních příjmŧ.  

 

Tab. 10: Výpočet dynamiky vývoje nákladŧ a výnosŧ (vlastní zpracování) 

 

 

Ukazatel Výpočet 2010 2011 2012 2013

Koef. samofinancování Vlastní zdroje / cizí zdroje 3,67 10,96 3,22 2,22

Míra finanční nezávislosti Vlastní zdroje / pasiva 0,79 0,90 0,76 0,69

Celková zadluţenost Cizí zdroje / pasiva 0,21 0,08 0,24 0,31

Koef. zadluţenosti Cizí zdroje / vlastní zdroje 0,27 0,09 0,31 0,45

Ukazatel Výpočet 2011 2012 2013

Tempo rŧstu N (N(t)-N(t-1)) / N(t-1) -0,49 -0,34 -0,15

Tempo rŧstu V (V(t)-V(t-1)) / V(t-1) -0,43 -0,53 0,52

Variátor celk. nákladŧ Tempo rŧstu N / tempo rŧstu V 1,16 0,65 -0,28
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Doplňující ukazatel, který poměřuje vývoj nákladŧ a  výnosŧ, ukazuje nejprve na vyšší 

změnu nákladŧ, v dalších letech je však jiţ dosaţeno dynamičtějšího změny souhrnné 

hodnoty výnosŧ, která v tomto posledním období výrazně vzrostla. 

 

2.3. Analýza vnějšího prostředí 

 

Pro analýzu vnějšího prostředí spolku byla zvolena PESTE analýza, která zkoumá 

vybrané vnější faktory, které mohou mít nějaký vliv na organizaci, neboť činnost 

jakéhokoli (nejen) ekonomického subjektu není izolovaná od vnějšího světa 

a tento jej v rŧzné míře ovlivňuje. Jedná se o strategickou analýzu vnějšího prostředí, 

kdy zkoumané faktory jsou členěny do šesti kategorií, a to politických, ekonomických, 

sociálních, technologických, legislativních a ekologických.   

 

Vzhledem k moţné šíři záběru této analýzy, kdy by zde mohla být uvedena kvanta 

relevantních informací a tato analýza by dále mohla být rozpracována do velmi 

rozsáhlého textu, jsou dále v této práci uvedeny pouze nejpodstatnější souvislosti 

a  informace jsou zde ve velmi koncentrované podobě. 

 

 Politické faktory 

 

Nad nestátními organizacemi, v odlišnosti od státních (příspěvkových organizací 

či organizačních sloţek státu), kdy je zřizovatelem stát či nějaká jeho součást, 

neuplatňuje stát ţádný přímý výkon moci.  

Postup všech ministerstev a ostatních úřadních orgánŧ státní správy ČR ve věcech 

ţivotního prostředí koordinuje Ministerstvo ţivotního prostředí ČR. (33) Za zmínku 

však také nepochybně stojí poradní a koordinační orgán vlády ČR, kterým je Rada 

vlády pro nestátní neziskové organizace, která mj. zpracovává koncepční podklady 

pro rozhodnutí vlády, týkající se podpory nestátních neziskových organizací, iniciuje 

meziresortní, ale taktéţ mezinárodní spolupráci v této oblasti. (34) Dále lze také hledat 

podporu, kdy lze zmínit např. přehled otevřených výzev pro předkládání projektových 

ţádostí o dotace, na webových portálech dalších ministerstev, jako je  Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR. V nadnárodním evropském politickém kontextu je politika 
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ţivotního prostředí realizována orgány ES, specializovanými agenturami pro ochranu 

lidských práv a nezávislými lobbistickými skupinami. V rámci evropské komise pak má 

stěţejní úlohu Generální ředitelství pro ţivotní prostředí, které připravuje většinu 

evropských norem dotýkající se ţivotního prostředí. (35) 

Dále lze k této oblasti uvést, ţe obor ekologie a ţivotního prostředí nepatří obecně 

mezi atraktivní politická témata, avšak z této oblasti lze zmínit např. jiţ svým názvem 

se nabízející Stranu zelených, která má podporu občanské společnosti a spolupráci 

s (nejen ekologickými) neziskovými organizacemi přímo ve volebním programu, 

avšak i volební programy dalších politických stran se ekologických otázek dotýkají. 

Prosazování otázek ekologie je však upřednostňováno především v oblasti komunální 

politiky, kdy se tato oblast stává pro voliče poutavá, neboť se přímo dotýká 

jejich bezprostředního okolí.  

 

 Ekonomické faktory 

 

Z vnějších ekonomických faktorŧ lze zmínit např. vliv daní. Daňová problematika 

neziskového sektoru je velice rozsáhlá a pro potřeby tohoto textu postačí uvést, 

ţe kaţdá nevládní nezisková organizace je i pro účely daní právnickou osobou a tedy 

i daňovým poplatníkem. Proto také pro ně je nutností registrovat se u příslušného 

finančního úřadu a vypořádat se s daňovými povinnostmi. Kvŧli neziskovému 

charakteru jsou však od většiny daní osvobozeny buď zcela nebo alespoň částečně 

či podmínečně. Pro uplatnění daňové úspory je však podstatná definice hlavní činnosti 

těchto subjektŧ. Pro hlavní činnost organizace je zde moţnost uţít jistých úlev, naopak 

u činnosti hospodářské jsou daní tyto organizace zatíţeny stejně jako ostatní ziskově 

orientované podnikatelské subjekty. (1, s. 144, 152) 

 

 Sociální faktory 

 

Ekologické výukové programy jsou koncipovány primárně pro klienty předškolního 

a školního věku, kdy ve městě se nachází aktuálně 22 školských zařízení, v okrese 

dalších min. 70. (36) Z uvedených za zmínku stojí především montessori škola a domov 
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dětí a mládeţe, které mají k ekologické výchově velmi blízko. Město získalo ocenění 

Historické město roku 2013, coţ by dále mohlo do města přivést také turisty. 

V Chrudimi má pobočku ekocentrum sídlící v nedalekých Pardubicích. 

Toto ekocentrum však není spolkem vnímáno jako ryze konkurenční, neboť nabízí 

odlišné výukové programy a naopak na mnoha aktivitách obě organizace kooperují. 

Další nejbliţší ekocentra jsou pak aţ ve Svitavách a Ústí nad Orlicí a tyto spolek 

pro jejich vzdálenost také nepovaţuje za konkurenci. Významným konkurentem 

organizace v „boji“ o veřejné zakázky města jsou však Technické sluţby Chrudim 2000, 

s.r.o., které se zabývají např. likvidací odpadŧ, údrţbou veřejné zeleně nebo provozují 

útulek, který dříve spadal pod činnost ČSOP Habrov. 

 

 Technologické faktory 

 

Město má v oblasti dostupnosti v kraji strategickou polohu a nachází se v těsné blízkosti 

hradecko-pardubické aglomerace. Díky jeho poloze je zde vysoká dopravní dostupnost, 

neboť město leţí na spojnici řady větších měst, avšak intenzita dopravy činí významnou 

zátěţ pro ţivotní prostředí města. Aktuálně je však budován obchvat, který odkloní část 

dopravy mimo město. 

Město a okolí je plně pokryto signálem několika mobilních operátorŧ, taktéţ sluţby 

internetového připojení jsou v běţné nabídce mnoha společností, které nabízí 

vysokorychlostní připojení. Organizace je tak snadno dostupná také prostředky 

komunikace na dálku, čehoţ ve velké míře vyuţívá. 

 

 Legislativní faktory 

 

Následující výčet zobrazuje nejpodstatnější právní předpisy upravující spolkové právo, 

avšak činnost spolku ovlivňuje také řada dalších předpisŧ. 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jeţ je s účinností od 1.1.2014 

novelizován. Očekávaná novela příliš změn do ţivota spolkŧ nepřináší, 

avšak se změnou právní formy z občanského sdruţení na spolek dochází ke změně 

názvu a tedy i základních vnitřních dokumentŧ spolku. Spolkovou činnost upravuje 

zejména ust. § 214 a následující.  
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 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, upravoval činnost občanského 

sdruţení, avšak se změnou občanského sdruţení na spolek byl tento zákon zrušen. 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, upravuje problematiku zdanění. 

Pro neziskové organizace je zde mj. upraveno nepřímé financování ze státního 

rozpočtu prostřednictvím daňových úlev.  

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, předpis č. 504/2002 Sb., tedy prováděcí 

vyhláška k podvojnému účetnictví pro nepodnikatele a další prováděcí vyhlášky 

a české účetní standardy upravují povinnosti a pokyny účetní jednotky ve vztahu 

k vedení účetnictví. 

 Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, upravuje podmínky pro sluţbu, 

kterou vykonávají dobrovolníci bez nároku na odměnu. 

   

Sledovaná organizace patří mezi pobočné spolky ČSOP, kdy tyto mají svou právní 

subjektivitu, vlastní hospodaření, vlastní samosprávu, avšak ve vztahu k mateřskému 

spolku mají i jisté povinnosti dané stanovami. Dále je vhodné poukázat na skutečnost, 

ţe hlavní spolek neručí za závazky pobočných spolkŧ.  

 

Oblast legislativy spolku zaznamenává pravidelně četné změny, které však dosud 

nedopadaly na činnost ČSOP Habrov nikterak fatálně. Změny je však nezbytné sledovat 

a jednotlivé procesy v organizaci těmto přizpŧsobit. Nejvýraznější očekávanou změnou 

v oblasti právní úpravy činnosti spolkŧ je např. plánované upravení podmínek nabývání 

a pozbývání statusu veřejné prospěšnosti, které upravuje novela občanského zákoníku 

(konkrétně ust. § 146-150), kdy by neziskovost neměla nadále souviset s právní 

subjektivitou, ale kritériem pro získání by byl charakter skutečně vykonávané činnosti, 

který by měl přispívat k dosaţení jakéhosi obecného blaha. Tedy nově by se právní 

subjektivita promítala do  reţimu zdanění jen nepřímo, kdy podstatná by byla činnost 

subjektu. (13, s. 10-11) S účinností od ledna 2014 také dále došlo ke zrušení dani 

darovací, kdy tento příjem je nyní řešen v rámci daně z příjmu.  

 

Na tvorbě s činností spolku související legislativy je zainteresováno značné mnoţství 

subjektŧ, kdy za všechny zde bude uveden mateřský spolek ČSOP nebo např. Česká 

společnost pro právo ţivotního prostředí, která sdruţuje především právníky, ale také 
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další odborníky, které spojuje zájem o rozvoj práva ţivotního prostředí a spolupodílí 

se na tvorbě nových právních předpisŧ, ale také uskutečňuje vzdělávací a informační 

akce. (37) 

 

 Ekologické faktory 

 

V  okolí je téměř stovka přírodních lokalit s určitým ochranným reţimem (38) a také je 

zde pro aktivní trávení volného času řada turisticky zajímavých míst a přírodních 

zajímavostí. Za všechny lze zmínit např. CHKO Ţďárské vrchy, Orlické hory 

nebo Ţelezné hory, mnoţství přírodních rezervací, jako např. Habrov, 

v němţ organizace ve velké míře pŧsobí. Dále je také v okolí řada přírodních památek, 

z nichţ lze zmínit Ptačí ostrovy, o které také organizace pečuje. Přímo ve městě 

se také nachází dva větší parky a v historickém centru města také unikátní Klášterní 

zahrady.   

Město Chrudim se zapojilo ve spolupráci s místní Agendou 21 jiţ od roku 2001 

do mezinárodního projektu Zdravé město, jehoţ cílem je zvyšování kvality ţivota 

občanŧ a rozvoj města. Město tak v rámci projektu pořádá rŧzné preventivní a osvětové 

kampaně. (36) ČSOP Habrov při zajištění mnoţství projektŧ s městem spolupracuje. 

Místní Agenda 21 je zakotvena v programu OSN a na místní úrovni se zabývá aplikací 

zásad udrţitelného rozvoje a kooperuje s jednotlivými městy na tomto mezinárodním 

projektu. (36)  

 

2.4. SWOT analýza 

 

SWOT analýza je zde pojata jako souhrnná analýza, která bere v úvahu jiţ výše 

(myšleno celá dosavadní analytická část práce) uvedené zjištěné skutečnosti a dále 

prostřednictvím definování strategie s těmito dále pracuje. 

 

S  -  Strenghts (silné stránky) 

 Poloha sídla, zázemí - Sídlo se nachází v samém centru města, z čehoţ vyplývá 

dobrá dostupnost pro partnery, ale je také poblíţ klíčových subjektŧ, jako jsou 

městský úřad, banka, pošta, ale také většina škol. Dále je poblíţ náměstí a dvou 
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klíčových městských parkŧ, kde se realizuje většina akcí spolku. Také uspořádání 

interiéru budovy je vhodné zmínit v kontextu silných stránek, neboť svým 

uspořádáním a velikostí je vhodné pro rŧzná setkávání a porady spolku, ale také 

případné besedy či neterénní výukové programy. Nachází se zde také centrum 

ekologické výchovy, v jehoţ rámci je provozováno jiţ zmíněné ekocentrum. 

 Historie a dobré jméno organizace - Ochranářství přírody má na Chrudimsku 

dalekosáhlou tradici, zakladatel spolku a jeho organizace jsou v Chrudimi známými 

a oblíbenými a spolek má pro svou činnost v oboru a neziskový charakter této 

činnosti veřejné sympatie. Přínosem je také příslušnost k mateřskému spolku 

ČSOP, jehoţ jméno má také v oboru svou váhu. 

 Dobré vztahy s místní samosprávou - Spolek má velmi pozitivní vazby s obcemi 

v oblasti své pŧsobnosti a činnost je také v souladu se strategickými záměry rozvoje 

města Chrudimi. Spolupráce s Městem Chrudim a Pardubickým krajem je na velmi 

dobré a rozvinuté úrovni.  

 Silné poslání a členská základna - Spolek vyvíjí smysluplnou činnost, 

jeţ je oceňována. Poslání je pro členy motivující, z čehoţ také vyplývá přátelská 

atmosféra v organizaci a zaměření na výsledek, dále pak loajální a nadšený tým.  

 Kvalifikace v oboru a zájem o další vzdělávání a informace - Členská základna 

je zde charakteristická svou profesionalitou a odborností co se týče tematiky 

ţivotního prostředí, členové mají dlouholeté praktické zkušenosti i odborné znalosti 

pro výkon ochrany přírody a vzdělávací činnosti. Členové spolku však mají 

výslovný zájem o získávání nových informací nejen v oblasti ţivotního prostředí 

a ekologie, ale je zde patrné velké nadšení pro jakékoli sebevzdělání, 

které by mohlo spolek posunout dále za předpokladu vyuţití tohoto potenciálu.  

 Stabilní financování a zajištění nemateriálními zdroji - Silnou stránkou 

je také stabilní finanční a zakázkový příjem z města Chrudim a Pardubického kraje. 

Dále je pak také přínosná spolupráce s Úřadem práce ČR a Probační a mediační 

sluţbou, které organizaci dodávají pracovní sílu.  

 Finančně úsporná správa a levná pracovní síla - Předseda a hospodář svou 

činnost vykonávají bez nároku na finanční odměnu, kdy odměnou jim je pocit 

dobře odvedené práce a uznání, které jim bezpochyby za jejich činnost, 

kterou vykonávají v rámci volného času, náleţí. 
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 Chybějící konkurence - V oblasti pŧsobí neziskové organizace zaměřené 

svou činností na ţivotní prostředí, avšak prakticky nevykonávají terénní činnost. 

Jistou konkurenci představuje jiţ zmiňovaná společnost Technické sluţby Chrudim 

2000, avšak jejich sluţby jsou pro případné zájemce mnohem draţší neţ spolkem 

poskytované shodné sluţby a obdobné úrovni zajištění. 

 

W - Weaknesses  (slabé stránky) 

 Chybějící plánování a zejména finanční plánování - Ve spolku dělá lidově 

řečeno kaţdý všechno a neorganizovaně, tedy se mnohdy nestihne odvést 

v poţadovaném termínu či kvalitě objednaná zakázka. Také v oblasti financí jsou 

činnosti neuspořádané a platby odchází nezřídka kdy po lhŧtě. 

 Nereprezentativní sídlo a materiální zázemí  - Technický stav dlouhodobého 

majetku je na velmi nízké úrovni, sídlo vykazuje potřebu rekonstrukce a vybavení 

interiéru je značně opotřebené, technika (PC, ale také zahradní technika pro terénní 

práce) je zastaralá.  

 Omezený marketing a PR - V rámci marketingových aktivit lze hodnotit kladně 

pouze spravovaný profil na sociální síti, ostatní prostředky sebeprezentace spolku 

jsou na nízké úrovni, kdy webové stránky jsou nepřehledné a neaktuální, nástěnka 

nepoutavá a média nejsou prakticky oslovována. PR probíhá pouze v rámci 

probíhajících akcí, zpětná vazba zjišťována není a ani není jinak s veřejností 

a veřejným míněním dále pracováno.  

 Fundraising - Spolek v oblasti zdrojového zajištění funguje pouze dle návyku, 

nové moţnosti zajištění zdrojŧ jsou vyhledávány pouze minimálně, spíše nahodile. 

Častěji dochází k situaci, kdy zdroj osloví organizaci. 

 Neprofesionální přístup účetních - Častá změna dodavatelŧ účetních sluţeb 

přináší přehlíţení chyb a jejich přenos do dalšího období. Dále pak bylo zjištěno 

nekonzistentní výkaznictví z předešlé skutečnosti vycházející. Za této situace nemá 

členění na vnitroorganizační střediska většího významu, pokud do tohoto systému 

nebude vnesen řád. 

 Nízká kvalifikace v oblasti financí - Ve spolku chybí jakákoli kvalifikovaná osoba 

pro finanční řízení, coţ má za následek toleranci předchozího uvedeného 

nedostatku z oblasti účetnictví. 
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 Kontrola  - Funkce revizora je pouze formální, prakticky kontrola v organizaci 

nefunguje a hospodaření není systematicky sledováno a vyhodnocování. Dále není 

vyhodnocováno prŧběţné čerpání dotací a také není pracováno s hospodářem 

vyţadovaným členěním na vnitroorganizační střediska. Pro nesledování 

a neplánování likvidity také dochází k častému odkládání výplaty mezd vedoucího 

centra ekologické výchovy. 

 Časové vytížení - Ze značného zaneprázdnění díky zajišťování činností 

pro naplnění poslání není čas s nedostatky dále pracovat, byť si některých z těchto 

je organizace vědoma.  

 

O - Opportunities (příležitosti) 

 Rozšíření členské základny a zvýšení kvalifikace mimo obor - Získání nových 

členŧ a vzdělání současných by se mohlo stát moţností dalšího rozvoje, 

kdy by toto přineslo do organizace nové myšlení a nápady. 

 Navázání spolupráce - Příleţitostí dalšího rozvoje by se mohla stát nová 

spolupráce s dalšími podobnými institucemi či spolupráce na projektech 

s dobrovolníky. Také je pozitivně hodnocena moţnost spolupráce s Úřadem práce 

ČR na projektech zajištění veřejně prospěšných prací pro dlouhodobé 

a problematicky umistitelné uchazeče o zaměstnání. 

 Nové zdroje, noví zákazníci - Jako potenciální přínos je vnímána moţnost získání 

nových zdrojŧ, ale také nových klientŧ.  

 

T - Threats (hrozby) 

 Nediverzifikované portfolio hlavních externích zdrojů - Výpadek jednoho 

z hlavních zdrojŧ by mohl přinést závaţné negativní dŧsledky pro další činnost, 

a to jiţ ať se jedná o finanční zdroje, tak o zajištění pracovníkŧ Probační a mediační 

sluţbou a nově také Úřadem práce ČR. Také je negativně hodnocena závislost 

na vybudovaných zdrojích, a to ač se jeví dosud jako stabilní. 

 Nízká míra platební disciplíny hlavního dlužníka - V případě, ţe by se hlavní 

dluţník rozhodl neplnit nadále své závazky nebo by tohoto nebyl schopen, 

organizace tak přijde o nezanedbatelný potenciální příjem. 
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 Odmítnutí místními médii - V případě, ţe by média neměla zájem o spolupráci, 

by takto organizace přišla o významnou moţnost proniknout dále do povědomí 

společnosti a získávat tak nové podporovatele. 

 Neatraktivní téma - Pro soudobou mládeţ nemusí být péče o přírodu atraktivní 

oblastí zájmu a poutavým tématem. Taktéţ mŧţe být jako hrozba vnímán nezájem 

veřejnosti obecně o problematiku ţivotního prostředí. 

 

2.5. Shrnutí 

 

Závěr provedených analýz ukazuje na skutečnost, ţe organizace je aţ příliš zaměřena 

na plnění hlavního poslání, kdy zapomíná na obsluţné činnosti pro zajištění efektivního 

chodu organizace jako celku. Proto by bylo vhodné se dále zaměřit na zkvalitnění 

základních procesŧ řízení. Z oblasti finančního řízení je jako nedostatečné hodnoceno 

řízení peněţního toku. 

Stabilita zdrojového zajištění je hodnocena v tuto chvíli kladně, avšak moţnost výpadku 

některého z hlavních zdrojŧ se jeví jako potenciální ohroţení.  

Okolí organizace je vnímáno také jako stabilní. Změny, které by měly výraznější dopad 

na činnost organizace, nebyly registrovány.  

 

Analýza byla provedena pouze pomocí základních metod, které se v tomto případě jeví 

jako dostačující. Pro vnitřní analýzu by bylo moţné mnoho dalších postupŧ 

jako analýza podílu a rŧstu trhu BCG analýzou, umoţňující identifikovat organizaci 

jednotlivé zajišťované aktivity a jejich potenciál v kontextu trhu, kdy však ani k tomuto 

nebylo přistoupeno vzhledem k malému rozsahu dosavadních sluţeb, 

které jsou i takto v analytické části dostatečně definovány. Vnější prostředí je moţno 

hodnotit také z pohledu přímého a nepřímého vlivu, kdy z hlediska přímého vlivu by 

byl podrobnější proveden rozbor např. zákazníkŧ a konkurence, u kterýchţto jsou zde 

uvedeny pouze informace v základním rozsahu, a to v souhrnném pojetí PESTE analýzy 

vnější prostředí.  

Také ve finanční analýze nebylo uţito vyšších analytických metod. Aktuálně 

je pociťována potřeba spíše dosáhnout jisté úrovně managementu a finančního 

managementu. K tomuto účelu zatím postačí základní analytické postupy jiţ zde 
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aplikované a pro posouzení základního výchozího stavu dostačují. Nadstavbová analýza 

by zde byla aktuální např. aţ po provedeném rozšíření činnosti a rozvoji strategie, 

kterou má spolek v úmyslu v nadcházejícím období realizovat. 

 

V souhrnu lze tedy konstatovat, ţe hlavního cíle, tedy ochrany a péče o ţivotní prostředí 

a dále osvěty v oblasti ekologie, je dosahováno na uspokojivé úrovni, 

avšak tímto značně „trpí“ ostatní vnitřní procesy nezbytné k zajištění efektivní činností 

spolku jako celku.  
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3.  Návrh 

 

Po provedených analýzách je nyní přistoupeno k sestavení finančního plánu 

pro nadcházející tři roky. Sestavení plánu však předchází definování cílového systému 

organizace, stanovení strategie a aktivit, vedoucích k jejich účinnému dosaţení, 

neboť sestavený finanční plán musí mít podklady v min. těchto prvcích a spolek dosud 

podobné prvky plánování nevyhotovoval. Finanční plán je sestaven ve struktuře výkazŧ 

účetní závěrky a jednotlivé poloţky finančního plánu jsou sestavovány 

decentralizovaně, individuálním přístupem ke kaţdé z nich, a to kvalifikovaným 

odhadem, kdy je plánování hodnot realizováno kombinací metod plánování 

vycházejícího z minulosti a metody plánování poloţek z nulového základu 

pro plánování rozvoje činnosti. Je však na místě uvést, ţe také část rozvoje činnosti 

je plánován dle vývoje minulosti, neboť její charakter a nákladová náročnost 

je srovnatelná s jiţ v minulosti vyvíjenou činností, coţ bude vysvětleno dále v textu. 

 

3.1. Cíle 

 

Tato část práce obsahuje cílový systém spolku pro nadcházející tři roky, kdy je tento 

pro přehlednost strukturován dle časového horizontu zaměření a jednotlivých funkčních 

oblastí činnosti, které se však vzhledem k neoddělitelnému charakteru některých 

procesŧ prolínají. V analytické části bylo zjištěno, ţe organizace má mezery v řízení 

základních procesŧ managementu, na coţ se bude tato část také částečně zaměřovat. 

Podstatné však pro spolek je, ţe je v této části práce řešen postup rozvoje strategie, 

zavedení nových činností a aktivit pro získání nových spolupracujících subjektŧ, 

ale především zákazníkŧ a podporovatelŧ. 

 

3.1.1. Strategické cíle 

 

Vrcholovým strategickým finančním cílem pro spolek není dosahování zisku, jak tomu 

mŧţe být v ziskově orientovaných soukromých ekonomických subjektech, 

nýbrţ primárním cílem spolku je naplňování poslání, za jejímţ účelem byl spolek 
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zaloţen. Proto jako vrcholový finanční cíl mŧţe být definováno zachování zajištění 

finanční zpŧsobilosti pro naplňování tohoto poslání.  

 

Poslání spolku se pro nadcházející období nemění a spolek se s jiţ definovaným 

posláním ztotoţňuje také pro nadcházející období. Tedy i nadále je posláním organizace 

péče o ţivotní prostředí, ochrana přírody a ekologická výchova a osvěta.  

 

Vizi organizace formulovanou doposud neměla, avšak ze získaných informací lze 

dovodit, ţe vizí spolku je zajistit Chrudimsku lepší ţivotní prostředí a informovanost 

v oblasti ekologie, přiblíţit obyvatele Chrudimi přírodě a naučit je ţít ekologicky 

a v harmonii s přírodou. 

 

Vrcholovým strategickým cílem celé organizace na plánované období je však nejen 

zajistit „přeţití“ spolku, ale také dále budovat podmínky pro další rozvoj, navazování 

nových partnerství a spolupráce, získání nových zákazníkŧ. Dalšími hlavním cílem 

organizace je uchovat nadále dobré veřejné mínění o organizaci a udrţet si podporu 

veřejného sektoru, ale také se dále zviditelnit a vybudovat si stálejší pozici v oboru 

a dosáhnout vyšší úrovně společenské prestiţe v sociální sféře vnímání veřejnosti 

na Chrudimsku. Dále pak prostřednictvím nových partnerství získat nové zdroje 

nebo také naopak prostřednictvím nově vyhledaných zdrojŧ získat nové partnery 

a podporovatele. Z interního zaměření je plánován rozvoj klíčových procesŧ 

managementu. 

 

3.1.2. Operativní cíle  

 

Operativní cíle spolku je nezbytné definovat tak, aby byla moţná kontrola jejich plnění, 

neboť jsou nejen poţadovaným stavem vymezeným plánem, ale také zároveň kritérii 

hodnocení tohoto plánu. Nákladová a zdrojová náročnost cílŧ je dále obsahem 

finančního plánu. Odpovědnost konkrétních osob v rámci uvedených cílŧ řešena není, 

neboť veškeré činnosti jsou v organizaci řešeny v kooperaci vŧdčích osobností, 

a to hospodáře a lektora centra ekologické výchovy, kteří si tuto činnost nadále 

vnitroorganizačně koordinují a delegují jednotlivé úkoly na další členy spolku 
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a pracovní sílu. Dále pokud není výslovně uvedeno jinak, je termínovým vymezením 

uváděného cíle horizont jednoho roku, a to bezprostředně navazujícího na analyzované 

období. Operativní plán je tedy vymezením aktivit pro rok 2014. Dále jiţ následuje 

výčet těchto operativních cílŧ organizace. 

 

Činnost, zákazníci a kooperace 

 Zachování dosavadní činnosti (terénní práce a ekovýchova), a to na min. stávající 

úrovni rozsahu. 

 Nové jednorázové akce ve spolupráci s novými partnery - tedy vybudovat 

partnerství s min. 3 organizacemi a za této spolupráce uspořádat v následujícím 

období alespoň 5 veřejných akcí. 

 V časovém horizontu do září 2014 zahájit činnost zookoutku a vybudování 

turistické stezky vedoucí k tomuto bodu zájmu, a to ve stejné lhŧtě pro dokončení. 

 Prostřednictvím zmíněného rozvoje činností získat nové zákazníky, a to v min. 

počtu 5 těchto nových zákazníkŧ (myšleno počtem návštěv zookoutku) z řad škol, 

ale také individuálních návštěvníkŧ za týden. 

 

Finance, zdroje 

 Zajistit dosaţení likvidity pro krytí všech nezbytných výdajŧ, a to po celé období. 

 Prostřednictvím metod firemního fundraisingu oslovit min. 15 podnikatelských 

subjektŧ. 

 Vyhledat min. 5 moţností financování prostřednictvím grantových výzev a výzev 

k předkládání ţádostí o dotace a do těchto programŧ se aktivně zapojit se svou 

ţádostí. 

 Zajistit do finanční struktury min. 20 % nových finančních zdrojŧ. 

 Přijmout v prvním čtvrtletí z řad uchazečŧ o zaměstnání registrovaných na Úřadu 

práce ČR jednoho administrativního pracovníka a zároveň získat příspěvek Úřadu 

práce ČR na částečné krytí mzdových nákladŧ souvisejících s tímto pracovníkem. 

 

Image spolku 

 Prostřednictvím nástrojŧ marketingu a PR zvýšit úroveň povědomí a vnímání 

organizace min. o 25 % za celé následující období, přičemţ toto bude analyzováno 
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dotazníkovým šetřením provedeným bezprostředně po uvedení plánu v účinnost 

a následně po skončení období, a to ve vytipované cílové skupině, kterou budou 

tvořit dle aktuálních odhadŧ především školy a střediska zájmových volnočasových 

aktivit ve městě. 

 Rozšířit členskou základnu o min. 5 nových členŧ, z nichţ min. 2 by měly mít 

odbornou kvalifikaci mimo obor ţivotního prostředí. 

 Navázat spolupráci s 3 mediálními partnery. 

 Vydat poutavě a originálně zpracovanou výroční zprávu v nákladu 300 ks a tuto 

dále distribuovat mezi své partnery. 

 

Interní procesy 

 Zajistit akceptaci tohoto vytvořeného plánu spolkem a ztotoţnění se všech členŧ 

se zde naplánovaným stavem, a tak zajistit předpoklad pro nastavení procesu 

budoucího plánování a finančního plánování. 

 Prostřednictvím systematického řízení cash-flow v týdenních intervalech zajistit 

pravidelné úhrady splatných závazkŧ a také inkaso min. 35 % splatných 

pohledávek za bývalým nájemníkem z titulu dluţného nájemného a energií, 

které v roce 2013 tvořili celou obsahovou náplň poloţky ostatní pohledávky 

rozvahy. Cíl v oblasti inkasa pohledávek za nájemníkem je stanoven v ročním 

horizontu s měsíčním vyhodnocováním jeho plnění. 

 Měsíčně vyhodnocovat plnění plánu v jeho základních rysech, tedy provést 

kontrolu plánu cash flow a jeho aktualizaci, po skončení období provést dŧkladnou 

analýzu plánu a zhodnocení jeho splnění. Hodnocení plnění plánu bude řešeno 

v rámci pravidelných porad členŧ zúčastněných na probíhajících aktivitách. 

 Zajistit na druhé pololetní novou osobu pro zpracování účetnictví, neboť dosavadní 

účetní neodpovídá profesionalitou a kvalitou výstupŧ poţadavkŧm.  

 Prostřednictvím účasti na min. 5 seminářích zajistit další rozvoj kompetencí svých 

členŧ. 

 Vytvořit systém vnitřních předpisŧ a směrnic pro základní oblasti řízení činnosti 

spolku a zajistit aktualizaci stanov, aby tyto byly v souladu s novelou občanského 

zákoníku. 
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3.2. Strategie dosažení cílů 

 

Obsahem této části práce je zajištění zpŧsobŧ přeměny cílŧ na ve výsledky, které budou 

v souladu se strategickými záměry spolku. Jde tedy o hledání cest dosaţení cílového 

stavu. Strategie však také vychází z provedených analýz. Při definování budoucí 

strategie spolku byla východiskem provedená SWOT analýza, z jejíţ podstaty vyplývá, 

ţe spolek by měl silné stránky a příleţitosti dále rozvíjet a vyuţívat je k dalšímu rozvoji, 

naopak slabé stránky a hrozby minimalizovat, s riziky dále pracovat a eliminovat jejich 

pŧsobení či dopady na organizaci nebo se ohroţení zcela vyvarovat.  

 

Pro další činnost vyuţije spolek zájmu svých členŧ o další vzdělání a prostřednictvím 

tohoto se pak pokusí zkvalitnit samotné řízení a tak napomoci efektivnějšímu 

naplňování poslání. Proto také od nově přijatého zaměstnance bude očekávána jiţ jistá 

míra kvalifikace, ale také chuť se dále vzdělávat, aby tak mohl uvést do jakéhosi 

pomyslného pořádku interní procesy, kdy za tímto účelem je přijímán. 

Dále se prostřednictvím dalšího vzdělávání tento nový zaměstnanec vyškolí 

ve vyhledávání nových zdrojŧ, s těmito bude dále pracovat a rozvíjet vazby s jejich 

poskytovateli. Získáním nových zdrojŧ se také dosáhne sníţení závislost na několika 

hlavních dosavadních zdrojích.  

 

Ve vztahu k vnějšímu prostředí spolek vyuţije silného poslání, zvučného jména 

(zde myšleno s odkazem na mateřský spolek), lokální popularity a proslulosti 

zakladatele spolku v oboru a dobrých vztahŧ s místní samosprávou k rozšíření členské 

a zdrojové základny, a za uţití marketingových nástrojŧ pak získání nových 

podporovatelŧ a navázání úspěšné spolupráce na dalších projektech.  

 

Nejpodstatnější částí je však zamýšlené uvedení v provoz střediska zookoutku 

a informační turistické stezky, a tím dosaţení rozšíření klientské báze, kdy bude znovu 

aktivně uţito prostředkŧ marketingu a PR ke zvýšení účinku tohoto efektu. Tato činnost 

s sebou nepřinese navýšení trţeb, je ale očekáván nárŧst darŧ veřejnosti, tedy především 

návštěvníkŧ zookoutku. 
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3.3. Identifikace programů a plán činností 

 

Následující část práce bude upravovat jednotlivé činnosti, které zde budou plánovány 

pro efektivní zajištění realizace poslání a souvisí s naplňováním cílového systému 

spolku. Jedná se o podstatnou součást finančního plánu, neboť veškeré činnosti musí být 

v plánu rozpočtově podchyceny a tento je musí zohlednit. 

 

Činnost 

 

Nadále je plánováno vyvíjení dosavadní činnosti na stávající úrovni pro naplnění 

poslání, která čítá terénní práce související s péčí o ţivotní prostředí a dále je také 

předpokládán provoz centra ekologické výchovy v minimálně stávající podobě. 

 

Mimo uvedené činnosti je však také počítáno do budoucna s rozvojem aktivit, kdy nové 

činnosti mají poskytnout další potenciál rozvoje a rozšíření produktového portfolia 

má přinést strategickou konkurenční výhodu a lákadlo pro nové zákazníky 

i podporovatele. 

 

Pro nadcházející rok je kalkulováno s výstavbou a uvedením do provozu zookoutku 

v prostorách bývalého útulku v parku Střelnice, jeţ spolek provozoval do roku 2011 

včetně. Vzhledem k tomu, ţe jsou známy hodnoty účetních poloţek za období dvou let 

provozování útulku, který charakterem svých nákladŧ bude obdobný zamýšlené 

činnosti, usnadní toto plánovací práce. Zookoutek bude obsahovat klubovnu a výběh 

pro ubytovaná drobná zvířata. Stanice bude zprostředkovávat terénní ekologické 

výukové programy pro ţáky MŠ a ZŠ, praxi pro studenty SŠ a VOŠ, aktivity pro klienty 

zařízení Domu na pŧli cesty a volnočasové aktivity pro širokou veřejnost. Provoz 

se předpokládá celoročně, celotýdenně. Dopoledne se počítá především s návštěvami 

škol dle objednávek, odpoledne a o víkendech s veřejností. V prostorách útulku budou 

pořádány také rŧzné besedy, přednášky a výstavy pobočky centra ekologické výchovy.  

Výhodou je, ţe nezbytná zdravotnická a veterinární opatření (viz zákon č. 166/1999 Sb., 

o veterinární péči, a také zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat) jiţ není nutné 

opatřovat, jelikoţ objekt je stále veden jako středisko pro zvířata a to od doby provozu 
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útulku. Objekt je pravidelně (i za dosavadního neuţívání) navštěvován veterinární 

správou a probíhají zde pravidelné kontroly. Spolek má také zajištěného 

spolupracujícího veterináře a zaměstnanec centra ekologické výchovy jiţ v minulosti 

získal potřebný veterinární kurz, který je podmínkou provozu činnosti plánovaného 

charakteru. 

Ve městě či blízkém okolí se podobná stanice nenachází, coţ spolek vnímá jako velkou 

výhodu, kdy očekává velmi kladné přijetí ze strany školských zařízení pro fakt, ţe ţáci 

a studenti nebudou muset za tímto druhem výukových programŧ dojíţdět. 

Provoz je také moţný bez větších rekonstrukcí - kotce a výběhy jsou jiţ zařízeny z doby 

provozu útulku.  

S cenou za návštěvu zařízení kalkulováno není, neboť „neziskové myšlení“ hlavních 

osobností toto vylučuje a odporuje to jejich přesvědčení. Návštěvníci však budou moci 

zanechat např. drobnější finanční dar. 

 

Další zamýšlenou činností pro bezprostředně nadcházející období je vybudování naučné 

stezky pro pěší turistiku, vedoucí k tomuto zamýšlenému zookoutku. Zamýšlená stezka 

„přivede“ další zájemce přímo k této stanici, neboť bývalý útulek bude jeho cílovou 

zastávkou. Vyuţití je přepokládáno celotýdenně, neboť přístup je zde plánován 

bez časového omezení.  

Naučná stezka povede po hranici přírodní památky Ptačí ostrovy, její délka 

bude  asi  1 km a bude obsahovat 5 informačních panelŧ, z nichţ pátý bude umístěn 

v těsné blízkosti zookoutku a nabídne tak spojení naučné stezky a návštěvu zookoutku. 

Ve školských aj. zařízeních a informačním centru bude k dispozici barevný vzdělávací 

nabídník s plánem trasy, informacemi o stezce a fotografiemi. Informační materiál bude 

vyhotoven v několika variantách, a to s přihlédnutím k charakteru cílové skupiny 

(především věku návštěvníkŧ). Stezka navazuje na městský turistický okruh Zlatá 

stezka, kde se na tuto napojí v oblasti Klášterních zahrad v lokalitě, která je unikátní 

svou rozlohou kapucínských zahrad v historickém centru města, z části obehnaným 

městským opevněním nad řekou Chrudimkou. 

 

Pro plánované projekty se podařilo zjistit také stanovisko města Chrudim, 

které prostřednictvím městského úřadu přímo poskytlo prohlášení, ţe se jedná 
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o projekty, které jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje města Chrudimi, 

a vyjádřilo také podporu s jejich uvedením v provoz. Jedná se o projekt jediného 

přírodního venkovního areálu ekologické výchovy ve městě, přičemţ připravené texty 

pro panely výukových tras jsou přizpŧsobené osnovám škol. 

 

Partnerství 

Činnosti v rámci navazování partnerství, tvorbu strategických spojenectví a kooperaci 

na projektech bude v následujícím období zajišťovat vedoucí centra ekologické 

výchovy, a to v rámci běţného provozu ekocentra.  

 

Fundraising 

Oblast aktivního vyhledávání nových zdrojŧ zajištění (cíleně není označeno 

pouze financování) má v nadcházejícím období zajistit nově přijatý administrativní 

pracovník. V rámci tohoto procesu se zaměří na dvě oblasti, a to zdroje veřejné 

a neveřejné.  

 

 Veřejné zdroje 

Pracovník vytvoří přehledný grantový kalendář, aby se předešlo opoţděným reakcím 

na grantové výzvy a výzvy k předkládání ţádostí o dotace, jak tomu bylo často 

jiţ  v minulosti. S tímto kalendářem bude pak iniciativně dále systematicky pracovat 

a při aktivním vyhledávání moţností financování prostřednictvím monitoringu 

vyhlášených výzev bude tyto do připraveného kalendáře zaznamenávat, aby se spolek 

mohl v případě zájmu aktivně zapojit se svou ţádostí. Část zdrojŧ informací je uvedena 

v přílohové části, doporučováno je však také zajímat se např. o Operační program 

Ţivotní prostředí pro roky 2014-2020, jehoţ řídícím orgánem je Ministerstvo ţivotního 

prostředí a zprostředkujícím orgánem bude pravděpodobně Státní fond ţivotního 

prostředí. 

 

 Neveřejné zdroje 

Nový zaměstnanec bude dále monitorovat a vyhledávat moţnosti zdrojového zajištění 

ze soukromých zdrojŧ. Bude provedena analýza potenciálních partnerŧ v tomto směru, 

kteří budou následně osloveni s projektem - vypracovanou ţádostí o podporu. Bude dále 
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analyzována motivace případných individuálních dárcŧ, s kterou bude nadále 

pracováno, ale činnost bude směřována k podnikatelským subjektŧm v okolí, přičemţ 

zde bude vyuţito odkazu na společenskou odpovědnost firem či environmentální 

odpovědnosti za dopady své činnosti na ţivotní prostředí. 

Spolek má zájem o zvýšení podílu neveřejných zdrojŧ ve struktuře svého financování 

pro dosaţení vyšší stability financování prostřednictvím diverzifikovaného portfolia 

zdrojŧ, avšak toto s sebou nese také nutnost o takto vytvořené vazby na zdroje pečovat 

a vztahy s těmito dárcovskými subjekty dále rozvíjet.  

Tato činnost se výrazně prolíná s marketingem, tedy s těmito dvěma procesy (ostatně 

také s jakýmikoli dalšími procesy, neboť zřejmě ţádný nelze posuzovat izolovaně) 

je nezbytné dále pracovat integrovaně.  

V oblasti vyhledávání nových dárcŧ je příhodné vyzdvihnou mimo dárcovo uspokojení 

z vlastního poskytnutí daru, také moţné daňové zvýhodnění dárce jak fyzické, 

tak právnické osoby, neboť si mŧţe hodnotu daru dle zákona o dani z příjmŧ (konkrétně 

ust. § 15 a 20) odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Tento fakt by mohl být 

pro řadu potenciálních dárcŧ motivujícím. 

 

Marketing, PR 

Prostřednictvím zvolených nástrojŧ marketingu a PR budou budovány vztahy 

s veřejností a image organizace, a to především s cílem získat dŧvěru v očích části 

veřejnosti dosud vlivem organizace „nezasaţené“, získat klíčové kontakty a veřejnost 

informovat o svých aktivitách. Po provedeném dotazníkovém šetření v rámci činnosti 

centra ekologické výchovy bude vytipována cílová skupina a dŧsledně voleny 

informační kanály pro její oslovení, budou hledány cesty jak tuto skupinu zaujmout. 

Bude vyuţito oslovení této vytipované cílové skupiny především prostřednictvím 

letákŧ, broţur aj. formy tištěné reklamy, ale také prostřednictvím prezentace 

na sociálních sítích, a to vše za pouţitím „jazyka“ dané skupiny tak, aby tyto propagační 

materiály byly pro tuto skupinu atraktivní a přitaţlivé. 

Dále budou rekonstruovány webové stránky spolku, zavedeno počítadlo návštěv a okno 

na vzkazy pro zpětnou vazbu návštěvníkŧ tohoto webu, která bude aktivně vyţadována. 

Web je aktuálně uţivatelsky nekomfortní, neaktuální a nepřehledný, proto bude 

provedena v úvodních měsících roku kompletní rekonstrukce, a to v kompetenci 
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vedoucího centra ekologické výchovy. Je plánována vzájemná výměna tzv. „proklikŧ“ 

s vytipovanými partnery. S celým procesem rekonstrukce webových stránek spolku 

nejsou spojeny dodatečné náklady, neboť vedoucí ekocentra má pro tuto změnu 

odpovídající znalosti a dovednosti. 

V analytické části byla vyzdvihnuta poloha sídla v centru města, které by bylo moţné 

vyuţít také v této oblasti, a zatraktivnit nástěnku, která je umístěna na budově sídla 

přímo na frekventované ulici, tedy kolem této projde denně velké mnoţství 

potenciálních zákazníkŧ a podporovatelŧ, které je moţné tímto zpŧsobem levně, 

jednoduše a neagresivně oslovit.   

 

Dosavadní nedostatečná míra a kvalita prezentace v médiích je vnímána negativně, 

proto je dále plánováno pracovat na navázání spolupráce s médii, především s místními 

médii, a to zejména na internetu a v místním tisku s cílem získat levně sympatie 

a podporu veřejnosti. Budou vyuţity prostředky jako např. tiskové zprávy. 

V neposlední řadě bude také věnována pozornost vizuální identitě pod kterou spolek 

vystupuje, kde bude snahou sladit vizuální stránku propagace, tedy nejprve vytvořením 

loga (coţ by mohlo být realizováno např. prostřednictvím veřejné soutěţe v rámci škol), 

a jeho následným sladěním s dalšími vizuálními prvky organizace jako grafikou 

webových stránek, tiskovinami, materiály umístěnými na nástěnce aj.  

 

Výroční zpráva 

Jasný budoucí přínos je spatřován ve vydání výroční zprávy, byť její vydání není 

pro organizaci zákonná povinnost. Poutavě a originálně zpracovaná výroční zpráva 

bude informovat čtenáře o činnosti organizace a osobnostech, které za těmito činnostmi 

stojí, jejím hospodaření, ale také bude věnován prostor podporovatelŧm, sponzorŧm 

a partnerŧm, kterým bude jejím prostřednictvím poděkováno a bude zde vyzdvihnut 

jejich přínos pro organizaci a podíl na naplňování poslání spolku. Spolek očekává 

také přínos realizace tohoto záměru formou přiblíţení se veřejnosti jistou otevřeností 

spolku prezentovanou prostřednictvím této výroční zprávy, kdy předpokládá, ţe zvýšení 

transparentnosti hospodaření přispěje k rŧstu dŧvěryhodnosti organizace v očích 

veřejnosti a výroční zpráva se tak stane také prostředkem k získávání nových 

podporovatelŧ. Část nákladu bude distribuována mezi hlavní partnery a podporovatele, 
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dále pak několik výtiskŧ bude dodáno poskytovatelŧm zdrojŧ a zbývající část bude 

vyuţita při naplňování marketingových cílŧ.  

 

Finanční management 

Proces finančního plánování má ve spolku „nastartovat“ nově přijímaný administrativní 

zaměstnanec. Pro následující rok bude přejat tento plán, u kterého je předpokládána 

dobrá adaptabilita, neboť je tvořen na podkladě interních informací a v kooperaci 

s některými z členŧ spolku. Na tomto základě budou vypracovány aktualizace plánu 

v prŧběhu roku dle prŧběţné kontroly a vyhodnocování plnění plánu, která bude 

spojena vţdy s pravidelnou poradou výboru a min. členŧ zúčastněných na probíhajících 

aktivitách spolku. Náplní práce nově přijatého zaměstnance bude také systematické 

řízení cash-flow, tedy pravidelné měsíční aktualizace plánu cash-flow s cílem zachytit 

včas signály negativního vývoje a s těmito dále pracovat. Zaškolením zaměstnance 

do oblasti účetnictví se má také dosáhnout finanční úspory za sluţby externího účetní, 

kdy licence účetního software je kaţdoročně obnovována, i kdyţ nebyla dosud 

nevyuţívána. 

 

Rozšíření členské základny a řízení lidských zdrojů 

Vyuţitím nástrojŧ marketingu, jak bylo uvedeno, počítá spolek také s rozšířením 

členské základny. Spolek bude usilovat také o nové členy s odbornou kvalifikací 

mimo obor ekologie, neboť by tímto krokem rád dosáhl „oţivení“ spolku přílivem 

nových „mozkŧ“, zajištění nových přístupŧ k věci, nových stylŧ myšlení a v neposlední 

řadě nových kontaktŧ. 

Dále spolek zamýšlí prostřednictvím účasti na seminářích a vzdělávacích projektech 

zajistit rozvoj kompetencí svých členŧ. Prostřednictvím dalšího vzdělávání chce 

pečovat o své členy a tyto dále rozvíjet zvyšováním jejich kvalifikace, které by následně 

mělo přinést zvýšení kvality prováděných procesŧ. V přílohové části této práce jsou 

uvedeny některé instituce, které další rozvoj pracovníkŧ neziskového sektoru umoţňují, 

a to většinou za přijatelné ceny, ne-li zcela zdarma.  

Spolek plánuje provést vnitřní analýzu lidských zdrojŧ v této oblasti a prostřednictvím 

individuálních plánŧ vzdělávání vyhledávat kurzy na míru pro jednotlivé členy, 

kteří se vţdy po skončení vzdělávací akce podělí na pravidelných poradách o nově 
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nabyté poznatky s ostatními členy. Také tento proces by měl na starosti nový 

zaměstnanec.  

 

Vnitřní předpisy 

Základní oblasti činnosti spolku budou shrnuty do několika interních směrnic, 

které budou vţdy kaţdoročně či příp. dle potřeby v případě např. legislativních změn 

aktualizovány. Návrh oblastí k řešení těchto dokumentŧ je uveden v následujícím výčtu. 

Zpracování dokumentace (a kaţdoroční aktualizace) se předpokládá během měsícŧ 

ledna aţ února, kdy je omezena terénní činnost pro její sezónnost.   

 Stanovy - Stanovy spolku jsou jiţ zpracovány, je však dŧleţité je uvést v soulad 

s novelou občanského zákoníku, tedy aktualizovat min. o změny, 

které tato změna legislativy přinesla. 

 Ekonomický předpis - Tento dokument bude svým obsahem zřejmě 

nejrozsáhlejší, neboť bude usměrňovat základní procesy probíhající ve spolku 

v souvislosti s ekonomickou stránkou její činnosti. Náplní bude úprava 

sestavování a vyhodnocování plánu dle jiţ uvedených pravidel, dále zde bude 

řešen základní postup v oblasti řízení likvidity a také např. definování finančních 

politik pro efektivní uplatnění finančního řízení. Součástí bude dále vymezení 

jednotlivých vnitroorganizačních středisek a také např. stanovení výše členských 

příspěvkŧ.  

 Účetní směrnice - Obsahem směrnice jsou přístupy k oblasti účetnictví a účetní 

procesy v rámci platné legislativy. Bude zde řešena odpisová politika 

a vytvoření odpisového plánu, neboť tato dosud v organizaci nefungovala. 

Dále zde bude řešena problematika např. oceňování, vedení majetku, 

inventarizace a vedení inventárních karet dlouhodobého majetku. Dále směrnice 

upraví frekvenci účetních závěrek pro potřeby prŧběţné kontroly. V rámci této 

problematiky budou také řešeny podmínky vedení manaţerského účetnictví 

a jeho vztah k finančnímu účetnictví, v rámci nějţ bude dŧsledně řešeno 

vnitroorganizační účtování a výkaznictví, které bude taktéţ podkladem 

pro pravidelné kontroly. Budou zde definovány podmínky a pravidla 

pro kódování dokladŧ pro efektivní uplatnění vnitroorganizačního členění 

spolku na jednotlivá střediska. Pro usnadnění závěrkových operací bude také 
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upraveno prŧběţné členění nákladŧ a výnosŧ ve vztahu ke zdanění, 

neboť nevýdělečné organizace mají přímo zákonnou povinnost vést účetnictví 

tak, aby byly ke dni účetní závěrky odděleny příjmy, které jsou předmětem daně, 

příjmy, které nejsou předmětem daně, a příjmy, které jsou předmětem daně, 

avšak jsou osvobozeny, coţ platí obdobně i u výdajŧ a toto upravuje ust. § 18 

odst. 7 zákona o dani z příjmŧ. 

 Organizační řád - Směrnice bude regulovat základní chod spolku, zejména 

organizační strukturu, pravomoci a odpovědnost související s výkonem 

základních funkcí vedení spolku, četnost a organizaci pravidelných porad 

výboru, členŧ, ale také pracovní síly aj. související. 

 Mzdový a personální předpis - V rámci tohoto dokumentu budou řešeny 

procesy od přijetí zaměstnance či člena, přes řízení lidských zdrojŧ (jak jiţ bylo 

v textu naznačeno), po vztahy k odejdivším osobnostem. Dále předpis vyřeší 

kontrolu docházky, a to především pracovníkŧ vykonávajících povinně veřejně 

prospěšné práce, problematiku sluţebních cest a cestovních náhrad aj.  

 

3.4. Scénáře možného vývoje 

 

Návrhová část finančního plánu je sestavena zvláště pro tři úrovně dosaţení moţného 

budoucího cílového stavu, neboť jej nelze přesně v podmínkách měnícího se prostředí 

a nejistoty a rizika nikdy 100% předpovědět. Je zde tedy uveden pesimistický, 

realistický a optimistický odhad budoucího vývoje. Dále jsou uvedeny předpoklady 

jednotlivých variant dosaţené úrovně skutečnosti a činnosti v rámci těchto plánŧ 

definovaných. Pesimistická (minimalistická) verze je základem pro sestavení plánŧ 

pro dalších variant moţného vývoje a tato kaţdá další vţdy tento základ v sobě 

obsahuje a je pouze jeho nadstavbou a rozšířením o další zamýšlenou činnost v případě 

získání zdrojŧ na její realizaci. Další varianty plánu jsou odvíjeny od tohoto základu 

a tento jiţ zde v kaţdé další není uveden, avšak se předpokládá vţdy, neboť přeţití 

a zachování spolku na minimálně dosavadní úrovni je předpoklad dalšího rozvoje, 

který je plánován v dalších variantách vývoje.  V případě pesimistické verze plánu 

se jedná o úspornou variantu alternativy prŧběhu nadcházejícího roku, 
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která má prověřit, zda je organizace za stávajících předpokládaných podmínek schopna 

v plánovaném období finančně zajistit svou ţivotaschopnost. 

Dále jsou uvedeny pouze základní předpoklady jednotlivých variant plánu, 

neboť informace ke kaţdé plánované variantě budou uvedeny aţ přímo při plánování 

té konkrétní účetní poloţky související s plánovanou činností, aby nedocházelo 

k nadbytečné duplicitě uváděných informací. 

 

3.4.1. Pesimistická varianta 

 

V první, pesimistické verzi, je plánováno pouze zachování činnosti spolku 

bez jakýchkoli rozvojových tendencí, tedy s vyvíjením terénní ochrany přírody 

na aktuální úrovni a provozem centra ekologické výchovy v dosavadní podobě. Vychází 

z minulého vývoje pouze základní činnosti bez zohlednění dopadŧ provozu útulku, 

který přinášel výrazné výnosy, ale také významně odčerpával zdroje. Základem tohoto 

scénáře vývoje je pouze zachování chodu spolku v dosavadní podobě v případě, 

ţe se nepodaří získat dotace na další rozvoj činnosti. 

Z hlediska financování je počítáno s pravidelným příjmem od Úřadu práce ČR jakoţto 

refundací mezd všech tří zaměstnancŧ tak, jak dále uvádí finanční plán. Dále 

je ve všech variantách kalkulováno s jiţ ustálenými dotacemi na provoz a s výpadkem 

tohoto zdroje se nepočítá v ţádné z variant plánované skutečnosti.  

Z hlediska trţeb se počítá ve všech variantách plánu nejen s dosavadní úrovní zakázek, 

avšak také díky slibně rozvinuté spolupráci s městem je kalkulováno s navýšením této 

činnosti. Součástí finančního zajištění plánované varianty je také přislíbený dar 

místního podnikatelského subjektu, a to formou opětujícího se finančního plnění ve výši 

1.000,-  Kč měsíčně. 

V této variantě plánu je také počítáno se splátkami hlavního dluţníka spolku, 

a to konkrétně pouze ve výši 4.000, - Kč měsíčně. Splatnost těchto pravidelných úhrad 

je smluvena vţdy nejpozději k poslednímu dni v měsíci, a to s účinností od měsíce 

ledna tohoto plánovaného období. 

Současně je jiţ v této variantě plánu také kalkulováno s vydáním výroční zprávy tak, 

jak je uvedeno výše. Tento dokument by měl být vypracován v prŧběhu ledna, 
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kdy je omezený provoz terénní činnosti s ohledem na počasí, do tisku a distribuce 

se plánuje jej vydat v měsíci únoru.  

 

3.4.2. Realistická varianta 

 

Při sestavování realistické verze finančního plánu je počítáno s jiţ zmíněným 

zachováním provozu dle pesimistického plánu, nadto však také s uvedením do provozu 

zookoutku, kdy zahájení jeho činnosti je projektováno se začátkem školního roku 

a tedy provoz je zamýšlen od září. Finanční plán tedy zohlední adekvátní navýšení 

materiálových nákladŧ a spotřeby sluţeb.  

Realizace této varianty plánu je především odvislá od získání dotace na provoz 

zookoutku, o kterou bylo zaţádáno u Města Chrudim.  

Tato varianta plánu také uvaţuje se splátkami hlavního dluţníka ve výši 7.000,- Kč 

měsíčně a navýšení hodnoty darŧ o dary poskytnuté návštěvníky zookoutku. 

 

3.4.3. Optimistická varianta 

 

Varianta počítá s činnostmi předcházejících variant, avšak také s výstavbou pěší 

turistické stezky dle jiţ v textu uvedených specifikací. S tímto scénářem vývoje 

je počítáno za předpokladu, ţe Pardubický kraj dodá prostředky na částečné financování 

výstavby této stezky dle vypracované ţádosti.  

Varianta s sebou nese další nárŧst nákladŧ, a to zejména nákladŧ souvisejících s tvorbou 

a instalací infopanelŧ, ale také další náklady vzniklé např. v souvislosti s tiskem 

propagačních materiálŧ.  

Dále je v této variantě předpokládáno pravidelné plnění hlavního dluţníka ve výši 

10.000, -Kč měsíčně. 

 

3.5. Finanční plán 

  

Následující oddíl textu se věnuje finanční oblasti navrhovaného plánu a obsahuje jiţ 

konkrétní vyčíslení účetních poloţek souvisejících s realizací zamýšlených činností. 

Poloţky plánu jsou predikovány individuálním přístupem ke kaţdé, neboť je tento 
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postup shledáván pro malé mnoţství a ne příliš sloţitou strukturu plánových poloţek 

vhodnější, kdy je zpravidla jiţ známa smluvní výše hodnoty poloţky či je známa 

historická hodnota, z které je moţné plánovanou dovodit. V případě, ţe nejsou známy 

hodnoty této poloţky v minulosti či nejsou k dispozici, je přistoupeno 

ke kvalifikovanému odhadu této poloţky. Také je v tomto případě moţné individuálně 

respektovat faktory, kterými jsou jednotlivé poloţky ovlivněny.    

 

3.5.1. Plánování nákladů a výnosů 

 

V této části práce je přiblíţen postup stanovení hodnot nákladŧ a výnosŧ pro plánované 

období, a to ve struktuře odpovídající výkazu zisku a ztráty, neboť toto výrazně usnadní 

následnou prŧběţnou kontrolu.  

 

 Plán nákladů 

 

Spotřeba materiálu 

Při plánování spotřeby materiálu pro pesimistickou variantu plánu bylo přihlíţeno 

k celkovým materiálovým nákladŧm za celé sledované historické období, 

avšak v prvních dvou letech byly pro účely této extrapolace vyňaty z uvaţování hodnoty 

za provoz útulku.  

V rámci spotřeby materiálu je plánována také spotřeba pohonných hmot pro zahradní 

techniku. Při predikci výše této poloţky je vycházeno z prŧměrné spotřeby vykázané 

v letech 2010-2013. 

V realistické a optimistické variantě plánu jsou hodnoty úměrně navýšeny, 

a to s přihlédnutím k činnosti zookoutku, která je plánována dle činnosti provozu útulku 

v minulosti, neboť charakterem a rozsahem činnosti jsou spolkem tyto činnosti 

ztotoţňovány. Zejména je zde nově zavedena poloţka krmivo aj. chovatelské potřeby. 
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Tab. 11: Plán spotřeby materiálu pro rok 2014 v Kč (vlastní zpracování) 

 

 

Spotřeba energie 

Hodnota energií je plánována dle skutečnosti loňského roku, pro pesimistickou variantu 

se plánuje pouze se spotřebou energií související s provozem sídla. V realistické 

a optimistické variantě je v prvním roce jiţ spotřeba energií navýšena o zamýšlený 

provoz zookoutku a přípravu na tento provoz, v dalších letech je plánováno s plným 

celoročním vyuţitím tohoto zookoutku. Plyn je zaveden pouze v sídle spolku. 

 

Tab. 12: Plán spotřeby energií pro rok 2014 v Kč (vlastní zpracování) 

 

 

Služby 

Plánování poloţek nákladŧ vzniklých nákupem sluţeb bylo také odvozováno 

od skutečnosti minulých let s přihlédnutím k plánovanému publikování výroční zprávy 

a plánovaným marketingovým aktivitám. 

Pro realistickou variantu jsou navíc hodnoty navýšeny o tisk propagačních materiálu 

pro marketingové aktivity v souvislosti s činností zookoutku a plánované úpravy 

před a v prŧběhu činnosti zookoutku.  

Pro optimistickou variantu je zde nadto plánováno s navýšením poloţky tisku 

propagačních materiálŧ a také tvorbou a instalací infopanelŧ a grafické a překladatelské 

práce s tímto související. Náklady spojené s infopanely jsou plánovány souhrnně, 

Poloţka Pes. var. Real. var. Opt. var.

Materiál celkem 26 000 43 800 45 300

Publikace a tiskoviny 3 000 3 000 3 000

Přímý materiál 3 000 10 000 11 000

Reţijní materiál 5 500 6 000 6 500

Drobný DHM - nářadí aj. 6 000 8 000 8 000

Ochranné prac. prostř. 1 000 1 300 1 300

Pohonné hmoty aj. prov. látky 7 500 8 000 8 000

Krmivo a chov. potřeby 0 7 500 7 500

Poloţka Pes. var. Real. var. Opt. var.

Energie celkem 110 000 116 000 116 000

Elektrická energie 27 000 31 000 31 000

Plyn 72 000 72 000 72 000

Voda 11 000 13 000 13 000
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neboť na tuto zakázku má jiţ spolek předběţně smluvenou dodavatelskou firmu a jiţ 

získala cenovou nabídku. 

Nájem sídla je zanedbatelná poloţka, neboť nedosahuje řádově ani do výše desetikorun, 

proto s tímto není pro plán dále uvaţováno. Nájem za budovu útulku (zookoutku) 

je plánován také nadále v konstantní výši, jak bylo s majiteli dříve dohodnuto. Nájem 

útulku je hrazen zpravidla v prosinci, i kdyţ případný odklad platby je po dohodě 

moţný. 

Telefonické sluţby jsou plánovány dle prŧměrné spotřeby minulého roku, od března 

je plánováno jejich navýšení, protoţe je kalkulováno se sluţebním telefonem 

pro nového zaměstnance. Taktéţ se plánuje navýšení poloţky v souvislosti 

se zavedením nových marketingových a fundraisingových aktivit.  

Bankovní poplatky jsou odhadovány na dosavadní výši, která činí cca 200,- Kč měs. 

Při plánování účastí na školeních a seminářích pro nadcházející rok je zamýšleno 

navštívit min. dva vzdělávací kurzy, a to Telefonická komunikace pro fundraisery 

(naplánována na duben 2014) a intenzivní víkendový seminář Účetnictví NNO 

pro začátečníky (který se bude konat v červnu 2014). Dále  je pro nadcházející rok 

plánováno s účastí na min. 2 dalších vzdělávacích akcí.  

U ostatních plánovaných poloţek je zde mnohdy známa jejich smluvní výše či byla 

přejata hodnota minulého období. 

 

Tab. 13: Plán spotřeby sluţeb v Kč (vlastní zpracování) 

 

 

  

Poloţka Pes. var. Real. var. Opt. var.

Sluţby celkem 78 200 89 800 136 300

Opravy a udrţování 10 000 18 000 18 000

Cestovné 7 000 8 000 8 000

Náklady na reprezentaci 0 1000 1500

Nájem útulek 8 000 8 000 8 000

Svoz TKO 1 200 1 200 1 200

Internet 4 200 4 200 4 200

Telefon 15 900 16 500 16 500

Bankovní poplatky 2 400 2 400 2 400

Licence software 1 400 1 400 1 400

Školení a semináře 3 600 3 600 3 600

Vedení účetnictví 15 000 15 000 15 000

Tisk 7 000 8 000 11 000

Pojištění majetku 2 500 2 500 2 500

Infopanely 0 0 43 000
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Mzdové náklady 

Minimálně ve sledovaném období je počítáno se třemi zaměstnanci, z nichţ dva pobírají 

hrubou mzdu 12.000,- Kč. Nový administrativní zaměstnanec, který nastoupí 1. března 

2014, bude pobírat hrubou mzdu 15.000,- Kč. S těmito třemi zaměstnanci je počítáno 

ve všech variantách plánu. Nárŧst mezd není v současnosti předpokládán. 

 

Zákonné sociální pojištění 

Při stanovení těchto poloţek plánu je vycházeno z předpokladu nezměněné výše sazeb 

pro odvody záloh na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.  

 

Ostatní provozní náklady 

Do této poloţky spadá v plánovaném období zákonné pojištění pro případ odpovědnosti 

za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, jeţ je upraveno vyhl. 

č. 125/1993. Výpočet je proveden ze sumy hrubých mezd za předcházející čtvrtletí 

za uţití sazby dle vykonávané činnosti vycházející z klasifikace OKEČ, 

tedy pro tuto organizaci sazba dle citované vyhlášky činí 4,2 ‰ základu 

a dle s účinností od 1.1.2015 platného zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnancŧ, se počítá se sazbou v konstantní výši také pro zbytek plánované období. 

Odvod zákonného pojištění je naplánován jako čtvrtletní.  Při plánování této poloţky 

výdaje za poslední čtvrtletí roku 2013 nebyla známa výše hrubých mezd 

za toto poslední čtvrtletí, proto pro odhad hodnoty bylo pouţito čtvrtiny úhrnu výše 

hrubých mezd za celý tento rok. 

 

Ostatní pokuty a penále 

Poloţka plánována není, neboť se počítá s dŧsledným dodrţováním splatnosti, 

kdy toto bude v kompetenci nově přijatého zaměstnance.  

 

Jiné ostatní náklady 

Zde byly v minulosti vykazovány bankovní poplatky a pojištění majetku, se kterými 

je však jiţ kalkulováno v poloţce ostatní sluţby.  
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Poskytnuté členské příspěvky 

Spolek je členem několik koalic a uskupení, z čehoţ pro něj plyne mimo přínosŧ 

z takovéto spoluúčasti také povinnost k úhradě členského poplatku, přičemţ se jedná 

o instituce jako KONEP, mateřský spolek ČSOP, krajské sdruţení ČSOP, MAS, Pro-bio 

liga či např. Spolek přátel zemědělské školy Chrudim. Plán obsahuje poloţky převzaté 

dle skutečnosti min. roku. Další roky je plánováno v realistické a optimistické variantě 

plánu s navýšením, neboť je kalkulováno se zapojením do dalších strategických aliancí. 

 

 Plán výnosů 

 

Plánování výnosŧ bylo usnadněno skutečností, ţe většina poloţek je jiţ aktuálně známa, 

neboť spolek má jiţ větší zakázky s odběrateli ujednané a mnohdy se jedná o spolehlivé 

odběratele, kteří terénní sluţby pro oblasti, které mají ve správě, odebírají pravidelně 

ročně. Také dotační příjmy jsou zde hodnoceny jako spolehlivé a stabilní.  

 

Tržby z prodeje služeb 

V rámci plánovaných trţeb je zohledněno smluvených a pravidelných zakázek za práce 

v oblasti Habrova, Prosetína a Paříţova. Trţby za práce dle objednávek města, 

tedy zejména za údrţbu veřejného prostranství a likvidaci černých skládek, 

jsou plánovány dle prŧměrné hodnoty loňského roku s jejich plánovaným navýšením 

o 15 %, neboť slibně rozběhnutá spolupráce s městem má dle dostupných informací 

pokračovat a jiţ bylo jednáno o rozšíření činnosti pro tohoto dodavatele. Pro zajištění 

plánovaného navýšení zakázek bude dostatečná kapacita pracovní síly, neboť se uvaţuje 

s vyuţitím nabídky Úřadu práce ČR a s pokračováním spolupráce s Probační a mediační 

sluţbou, a to v rámci zajištění veřejně prospěšných prací klienty těchto institucí. 

Terénní práce jsou vykonávány zpravidla od měsícŧ února do listopadu, 

s jejich následnou úhradou do 30dnŧ. 

Trţby jsou shodné pro všechny plánované scénáře vývoje, neboť zamýšlené rozšíření 

činnosti se nemá tohoto zdroje nikterak dotýkat, jak jiţ bylo vysvětleno. 
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Tab. 14: Přehled plánovaných trţeb roku 2014 v Kč (vlastní zpracování interní 

dokumentace spolku) 

 

 

Ostatní výnosy 

Obsahem této skupiny je výnosový úrok vyplývající z vedení běţného účtu, 

který se pohybuje v řádech jednotek korun, dále tedy poloţka není v rámci plánu řešena. 

Také zde byly v minulosti v rámci jiných ostatních výnosŧ vedeny příjmy z pojistného 

plnění, které také plánovány nejsou.  

 

Přijaté dary 

V pesimistické verzi je počítáno pouze s hodnotou přislíbeného daru místního 

podnikatelského subjektu formou pravidelných měsíčních plateb ve výši 1.000,- Kč, 

v dalších variantách je však jiţ plánováno s navýšením hodnoty darŧ o 25 %, neboť jiţ 

v minulosti činnost související s péčí o zvířata dárce upoutala. 

 

Přijaté členské příspěvky 

V nadcházejícím období bude rozšířena členská základna při následující členské schŧzi 

o min. tři nově spolupracující osoby. Vzhledem k tomu, ţe se výše členských příspěvkŧ 

odvíjí od aktuální ekonomické aktivity členŧ a jejich společenského statusu, bylo by 

obtíţné tuto částku vypočítat s předstihem. Při predikci této poloţky je tedy výše roku 

2013 navýšena o předpokládanou výši členských příspěvkŧ, vybranou od tří 

ekonomicky aktivních budoucích členŧ. Dále je počítáno s meziročním nárŧstem 

o tři ekonomicky aktivní členy za rok, avšak to pouze za předpokladu rozvoje činnosti, 

tedy pouze v realistické a optimistické verzi plánu. 

 

Provozní dotace 

Výnosy této skupiny jsou uvaţovány nadále v dosavadní výši, neboť tyto zdroje lze 

hodnotit jako spolehlivé a pravidelně se opakující, a proto je s nimi počítáno ve všech 

Poloţka 2014

Trţby za sluţby celkem 274 700

Město Chrudim 112 700

Pardubický kraj 52 000

Habrov 40 000

Prosetín 30 000

Paříţov 40 000
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plánovaných variantách. Tato stávající hodnota je však navýšena o náhrady mezd 

zaměstnancŧ Úřadem práce ČR  

Hodnota poloţky realistické varianty plánu je pak dále navýšena o plánovanou dotaci 

spojenou s výstavbou zookoutku, o které spolek jedná s městem, v optimistické variantě 

je pak uvaţováno s příspěvkem Pardubického kraje na vybudování zamýšlené turistické 

naučné stezky. Kaţdá z těchto částek je plánována ve výši 20.000,- Kč. 

 

Tab. 15: Plán dotačních příjmŧ v Kč pro rok 2014 (vlastní zpracování) 

 

 

 Plán výsledku hospodaření 

 

Spolek v ţádném z plánovaných období nedosahá na takovou výši zisku, 

aby tato podléhala zdanění, proto není dále kalkulováno s daní z příjmu. 

 

Tab. 16: Plán výsledku hospodaření v Kč (vlastní zpracování) 

 

 

3.5.2. Plánování aktiv a pasiv 

  

Plánovaná rozvaha je pro nedostatek informací sestavována pouze pro nadcházející 

jeden rok, neboť se očekávají výrazné změny v poloţkách majetku, kdy tento zjevně 

není v rozvaze zobrazen věrně. Pořízení ani vyřazení dlouhodobého majetku není 

plánováno, ovšem je nezbytné po získání všech účetních podkladŧ vyřešit chybějící 

odpisování. Navýšení majetku v souvislosti s plánovaným rozvojem činnosti v plánu 

provedeno není, neboť zvířata pro provoz zookoutku zde umístěná mají být pouze 

zapŧjčená, kdy spolek má jiţ předběţně sjednané dohody o této zápŧjčce. Hodnota 

krátkodobého finančního majetku je převzata z plánu cash-flow. Hodnota pasiv 

Poloţka Pes. var. Real. var. Opt. var.

Provozní dotace celkem 474 000 494 000 514 000

Město Chrudim 80 000 100 000 100 000

Úřad práce ČR 374 000 374 000 374 000

Pardubický kraj 20 000 20 000 40 000

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Náklady 809 873 835 514 835 514 845 273 904 014 904 314 850 273 908 014 908 314

Výnosy 761 850 762 150 762 150 784 850 765 450 765 750 804 850 765 450 765 750

Výsledek hospodaření -48 023 -73 364 -73 364 -60 423 -138 564 -138 564 -45 423 -142 564 -142 564

Poloţka
Pesimistický plán Realistický plán Optimistický plán
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je dovozena ze souhrnné hodnoty aktiv a dle plánovaného výkazu zisku a ztráty 

je doplněna hodnota výsledku hospodaření.  

Poloţky časového rozlišení a dohadných účtŧ aktiv a pasiv nejsou plánovány, 

protoţe se jedná o obtíţně predikovatelné a často objemem nevýznamné poloţky.  

 

Tab. 17: Plánovaná rozvaha pro rok 2014 v tis. Kč (vlastní zpracování) 

 

 

3.5.3. Plán cash-flow 

 

Rozpočet peněţních tokŧ je rozpracován přímou metodou, neboť v případě spolku 

je zde uvaţováno s malým mnoţstvím plánovaných operací a volba přímé metody 

sestavení cash-flow se tak jeví jako vhodnější a pro toto uvaţované období přehlednější.  

Plán peněţních tokŧ je zpracován pro přehlednost dle struktury plánovaných poloţek 

výnosŧ a nákladŧ, časové hledisko, kdy příjmy nejsou logicky časově sladěné s výnosy 

a stejně tak náklady s výdaji, je zohledněno. Charakter a obsahová náplň jednotlivých 

v cash-flow zaznamenaných poloţek je blíţe vysvětlen jiţ při plánování nákladŧ 

a výnosŧ. Plánované výkazy jsou pro jejich rozsah umístěny v příloze pod č. 8 - 11. 

 

Pes. var Real. var. Opt. var.

AKTIVA 387 377 353

A Dlouhodobý majetek 220 220 220

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek 220 220 220

III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 0 0 0

B. Krátkodobý majetek 167 157 133

I. Zásoby 0 0 0

II. Pohledávky 110 77 45

III. Krátkodobý finanční majetek 57 80 88

C Jiná aktiva celkem 0 0 0

PASIVA 387 377 353

A Vlastní zdroje 236 224 239

I. Jmění 422 422 422

II. Výsledek hospodaření celkem -186 -198 -183

B. Cizí zdroje 151 153 114

I. Rezervy celkem 0 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 151 153 114

C Jiná pasiva celkem 0 0 0

Poloţka
2014
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Roční plán cash-flow je rozpracován v návrhu měsíčního členění, a to z dŧvodu 

vícezdrojového financování, kdy tedy příjmy nejsou připisovány pravidelně. 

Toto podrobnější členění tak umoţní za předpokladu pravidelné aktualizace rozpočtu 

prŧběţnou kontrolu likvidity a zároveň předběţně prověří realizovatelnost ročního 

plánu pro kaţdý z těchto časových intervalŧ. 

 

U většiny výdajŧ je spotřeba plánována jako rovnoměrná, pouze u některých poloţek 

charakteristických pro sezónní terénní činnost bylo uvaţováno se zkrácením doby 

čerpání o některé měsíce, v nichţ se tato činnost nevyvíjí. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe dosud nebyly také předloţeny kompletní souhrnné 

informace k nákladŧm za energie, nemŧţe být do plánu zahnuto roční vyúčtování 

energií a následné vyúčtování záloh. Tuto skutečnost bude muset spolek do finančního 

plánu zohlednit při kontrole a aktualizaci plánu. Zálohy za plyn jsou hrazeny měsíčně, 

zálohy na elektrickou energii a vodu jsou hrazeny kvartálně a toto je v plánu 

zohledněno. 

 

U většiny hlavních příjmŧ je jiţ předem znám časový horizont plnění, pouze trţby 

od hlavního zákazníka, Města Chrudim, jsou plánovány rovnoměrně za měsíce, 

v kterých se realizuje terénní činnost, neboť i přesto, ţe nejsou známy bliţší informace 

o časovém prŧběhu těchto příjmŧ, lze je dle dostupných informací hodnotit jako v čase 

rovnoměrně rozloţené. Dále je zde zohledněno pravidelné finanční plnění hlavního 

dluţníka spolku, s kterým je také uvaţováno ve všech variantách, neboť tento dluţník 

v posledních měsících svou platební morálku zlepšil a začal dluh hradit v pravidelných 

platbách. 

 

Organizace dle zkušeností předpokládá inkaso splatných pohledávek maximálně do 30 

dnŧ od odvedení prací či podpisu smlouvy o dotaci či grantu, a po zohlednění 

charakteru odběratelŧ sluţeb (kterými je nejčastěji veřejný sektor) se nepočítá 

s neuhrazením souvisejících pohledávek. Splatnost závazkŧ je také předpokládána 

jako max. 30denní. Dlouhodobé závazky organizace aktuálně ani ve sledované historii 

nevykázala, v plánovaném období pak s těmito také není kalkulováno.  

 



86 

 

3.6. Hodnocení plánu 

 

Ve všech variantách plánu lze kladně hodnotit zajištění naplňování poslání spolku, 

kdy zejména pesimistickým scénářem vývoje bylo prověřeno, ţe spolek bude schopen 

vykonávat svou hlavní činnost, pro kterou bude mít kompletní zdrojové zajištění.  

 

Zabezpečení poţadované likvidity pro zajištění běţného provozu tohoto spolku, ale také 

plánovaného rozvoje jeho aktivit, bylo prověřeno návrhem sestaveného plánu cash-flow 

v měsíčním členění. Nezbytná likvidita je zajištěna především díky navýšení výnosŧ, 

jak je zobrazeno následujícím grafem, neboť výnosy a příjmy ve všech uvaţovaných 

variantách vzrostou. 

 

 

Graf 7: Vývoj plánovaných výnosŧ (vlastní zpracování) 

 

Jak vykazuje následující tabulka, celkové výnosy všech variant vzrostou o více 

neţ 50 % oproti roku 2013, kdy prudký nárŧst je zaznamenán především u trţeb, 

a to díky získání nových zakázek za současného navýšení objemu objednávek 

dlouhodobých partnerŧ. Ve všech variantách je také počítáno s nárŧstem dotačních 

příjmŧ, kdy tato hodnota je ovlivněna především refundací mezd Úřadu práce ČR 

ve prospěch osobních nákladŧ za nového zaměstnance do spolku tímto subjektem 

umístěného.  
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Tab. 18: Horizontální analýza hlavních sloţek výnosŧ (vlastní zpracování) 

 

 

Struktura plánovaných výnosŧ je přehledně zobrazena v následující tabulce, 

která je doplněna grafem č. 8, z nichţ je patrné, ţe nadále budou mít zásadní podíl 

na zdrojovém zajištění provozu spolku dotační příjmy, které dle plánu budou činit více 

neţ 60 % všech výnosŧ. 

 

Tab. 19: Vertikální analýza hlavních sloţek plánovaných výnosŧ (vlastní zpracování) 

 

 

Následující graf pak přehledně ilustruje výše konstatované a graficky zobrazuje vývoj 

plánovaných výnosŧ pro všechny varianty. 

 

 

Graf 8: Vývoj plánovaných výnosŧ (vlastní zpracování) 

 

  

Pes. var. Real. var. Opt. var.

Výnosy celkové 0,53 0,57 0,61

Trţby z prodeje sluţeb 0,80 0,80 0,80

Provozní dotace 0,37 0,43 0,49

2013/2014
Poloţka

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Výnosy celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Podíl trţeb z prodeje sluţeb na V 0,36 0,36 0,36 0,35 0,36 0,36 0,34 0,36 0,36

Podíl přijaté příspěvkŧ na V 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Podíl provozních dotací na V 0,62 0,62 0,62 0,63 0,62 0,62 0,64 0,62 0,62

Poloţka
Pesimistický plán Realistický plán Optimistický plán
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V oblasti nákladŧ je z následujícího grafu patrný nárŧst také této sloţky hospodaření, 

a to opět pro všechny varianty moţného vývoje, coţ bude vysvětleno dále. 

 

 

Graf 9: Vývoj plánovaných nákladŧ (vlastní zpracování) 

 

Následující graf přehledně ilustruje, ţe hlavní podíl na nárŧstu nákladŧ pro všechny 

varianty plánu čítají osobní náklady, neboť přijetí nového administrativního pracovníka 

tyto náklady navýší ve všech variantách, kdy tyto vzrostou dokonce aţ více neţ 

dvojnásobně. Tento nárŧst je však kompenzován částečnou refundací těchto nákladŧ 

Úřadem práce ČR, kdy tímto subjektem bude v prŧměru uhrazeno více neţ 60 % 

celkových osobních nákladŧ.  

 

 

Graf 10: Vývoj plánovaných nákladŧ (vlastní zpracování)  
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V další tabulce je pak zobrazena struktura plánovaných nákladŧ, která podporuje tvrzení 

o značné nákladové náročnosti plánŧ co do výše osobních nákladŧ. 

 

Tab. 20: Vertikální analýza hlavních sloţek plánovaných nákladŧ (vlastní zpracování) 

 

 

Následující tabulka jiţ zprostředkovává doplňující hodnocení plánovaných výkazŧ 

prostřednictvím ukazatelŧ finanční analýzy, jiţ uţitých v analytické části práce.  

 

Tab. 21: Výpočty vybraných ukazatelŧ finanční analýzy plánu (vlastní zpracování) 

 

 

V případě, ţe by byl finanční plán beze zbytku naplněn, coţ se však vzhledem 

k pŧsobení značného mnoţství hospodaření spolku ovlivňujících faktorŧ nepředpokládá, 

by pak spolek v ţádné z variant plánu nedosáhl dostatečné míry autarkie, neboť výnosy 

by v ţádné z plánované varianty nepokryly plně náklady. V kaţdé z alternativ by také 

nadpoloviční většinu příjmŧ tvořily neinvestiční dotační příjmy.  

  

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Náklady celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Podíl materiálových nákladŧ na N 0,03 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06

Podíl spotřeby energie na N 0,14 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

Podíl spotřeby sluţeb na N 0,10 0,08 0,08 0,11 0,09 0,09 0,11 0,10 0,10

Podíl osobních nákladŧ na N 0,72 0,75 0,75 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

Poloţka
Pesimistický plán Realistický plán Optimistický plán

Pes. var. Real. var. Opt. var.

Autarkie

Výnosově - nákladová Výnosy / náklady 0,94 0,93 0,95

Míra příjmu neiv. dotace na celk. příjmech Neinvestiční dotace / příjmy 0,58 0,54 0,51

Likvidita

Čistý pracovní kapitál (Fin. maj. + zásoby + kr. pohl.) - kr. záv. -71 923,00 -48 093,00 2 907,00

Čisté pohotové prostředky Peněţní prostředky - kr. záv. -93 923,00 -73 093,00 -26 093,00

Pohotová likvidita Fin. maj. / kr. záv. 0,38 0,52 0,77

Rychlá likvidita (Krátk. pohl. + fin.maj.) / kr. záv. 0,52 0,69 1,03

Aktivita

Obrat kapitálu Výnosy / aktiva 1,97 2,08 2,28

Doba obratu pohledávek Kr. pohl. / (výnosy / 360) 10,40 11,47 12,97

Doba obratu závazkŧ Kr. závazky  / náklady / 360) 67,12 65,16 48,27

Poměr dob obratu kr. pohl. a kr. záv. DO pohl. / DO záv. 0,15 0,18 0,27

Financování

Koef. samofinancování Vlastní zdroje / cizí zdroje 1,56 1,46 2,09

Míra finanční nezávislosti Vlastní zdroje / pasiva 0,61 0,59 0,68

Celková zadluţenost Cizí zdroje / pasiva 0,39 0,41 0,32

Koef. zadluţenosti Cizí zdroje / vlastní zdroje 0,64 0,68 0,48

Dynamika vývoje nákladů a výnosů

Tempo rŧstu N (N(t)-N(t-1)) / N(t-1) 0,83 0,91 0,93

Tempo rŧstu V (V(t)-V(t-1)) / V(t-1) 0,53 0,57 0,61

Variátor celk. nákladŧ Tempo rŧstu N / tempo rŧstu V 1,58 1,59 1,51

VýpočetOblast hodnocení
2014
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Hodnocení rozdílových ukazatelŧ likvidity plánovaných poloţek ukazuje, ţe společnost 

nemá k uvaţovanému datu sestavení plánovaných výkazŧ ţádný finanční „polštář“ 

pro zabezpečení likvidity v případě neočekávané události, pouze v optimistické verzi 

plánu by byly hodnoty ukazatele ČPK kladné. Poměrové ukazatele likvidity 

však dosahují ve všech variantách plánu uspokojivé hodnoty, pouze hodnoty pohotové 

likvidity pesimistického a realistického plánu by mohly poukazovat 

na případné nebezpečí insolventnosti.  

 

Vyuţití aktiv lze hodnotit kladně ve všech verzích plánu, neboť by ve srovnání 

s hodnotou předcházejícího roku 2013 v kaţdé z variant došlo vţdy k nárŧstu 

této hodnoty. Také lze hodnotit kladně naměřené hodnoty dob obratu pohledávek 

i závazkŧ, kdy srovnáním těchto plánovaných hodnot lze zjistit, ţe pohledávky jsou 

v prŧměru inkasovány dříve neţ jsou hrazeny splatné závazky, čehoţ je dosaţeno 

také ve všech alternativách plánu. 

 

Z oblasti financování poukazují ukazatele finanční analýzy ve všech variantách 

plánované skutečnosti na zachování trendu převahy vlastních zdrojŧ na financování 

spolku.  

 

Hodnocením dynamiky změn nákladŧ a výnosŧ lze konstatovat, ţe pozitivním jevem je, 

ţe v kaţdé z alternativ naplánované skutečnosti by bylo dosaţeno nárŧstu výnosŧ oproti 

hodnotě výnosŧ roku 2013. Na druhou stranu však je nezbytné vzít při hodnocení 

v úvahu také změnu nákladŧ, která vykázala také stoupající vývoj. Ve všech variantách 

vţdy nárŧst nákladŧ převyšuje svým tempem rŧst výnosŧ, coţ je hodnoceno 

jako neţádoucí.  

 

Hodnocení míry naplnění definovaných cílŧ v úvodu návrhové části této práce v rámci 

jednotlivých variant je v tuto chvíli značně obtíţné, avšak lze říci, ţe spolek má dobré 

vyhlídky plánovaného dosáhnout, kdy minimálně zdrojové zajištění je pro toto 

dostačující. Pesimistická verze plánu jako jediná nenaplňuje rozvojové tendence spolku, 

s čímţ však bylo kalkulováno jiţ při jejím definování, neboť se má jednat pouze 
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o jakousi minimalistickou verzi provozu organizace pro prověření zajištění 

ţivotaschopnosti organizaci. 

 

Spuštěním nové činnosti související s péčí o zvířata na sebe bere spolek závazek zajistit 

vţdy minimálně prostředky na zprostředkování obţivy těmto zvířatŧm. Dle plánu 

peněţních tokŧ je však likvidita, která je pro zajištění bezproblémového prŧběhu 

procesŧ s činností souvisejících klíčová, zajištěna v kaţdém měsíčním období 

následujícího roku, přičemţ je zde také prostor pro případ výpadku cash-flow 

či neplánované výdaje. V kaţdém ze sledovaných období následujícího roku je tak 

zajištěno úhrady nejen všech nezbytných výdajŧ jako úhrady dodavatelŧm energií 

či krmiva, avšak také i těch pouze podpŧrných, souvisejících např. s marketingem. 

 

Ţivotaschopnost spolku by dle navrţeného měla být zaopatřena a taktéţ plánované 

zahájení rozvoje činnosti by nemělo být zasaţeno zásadními finančními problémy, 

ač výsledek hospodaření je přesto záporný.  

 

Je však na místě zmínit, ţe sestavení předkládaného finančního plánu bylo omezeno 

nedostatkem informací, kdy v době jeho sestavení nejsou stále k dispozici podklady 

za loňský rok, ale také nebyly dodány některé další potřebné podklady za předchozí 

roky.  

 

3.7. Doporučení 

 

Pro kvalitní uplatnění finančního plánování je na místě doporučit prŧběţné sledování 

a vyhodnocování hospodaření v kratších intervalech, kdy například dŧsledná operativní 

měsíční kontrola a aktualizace plánu cash-flow by mohla odhalit úzké místo v likviditě 

a např. posunem splatnosti závazkŧ (pokud by toto bylo aktuálně moţné a nepřineslo by 

toto s sebou negativní dopady tohoto odsunu úhrady) či odkladem ne nezbytného výdaje 

tak předcházet insolvenci. Odchylky cash-flow od plánu by tak byly včas zjištěny 

a mohlo by s nimi být dále pracováno a reagováno na ně. Zřejmý přínos by také 

představovalo zavedení pravidelných porad termínově souvisejících s aktualizací 
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krátkodobého plánu, neboť by bylo moţné aktivně zapracovat do této aktualizace plánu 

nové podněty z činnosti spolku. 

 

Dalším doporučením postupu pro podporu úspěšné realizace finančního plánu 

a zefektivnění souvisejících procesŧ nad rámec jiţ v diplomové práci zohledněných 

plánovaných postupŧ, tedy samotného pravidelného sestavení finančního plánu 

po provedení strategických analýz, je sestavit v rámci pravidelné prŧběţné kontroly 

plánu systém hodnotících kritérií efektivnosti a výkonnosti a vybudovat tak kontrolní 

systém, který nastaví, ţe kontrolovat se bude vše relevantní, analyzovat podstatné 

a u ovlivnitelného se budou dále aktivně hledat řešení zjištěného stavu. Význam 

pravidelné kontroly je zmíněn v závěru teoretické části této práce, je však na místě jej 

pro jeho význam pro celý plánovací proces nyní vyzdvihnout. Tento kontrolní proces 

je vhodné pojmout jako kontinuální činnost, avšak vţdy tuto činnost zahájit minimálně 

ve čtvrtletních intervalech, příp. častěji, ukáţe-li se to v prŧběhu jako účelné, 

neboť pouze včasným podchycením lze dopady negativní události zvrátit či alespoň 

zmírnit, nebo se na jejich pŧsobení alespoň připravit.  

 

V neposlední řadě je vhodné navrhnout zavedení prŧběţného sledování čerpání dotací 

formou pravidelně aktualizovaného zdrojového rozpočtu, neboť v minulosti 

docházelo  v této oblasti k chybným operacím, které znamenaly pro organizaci sankce. 

Negativně je totiţ v této oblasti vnímáno, ţe spolek nemá v prŧběhu čerpání přehled 

o výši spotřebované částky a limitu pro následné čerpání do doby skončení projektu.  
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Závěr  

 

V úvodní části práce jsou popsána základní teoretická východiska finančního plánování 

organizací neziskového sektoru. Ne kaţdá nezisková organizace je svým charakterem 

stejná, neboť některé se více či méně přibliţují povahou zde probíhajících procesŧ 

ziskovým podnikatelským subjektŧm, proto bylo obtíţné volit pro účely této práce 

ke zveřejnění vhodné teoretické podklady a byly v této části tedy především uvedeny 

informace, jeţ by mohly být přínosné pro konkrétní vybranou, v praktické části řešenou, 

malou neziskovou organizaci. 

 

Další část obsahuje provedenou analýzu současné situace vybrané neziskové 

organizace, neboť výchozím bodem a předpokladem jakéhokoli kvalitního plánu 

je provedení analýzy.  Konkrétně byla zpracována vnitřní analýza základních procesŧ 

a zdrojŧ spolku, finanční analýza a analýza vnějších relevantních faktorŧ. Následně byla 

provedena syntéza výsledkŧ do SWOT analýzy a tedy následné promítnutí výsledkŧ 

do strategie a cílového systému pro plánovací období.  

 

Návrhová část práce pak obsahuje definování cílŧ spolku a strategie a aktivity vedoucí 

k jejich dosaţení. Následně je ve třech variantách sestaven finanční plán, jehoţ první 

rok je podrobněji rozpracován. Tento návrh finančního plánu prověřil a potvrdil 

realizovatelnost zamýšlených aktivit, a to ve všech variantách scénáře, kdy bylo 

zjištěno, ţe ty jsou proveditelné a je pro ně zabezpečeno zdrojového zajištění, 

kdy minimálně v prvním roce období je zajištěna dostatečná likvidita pro realizace 

kaţdé z těchto variant a bezproblémový chod spolku.  

 

Je však také na místě poukázat na omezení sestaveného plánu, kdy ze značně 

omezených zdrojŧ informací, které byly k dispozici pro sestavení plánu, lze usuzovat 

na to, ţe ve spolku nepodává účetnictví věrné a správné zobrazení ekonomické 

skutečnosti. Tohoto stavu bylo dosaţeno absencí kvalifikované osoby, která by tento 

negativní jev včas podchytila. 
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Dále je vhodné zmínit skutečnost, ţe aby byl finanční plán efektivně vyuţitelný, 

je nezbytné se zaměřit na jeho pravidelnou kontrolu a vyhodnocování, tedy jej prŧběţně 

aktualizovat a zpřesňovat. Vytvoření finančního plánu tedy nemŧţe být samoúčelné 

a je nezbytné s ním nadále pracovat, má-li být pro organizaci přínosem.  
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Příloha č. 1: Rozvaha za období 2010-2013 

 

 

 

  

2010 2011 2012 2013

AKTIVA 752 546 397 412

A Dlouhodobý majetek 296 296 296 220

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. Software

3. Ocenitelná práva

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

7. Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek

II. Dlouhodobý hmotný majetek 296 296 296 220

1. Pozemky 27 27 27 27

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

3. Stavby 95 95 95 19

4. Samostané movité věci a soubory movitých věcí 174 174 174 174

5. Pěstitelské celky trvalých porostŧ

6. Základní státo a taţná zvířata

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem

3. Dluhové cenné papíry drţené do splatnosti

4. Pŧjčky organizačním sloţkám

5. Ostatní dlouhodobé pŧjčky

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 0 0 0 0

1. Oprávky k nehm. výsledkŧm výzkumu a vývoje

2. Oprávky k softwaru

3. Oprávky k ocenitelným právŧm

4. Oprávky k drobnému dlouh. nehm. majetku

5. Oprávky k ostatnímu dlouh. nehm. majetku

6. Oprávky ke stavbám

7. Oprávky k samost. mov. věcem a SMV

8. Oprávky k pěstitelským celkŧm trvalých porostŧ

9. Oprávky k základnímu státu a taţným zvířatŧm

10. Oprávky k drobnému dlouh. hmot. majetku

11. Oprávky k ostatnímu dlouh. hmot. majetku

Poloţka



 

 

 

  

2010 2011 2012 2013

B. Krátkodobý majetek 456 250 314 192

I. Zásoby 0 0 0 0

1. Materiál na skladě

2. Materiál na cestě

3. Nedokončená výroba

4. Polotovary vlastní výroby

5. Výrobky

6. Zvířata

7. Zboţí na skladě a v prodejnách

8. Zboţí na cestě

9. Poskytnuté zálohy na zásoby

II. Pohledávky 346 212 310 157

1. Odběratelé 50 6 3 3

2. Směnky k inkasu

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

4. Poskytnuté provozní zálohy 78 16 35 18

5. Ostatní pohledávky 217 189 273 136

6. Pohledávky za zaměstnance 1 1 -1 0

7. Pohledávky za institucemi soc. zab. a veř. zdr. poj.

8. Daň z příjmu

9. Ostatní přímé daně

10. Daň z přidané hodnoty

11. Ostatní daně a poplatky

12. Nároky na dotace a zúčtování se stát. rozp.

13. Nároky na dotace a zúčt. s rozp. org. úz.s.celk.

14. Pohledávky za účastníky sdruţení

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací

16. Pohledávky z vydaných dluhopisŧ

17. Jiné pohledávky

18. Dohadné účty aktivní

19. Opravná poloţky k pohledávkám

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 110 38 4 35

1. Pokladna 8 1 0 4

2. Ceniny

3. Účty v bankách 102 37 4 31

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

6. Ostatní cenné papíry

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

8. Peníze na cestě

C Jiná aktiva celkem 0 0 -213 0

1. Náklady příštích období 4

2. Příjmy příštích období -217

3. Kursové rozdíly aktivní

Poloţka



 

  

Poloţka 2010 2011 2012 2013

PASIVA 752 546 397 412

A Vlastní zdroje 591 493 303 284

I. Jmění 498 498 498 422

1. Vlastní jmění 498 498 498 422

2. Fondy

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazkŧ

II. Výsledek hospodaření celkem 93 -5 -195 -138

1. Účet výsledku hospodaření -349 -98 -190 57

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 442 93 -5 -195

B. Cizí zdroje 161 45 94 128

I. Rezervy celkem 0 0 0 0

1. Rezervy celkem

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0 0 0

1. Dlouhodobé bankovní úvěry

2. Vydané dluhopisy

3. Závazky z pronájmu

4. Přijaté dlouhodobé zálohy

5. Dlouhodobé směny k úhradě

6. Dohadné účty pasivní

7. Ostatní dlouhodobé závazky

III. Krátkodobé závazky celkem 161 45 94 128

1. Dodavatelé 37 11 -7 29

2. Směnky k úhradě

3. Přijaté zálohy 6 6 6 6

4. Ostatní závazky

5. Zaměstnanci 32 2 2 15

6. Ostatní závazky vŧči zaměstnancŧm

7. Závazky k institucím soc. zab. a veř. zdr. poj. 11 4 11 8

8. Daň z příjmu

9. Ostatní přímé daně 4 5 9 4

10. Daň z přidané hodnoty

11. Ostatní daně a poplatky

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

13. Záv. ze vztahu k rozp. org. územ. samospr. celkŧ

14. Záv. z ups. nesplac. cenných papírŧ a podílŧ

15. Závazky k účastníkŧm sdruţení

16. Závazky z pevných termínovaných operací

17. Jiné závazky 20 17 73 66

18. Krátkodobé bankovní úvěry

19. Eskontní úvěry

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

21. Vlastní dluhopisy

22. Dohadné účty pasivní 51 0 0 0

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

C Jiná pasiva celkem 0 8 0 0

1. Výdaje příštích období

2. Výnosy příštích období 8

3. Kursové rozdíly pasivní



 

Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty za období 2010-2013 

 

 

  

2010 2011 2012 2013

A. 5xx NÁKLADY celkem 1 554 173 788 792 517 058 441 455

I. 50x Spotřebované nákupy celkem 260 888 179 484 72 218 149 805

1. 501 Spotřeba materiálu 133 682 50 684 16 459 30 036

2. 502 Spotřeba energie 111 659 121 822 48 128 119 769

3. 503 Spotřeba ostatních nesklad. dodávek 15 547 6 978 7 631 0

4. 504 Prodané zboţí

II. 51x Sluţby celkem 178 404 197 763 81 771 57 761

5. 511 Opravy a udrţování 9 439 4 882 11 684 9 240

6. 512 Cestovné 29 580 11 333 6 699 7 555

7. 513 Náklady na reprezentaci 3 597 1 688 1 044 0

8. 518 Ostatní sluţby 135 788 179 860 62 344 40 966

III. 52x Osobní náklady celkem 559 637 394 176 272 178 223 969

9. 521 Mzdové náklady 447 568 343 527 229 428 167 930

10. 524 Zákonné sociální pojištění 110 497 49 460 41 919 55 394

11. 525 Ostatní sociální pojištění

12. 527 Zákonné sociální náklady 1 572 1 189 831 645

13. 528 Ostatní sociální náklady

IV. 53x Daně a poplatky celkem 15 638 200 0 1 640

14. 531 Daň silniční 0 200 0 0

15. 532 Daň z nemovitosti

16. 538 Ostatní daně a poplatky 15 638 0 0 1 640

V. 54x Ostatní náklady celkem 2 313 7 109 87 476 4 665

17. 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení

18. 542 Ostatní pokuty a penále 1 140 1 500 0 200

19. 543 Odpis nedobytné pohledávky

20. 544 Úroky

21. 545 Kursové ztráty

22. 546 Dary

23. 548 Manka a škody

24. 549 Jiné ostatní náklady 1 173 5 609 87 476 4 465

VI. 55x Odpisy, prod. maj., tvorba rezerv a opr. pol. 529 578 0 0 0

25. 551 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku 529 578 0 0 0

26. 552 Zŧst. cena prodaného dl. hmot. a nehmot. maj.

27. 553 Prodané cenné papíry a podíly

28. 554 Prodaný materiál

29. 556 Tvorba rezerv

30. 559 Tvorba opravných poloţek

VII. 58x Poskytnuté příspěvky celkem 7 715 10 059 3 415 3 615

31. 581 Poskytnuté přísp. zúčt. mezi organiz. sloţkami

32. 582 Poskytuné členské příspěvky 7 715 10 059 3 415 3 615

VIII.59x Daň z příjmu celkem 0 0 0 0

33. 595 Dodatečné odvody daně z příjmu

Poloţka



 

 

  

2010 2011 2012 2013

B. 6xx VÝNOSY celkem 1 204 738 691 136 327 117 498 578

I. 60x Trţby za vlastní výkony a za zboţí celkem 706 978 463 026 75 940 152 576

1. 601 Trţby za vlastní výrobky

2. 602 Trţby z prodeje sluţeb 706 978 463 026 75 940 152 576

3. 604 Trţby za prodané zboţí

II. 61x Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0 0 0

4. 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby

5. 612 Změna stavu zásob polotovarŧ

6. 613 Změna stavu zásob výrobkŧ

7. 614 Změna stavu zvířat

III. 62x Aktivace celkem 0 0 0 0

8. 621 Aktivace materiálu a zboţí

9. 622 Aktivace vnitroorganizačních sluţeb

10. 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

11. 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

IV. 64x Ostatní výnosy celkem 155 934 206 60 2

12. 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení

13. 642 Ostatní pokuty a penále

14. 643 Platby za odepsané pohledávky

15. 644 Úroky 4 6 1 2

16. 645 Kursové zisky

17. 648 Zúčtování fondŧ

18. 649 Jiné ostatní výnosy 155 930 200 59 0

V. 65x Trţby z prodeje maj., zúčt. rezerv a opr. poloţek 100 000 0 0 0

19. 652 Trţby z prodeje dl. nehmot. a hmot. majetku 100 000 0 0 0

20. 653 Trţby z prodeje cenných papírŧ a podílŧ

21. 654 Trţby z prodeje materiálu

22. 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku

23. 656 Zúčtování rezerv

24. 657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

25. 659 Zúčtování opravných poloţek

VI. 68x Přijaté příspěvky celkem 29 508 42 921 3 391 850

26. 681 Přijaté příspěvky zúčt.mezi org. sloţkami

27. 682 Přijaté příspěvky (dary) 29 508 42 556 1 891 0

28. 684 Přijaté členské příspěvky 0 365 1 500 850

VII. 69x Provozní dotace celkem 212 318 184 983 247 726 345 150

29. 691 Provozní dotace 212 318 184 983 247 726 345 150

Poloţka

2010 2011 2012 2013

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -349 435 -97 656 -189 942 57 123

65. 591 Daň z příjmu 0 0 0 0

Výsledek hospodaření po zdanění -349 435 -97 656 -189 942 57 123D.

Poloţka



 

Příloha č. 3: Horizontální analýza rozvahy za období 2010-2013 

 

 

  

2010/11 2011/12 2012/13

AKTIVA -0,27 -0,27 0,04

A Dlouhodobý majetek 0 0 -0,26

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 -0,26

1. Pozemky 0 0 0

3. Stavby 0 0 -0,80

4. Samostané movité věci a soubory movitých věcí 0 0 0

III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 0 0 0

B. Krátkodobý majetek -0,45 0,26 -0,39

I. Zásoby 0 0 0

II. Pohledávky -0,39 0,46 -0,49

1. Odběratelé -0,88 -0,50 0

4. Poskytnuté provozní zálohy -0,79 1,19 -0,49

5. Ostatní pohledávky -0,13 0,44 -0,50

6. Pohledávky za zaměstnance 0 -2,00 -1,00

III. Krátkodobý finanční majetek celkem -0,65 -0,89 7,75

1. Pokladna -0,88 -1,00 x

3. Účty v bankách -0,64 -0,89 6,75

C Jiná aktiva celkem 0 x -1,00

PASIVA -0,27 -0,27 0,04

A Vlastní zdroje -0,17 -38,00 0,29

I. Jmění 0,00 -0,94 1,30

II. Výsledek hospodaření celkem -1,05 -38,00 0,29

1. Účet výsledku hospodaření 0,72 -0,94 1,30

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -0,79 -1,05 -38,00

B. Cizí zdroje -0,72 1,09 0,36

I. Rezervy celkem 0 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem -0,72 1,09 0,36

1. Dodavatelé -0,70 -1,64 -5,14

3. Přijaté zálohy 0 0 0

5. Zaměstnanci -0,94 0 6,50

7. Závazky k institucím soc. zab. a veř. zdr. poj. -0,64 1,75 -0,27

9. Ostatní přímé daně 0,25 0,80 -0,56

17. Jiné závazky -0,15 3,29 -0,10

22. Dohadné účty pasivní -1,00 x x

C Jiná pasiva celkem 0 x -1

2. Výnosy příštích období 0 x -1

Poloţka



 

Příloha č. 4: Vertikální analýza rozvahy za období 2010-2013 

 

 

  

2010 2011 2012 2013

AKTIVA 1,00 1,00 1,00 1,00

A Dlouhodobý majetek 0,39 0,54 0,75 0,53

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek 0,39 0,54 0,75 0,53

1. Pozemky 0,04 0,05 0,07 0,07

3. Stavby 0,13 0,17 0,24 0,05

4. Samostané movité věci a soubory movitých věcí 0,23 0,32 0,44 0,42

III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 0 0 0 0

B. Krátkodobý majetek 0,61 0,46 0,79 0,47

I. Zásoby 0 0 0 0

II. Pohledávky 0,46 0,39 0,78 0,38

1. Odběratelé 0,07 0,01 0,01 0,01

4. Poskytnuté provozní zálohy 0,10 0,03 0,09 0,04

5. Ostatní pohledávky 0,29 0,35 0,69 0,33

6. Pohledávky za zaměstnance 0 0 0 0

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 0,15 0,07 0,01 0,08

1. Pokladna 0,01 0 0 0,01

3. Účty v bankách 0,14 0,07 0,01 0,08

C Jiná aktiva celkem 0 0 -0,54 0

1. Náklady příštích období 0 0 0,01 0

2. Příjmy příštích období 0 0 -0,55 0

PASIVA 1,00 1,00 1,00 1,00

A Vlastní zdroje 0,79 0,90 0,76 0,69

I. Jmění 0,66 0,91 1,25 1,02

II. Výsledek hospodaření celkem 0,12 -0,01 -0,49 -0,33

B. Cizí zdroje 0,21 0,08 0,24 0,31

I. Rezervy celkem 0 0 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 0,21 0,08 0,24 0,31

1. Dodavatelé 0,05 0,02 -0,02 0,07

3. Přijaté zálohy 0,01 0,01 0,02 0,01

5. Zaměstnanci 0,04 0 0,01 0,04

7. Závazky k institucím soc. zab. a veř. zdr. poj. 0,01 0,01 0,03 0,02

9. Ostatní přímé daně 0,01 0,01 0,02 0,01

17. Jiné závazky 0,03 0,03 0,18 0,16

22. Dohadné účty pasivní 0,07 0 0 0

C Jiná pasiva celkem 0 0,01 0 0

2. Výnosy příštích období 0 0,01 0 0

Poloţka



 

Příloha č. 5: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty za období 2010-2013 

 

 

 

  

2010/11 2011/12 2012/13

A. 5xx NÁKLADY celkem -0,49 -0,34 -0,15

I. 50x Spotřebované nákupy celkem -0,31 -0,60 1,07

1. 501 Spotřeba materiálu -0,62 -0,68 0,82

2. 502 Spotřeba energie 0,09 -0,60 1,49

3. 503 Spotřeba ostatních nesklad. dodávek -0,55 0,09 -1,00

II. 51x Sluţby celkem 0,11 -0,59 -0,29

5. 511 Opravy a udrţování -0,48 1,39 -0,21

6. 512 Cestovné -0,62 -0,41 0,13

7. 513 Náklady na reprezentaci -0,53 -0,38 -1,00

8. 518 Ostatní sluţby 0,32 -0,65 -0,34

III. 52x Osobní náklady celkem -0,30 -0,31 -0,18

9. 521 Mzdové náklady -0,23 -0,33 -0,27

10. 524 Zákonné sociální pojištění -0,55 -0,15 0,32

12. 527 Zákonné sociální náklady -0,24 -0,30 -0,22

IV. 53x Daně a poplatky celkem -0,99 -1,00 x

14. 531 Daň silniční x -1,00 x

16. 538 Ostatní daně a poplatky -1,00 x x

V. 54x Ostatní náklady celkem 2,07 11,31 -0,95

18. 542 Ostatní pokuty a penále 0,32 -1,00 x

24. 549 Jiné ostatní náklady 3,78 14,60 -0,95

VI. 55x Odpisy, prod. maj., tvorba rezerv a opr. pol. -1,00 x x

VII. 58x Poskytnuté příspěvky celkem 0,30 -0,66 0,06

VIII.59x Daň z příjmu celkem 0 0 0

B. 6xx VÝNOSY celkem -0,43 -0,53 0,52

I. 60x Trţby za vlastní výkony a za zboţí celkem -0,35 -0,84 1,01

II. 61x Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0 0

III. 62x Aktivace celkem 0 0 0

IV. 64x Ostatní výnosy celkem -1,00 -0,71 -0,97

15. 644 Úroky 0,49 -0,85 1,30

18. 649 Jiné ostatní výnosy -1,00 x x

V. 65x Trţby z prodeje maj., zúčt. rezerv a opr. poloţek -1,00 x x

VI. 68x Přijaté příspěvky celkem 0,45 -0,92 -0,75

27. 682 Přijaté příspěvky (dary) 0,44 -0,96 -1,00

28. 684 Přijaté členské příspěvky x 3,11 -0,43

VII. 69x Provozní dotace celkem -0,13 0,34 0,39

Poloţka



 

Příloha č. 6: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty za období 2010-2013 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013

A. 5xx NÁKLADY celkem 1,00 1,00 1,00 1,00

I. 50x Spotřebované nákupy celkem 0,17 0,23 0,14 0,34

1. 501 Spotřeba materiálu 0,09 0,06 0,03 0,07

2. 502 Spotřeba energie 0,07 0,15 0,09 0,27

3. 503 Spotřeba ostatních nesklad. dodávek 0,01 0,01 0,01 0

II. 51x Sluţby celkem 0,11 0,25 0,16 0,13

5. 511 Opravy a udrţování 0,01 0,01 0,02 0,02

6. 512 Cestovné 0,02 0,01 0,01 0,02

7. 513 Náklady na reprezentaci 0 0 0 0

8. 518 Ostatní sluţby 0,09 0,23 0,12 0,09

III. 52x Osobní náklady celkem 0,36 0,50 0,53 0,51

9. 521 Mzdové náklady 0,29 0,44 0,44 0,38

10. 524 Zákonné sociální pojištění 0,07 0,06 0,08 0,13

12. 527 Zákonné sociální náklady 0 0 0 0

IV. 53x Daně a poplatky celkem 0,01 0 0 0

14. 531 Daň silniční 0 0 0 0

16. 538 Ostatní daně a poplatky 0,01 0 0 0

V. 54x Ostatní náklady celkem 0 0,01 0,17 0,01

18. 542 Ostatní pokuty a penále 0 0 0 0

24. 549 Jiné ostatní náklady 0 0,01 0,17 0,01

VI. 55x Odpisy, prod. maj., tvorba rezerv a opr. pol. 0,34 0 0 0

VII. 58x Poskytnuté příspěvky celkem 0 0,01 0,01 0,01

VIII.59x Daň z příjmu celkem 0 0 0 0

B. 6xx VÝNOSY celkem 1,00 1,00 1,00 1,00

I. 60x Trţby za vlastní výkony a za zboţí celkem 0,59 0,67 0,23 0,31

II. 61x Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0 0 0

III. 62x Aktivace celkem 0 0 0 0

IV. 64x Ostatní výnosy celkem 0,13 0 0 0

15. 644 Úroky 0 0 0 0

18. 649 Jiné ostatní výnosy 0,13 0 0 0

V. 65x Trţby z prodeje maj., zúčt. rezerv a opr. poloţek 0,08 0 0 0

VI. 68x Přijaté příspěvky celkem 0,02 0,06 0,01 0

27. 682 Přijaté příspěvky (dary) 0,02 0,06 0,01 0

28. 684 Přijaté členské příspěvky 0 0 0 0

VII. 69x Provozní dotace celkem 0,18 0,27 0,76 0,69

Poloţka



 

Příloha č. 7: Plánovaný výkaz zisku a ztráty pro období 2014-2016 

 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

A. 5xx NÁKLADY celkem 809 873 835 514 835 514 845 273 904 014 904 314 850 273 908 014 908 314

I. 50x Spotřebované nákupy celkem 136 000 136 000 136 000 159 800 183 500 183 500 161 300 184 000 184 000

1. 501 Spotřeba materiálu 26 000 26 000 26 000 43 800 58 500 58 500 45 300 59 000 59 000

2. 502 Spotřeba energie 110 000 110 000 110 000 116 000 125 000 125 000 116 000 125 000 125 000

II. 51x Sluţby celkem 78 200 63 200 63 200 89 800 83 700 83 700 93 300 87 200 87 200

5. 511 Opravy a udrţování 10 000 10 000 10 000 18 000 22 000 22 000 18 000 22 000 22 000

6. 512 Cestovné 7 000 7 000 7 000 8 000 9 000 9 000 8 000 9 000 9 000

7. 513 Náklady na reprezentaci 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 500 1 500 1 500

8. 518 Ostatní sluţby 61 200 46 200 46 200 62 800 51 700 51 700 65 800 54 700 54 700

III. 52x Osobní náklady celkem 586 920 627 120 627 120 586 920 627 120 627 120 586 920 627 120 627 120

9. 521 Mzdové náklady 438 000 468 000 468 000 438 000 468 000 468 000 438 000 468 000 468 000

10. 524 Zákonné sociální pojištění 148 920 159 120 159 120 148 920 159 120 159 120 148 920 159 120 159 120

IV. 53x Daně a poplatky celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. 54x Ostatní náklady celkem 1 523 1 964 1 964 1 523 1 964 1 964 1 523 1 964 1 964

24. 549 Jiné ostatní náklady 1 523 1 964 1 964 1 523 1 964 1 964 1 523 1 964 1 964

VI. 55x Odpisy, prod. maj., tvorba rezerv a opr. pol. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII. 58x Poskytnuté příspěvky celkem 7 230 7 230 7 230 7 230 7 730 8 030 7 230 7 730 8 030

32. 582 Poskytuné členské příspěvky 7 230 7 230 7 230 7 230 7 730 8 030 7 230 7 730 8 030

VIII. 59x Daň z příjmu celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. 6xx VÝNOSY celkem 761 850 762 150 762 150 784 850 765 450 765 750 804 850 765 450 765 750

I. 60x Trţby za vlastní výkony a za zboţí celkem 274 700 275 000 275 000 274 700 275 000 275 000 274 700 275 000 275 000

2. 602 Trţby z prodeje sluţeb 274 700 275 000 275 000 274 700 275 000 275 000 274 700 275 000 275 000

II. 61x Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. 62x Aktivace celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. 64x Ostatní výnosy celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. 65x Trţby z prodeje maj., zúčt. rezerv a opr. poloţek 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI. 68x Přijaté příspěvky celkem 13 150 13 150 13 150 16 150 16 450 16 750 16 150 16 450 16 750

27. 682 Přijaté příspěvky (dary) 12 000 12 000 12 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

28. 684 Přijaté členské příspěvky 1 150 1 150 1 150 1 150 1 450 1 750 1 150 1 450 1 750

VII. 69x Provozní dotace celkem 474 000 474 000 474 000 494 000 474 000 474 000 514 000 474 000 474 000

29. 691 Provozní dotace 474 000 474 000 474 000 494 000 474 000 474 000 514 000 474 000 474 000

Výsledek hospodaření před zdaněním -48 023 -73 364 -73 364 -60 423 -138 564 -138 564 -45 423 -142 564 -142 564

65. 591 Daň z příjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaření po zdanění -48 023 -73 364 -73 364 -60 423 -138 564 -138 564 -45 423 -142 564 -142 564

C.

D.

Pesimistický plán Realistický plán
Poloţka

Optimistický plán



 

Příloha č. 8: Plánovaný výkaz cash-flow pro rok 2014 

 

 

Pes. var. Real. var. Opt. var

Počáteční stav pen. prostř. 31 000 31 000 31 000

Výdaje 789 773 825 943 873 943

Materiál 26 000 43 800 45 300

Publikace a tiskoviny 3 000 3 000 3 000

Přímý materiál 3 000 10 000 11 000

Reţijní materiál 5 500 6 000 6 500

Drobný DHM - nářadí aj. 6 000 8 000 8 000

Ochranné prac. prostř. 1 000 1 300 1 300

Pohonné hmoty aj. prov. látky 7 500 8 000 8 000

Krmivo a chov. potřeby 0 7 500 7 500

Energie 110 000 116 000 116 000

Elektrická energie 27 000 31 000 31 000

Plyn 72 000 72 000 72 000

Voda 11 000 13 000 13 000

Sluţby 78 200 89 800 136 300

Opravy a udrţování 10 000 18 000 18 000

Cestovné 7 000 8 000 8 000

Náklady na reprezentaci 0 1000 1500

Nájem útulek 8 000 8 000 8 000

Svoz TKO 1 200 1 200 1 200

Internet 4 200 4 200 4 200

Telefon 15 900 16 500 16 500

Bankovní poplatky 2 400 2 400 2 400

Licence software 1 400 1 400 1 400

Školení a semináře 3 600 3 600 3 600

Vedení účetnictví 15 000 15 000 15 000

Tisk 7 000 8 000 11 000

Pojištění majetku 2 500 2 500 2 500

Infopanely 0 0 43000

Mzdové výdaje 566 820 566 820 566 820

Čistá mzda 359 748 359 748 359 748

Odvody 190 350 190 350 190 350

Daně 16 722 16 722 16 722

Ostatní náklady 1 523 1 523 1 523

Členské příspěvky 7 230 8 000 8 000

Příjmy 815 850 874 850 930 850

Trţby za sluţby 274 700 274 700 274 700

Město Chrudim 112 700 112 700 112 700

Pardubický kraj 52 000 52 000 52 000

Habrov 40 000 40 000 40 000

Prosetín 30 000 30 000 30 000

Paříţov 40 000 40 000 40 000

Dary 12 000 15 000 15 000

Členské příspěvky 1 150 1 150 1 150

Provozní dotace 474 000 494 000 514 000

Město Chrudim 80 000 100 000 100 000

Úřad práce ČR 374 000 374 000 374 000

Pardubický kraj 20 000 20 000 40 000

Pohledávka - nájemník 48 000 84 000 120 000

Záloha na spol. energie 6 000 6 000 6 000

Peněţní tok 26 077 48 907 56 907

Konečný stav pen. prostř. 57 077 79 907 87 907

2014
Poloţka



 

Příloha č. 9: Plánovaný cash-flow pro rok 2014 v měsíčním členění - pes. verze 

 

Poloţka Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem

Počáteční stav pen. prostř. 31 000 14 537 68 491 78 214 62 322 47 136 58 209 82 231 75 405 81 878 66 410 47 484 x

Výdaje 43 463 53 047 55 197 65 162 64 457 90 697 65 248 64 097 74 297 64 738 68 197 81 177 789 773

Materiál 733 2 453 2 453 2 453 2 453 2 453 2 453 2 453 2 453 2 453 2 453 733 26 000

Publikace a tiskoviny 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3 000

Přímý materiál 100 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 100 3 000

Reţijní materiál 150 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 150 5 500

Drobný DHM - nářadí aj. 150 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 150 6 000

Ochranné prac. prostř. 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1 000

Pohonné hmoty aj. prov. látky 0 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 0 7 500

Krmivo a chov. potřeby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Energie 6 000 6 000 15 500 6 000 6 000 15 500 6 000 6 000 15 500 6 000 6 000 15 500 110 000

Elektrická energie 0 0 6 750 0 0 6 750 0 0 6 750 0 0 6 750 27 000

Plyn 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 72 000

Voda 0 0 2 750 0 0 2 750 0 0 2 750 0 0 2 750 11 000

Sluţby 4 033 12 433 3 383 3 883 3 383 20 483 3 683 3 383 3 883 3 383 4 483 11 783 78 200

Opravy a udrţování 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 10 000

Cestovné 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 500 7 000

Náklady na reprezentaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nájem útulek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000

Svoz TKO 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200

Internet 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4 200

Telefon 950 950 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 15 900

Bankovní poplatky 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 400

Licence software 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 1 100 0 1 400

Školení a semináře 0 0 0 500 0 2 100 0 0 500 0 0 500 3 600

Vedení účetnictví 15 000 15 000

Tisk 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000

Pojištění majetku 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500

Infopanely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mzdové výdaje 32 160 32 160 32 160 52 260 52 260 52 260 52 260 52 260 52 260 52 260 52 260 52 260 566 820

Čistá mzda 20 673 20 673 20 673 33 081 33 081 33 081 33 081 33 081 33 081 33 081 33 081 33 081 359 748

Odvody 10 800 10 800 10 800 17 550 17 550 17 550 17 550 17 550 17 550 17 550 17 550 17 550 190 350

Daň 687 687 687 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629 16 722

Ostatní náklady 176 0 0 365 0 0 491 0 0 491 0 0 1 523

Členské příspěvky 360 0 1 700 200 360 0 360 0 200 150 3 000 900 7 230

Příjmy 27 000 107 000 64 920 49 270 49 270 101 770 89 270 57 270 80 770 49 270 49 270 90 770 815 850

Trţby za sluţby 0 0 24 270 11 270 11 270 42 270 51 270 19 270 41 270 11 270 11 270 51 270 274 700

Město Chrudim 0 0 11 270 11 270 11 270 11 270 11 270 11 270 11 270 11 270 11 270 11 270 112 700

Pardubický kraj 0 0 13 000 0 0 31 000 0 8 000 0 0 0 0 52 000

Habrov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000

Prosetín 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 30 000

Paříţov 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 40 000

Dary 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 12 000

Členské příspěvky 0 0 1 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150

Provozní dotace 22 000 102 000 33 000 33 000 33 000 53 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 474 000

Město Chrudim 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000

Úřad práce ČR 22 000 22 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 374 000

Pardubický kraj 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000

Pohledávka - nájemník 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 48 000

Záloha na spol. energie 0 0 1 500 0 0 1 500 0 0 1 500 0 0 1 500 6 000

Peněţní tok -16 463 53 953 9 723 -15 892 -15 187 11 073 24 022 -6 827 6 473 -15 468 -18 927 9 593 26 077

Konečný stav pen. prostř. 14 537 68 491 78 214 62 322 47 136 58 209 82 231 75 405 81 878 66 410 47 484 57 077 x



 

Příloha č. 10: Plánovaný cash-flow pro rok 2014 v měsíčním členění - real. verze 

 

Poloţka Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem

Počáteční stav pen. prostř. 31 000 17 787 74 941 86 364 73 672 61 686 74 074 113 321 101 333 106 537 91 300 72 603 x

Výdaje 43 463 53 097 56 747 65 212 64 507 92 632 73 274 72 508 78 816 67 757 71 216 86 716 825 943

Materiál 733 2 503 2 503 2 503 2 503 2 503 6 688 6 688 4 494 4 494 4 494 3 694 43 800

Publikace a tiskoviny 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3 000

Přímý materiál 100 280 280 280 280 280 2 125 2 125 1 063 1 063 1 063 1 063 10 000

Reţijní materiál 150 520 520 520 520 520 813 813 406 406 406 406 6 000

Drobný DHM - nářadí aj. 150 570 570 570 570 570 1 250 1 250 625 625 625 625 8 000

Ochranné prac. prostř. 83 83 83 83 83 83 200 200 100 100 100 100 1 300

Pohonné hmoty aj. prov. látky 0 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0 8 000

Krmivo a chov. potřeby 0 0 0 0 0 0 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 7 500

Energie 6 000 6 000 17 000 6 000 6 000 17 000 6 000 6 000 17 000 6 000 6 000 17 000 116 000

Elektrická energie 0 0 7 750 0 0 7 750 0 0 7 750 0 0 7 750 31 000

Plyn 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 72 000

Voda 0 0 3 250 0 0 3 250 0 0 3 250 0 0 3 250 13 000

Sluţby 4 033 12 433 3 383 3 883 3 383 20 483 7 475 7 175 4 863 4 363 5 463 12 863 89 800

Opravy a udrţování 833 833 833 833 833 833 3 250 3 250 1 625 1 625 1 625 1 625 18 000

Cestovné 500 600 600 600 600 600 1 125 1 125 563 563 563 563 8 000

Náklady na reprezentaci 0 0 0 0 0 0 250 250 125 125 125 125 1 000

Nájem útulek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000

Svoz TKO 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200

Internet 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4 200

Telefon 950 950 1 400 1 400 1 400 1 400 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 16 500

Bankovní poplatky 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 400

Licence software 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 1 100 0 1 400

Školení a semináře 0 0 0 500 0 2 100 0 0 500 0 0 500 3 600

Vedení účetnictví 15 000 15 000

Tisk 0 7 000 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 8 000

Pojištění majetku 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500

Infopanely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mzdové výdaje 32 160 32 160 32 160 52 260 52 260 52 260 52 260 52 260 52 260 52 260 52 260 52 260 566 820

Čistá mzda 20 673 20 673 20 673 33 081 33 081 33 081 33 081 33 081 33 081 33 081 33 081 33 081 359 748

Odvody 10 800 10 800 10 800 17 550 17 550 17 550 17 550 17 550 17 550 17 550 17 550 17 550 190 350

Daň 687 687 687 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629 16 722

Ostatní náklady 176 0 0 365 0 0 491 0 0 491 0 0 1 523

Členské příspěvky 360 0 1 700 200 360 385 360 385 200 150 3 000 900 8 000

Příjmy 30 250 110 250 68 170 52 520 52 520 105 020 112 520 60 520 84 020 52 520 52 520 94 020 874 850

Trţby za sluţby 0 0 24 270 11 270 11 270 42 270 51 270 19 270 41 270 11 270 11 270 51 270 274 700

Město Chrudim 0 0 11 270 11 270 11 270 11 270 11 270 11 270 11 270 11 270 11 270 11 270 112 700

Pardubický kraj 0 0 13 000 0 0 31 000 0 8 000 0 0 0 0 52 000

Habrov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000

Prosetín 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 30 000

Paříţov 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 40 000

Dary 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 15 000

Členské příspěvky 0 0 1 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150

Provozní dotace 22 000 102 000 33 000 33 000 33 000 53 000 53 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 494 000

Město Chrudim 0 80 000 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 100 000

Úřad práce ČR 22 000 22 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 374 000

Pardubický kraj 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000

Pohledávka - nájemník 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 84 000

Záloha na spol. energie 0 0 1 500 0 0 1 500 0 0 1 500 0 0 1 500 6 000

Peněţní tok -13 213 57 153 11 423 -12 692 -11 987 12 388 39 247 -11 988 5 204 -15 237 -18 696 7 304 48 907

Konečný stav pen. prostř. 17 787 74 941 86 364 73 672 61 686 74 074 113 321 101 333 106 537 91 300 72 603 79 907 x



 

Příloha č. 11: Plánovaný cash-flow pro rok 2014 v měsíčním členění - opt. verze 

 

Poloţka Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem

Počáteční stav pen. prostř. 31 000 20 787 80 941 95 364 85 672 76 686 112 074 108 821 97 333 105 537 93 300 77 603 x

Výdaje 43 463 53 097 56 747 65 212 64 507 92 632 118 774 75 008 78 816 67 757 71 216 86 716 873 943

Materiál 733 2 503 2 503 2 503 2 503 2 503 7 438 7 438 4 494 4 494 4 494 3 694 45 300

Publikace a tiskoviny 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3 000

Přímý materiál 100 280 280 280 280 280 2 625 2 625 1 063 1 063 1 063 1 063 11 000

Reţijní materiál 150 520 520 520 520 520 1 063 1 063 406 406 406 406 6 500

Drobný DHM - nářadí aj. 150 570 570 570 570 570 1 250 1 250 625 625 625 625 8 000

Ochranné prac. prostř. 83 83 83 83 83 83 200 200 100 100 100 100 1 300

Pohonné hmoty aj. prov. látky 0 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0 8 000

Krmivo a chov. potřeby 0 0 0 0 0 0 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 7 500

Energie 6 000 6 000 17 000 6 000 6 000 17 000 6 000 6 000 17 000 6 000 6 000 17 000 116 000

Elektrická energie 0 0 7 750 0 0 7 750 0 0 7 750 0 0 7 750 31 000

Plyn 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 72 000

Voda 0 0 3 250 0 0 3 250 0 0 3 250 0 0 3 250 13 000

Sluţby 4 033 12 433 3 383 3 883 3 383 20 483 52 225 8 925 4 863 4 363 5 463 12 863 136 300

Opravy a udrţování 833 833 833 833 833 833 3 250 3 250 1 625 1 625 1 625 1 625 18 000

Cestovné 500 600 600 600 600 600 1 125 1 125 563 563 563 563 8 000

Náklady na reprezentaci 0 0 0 0 0 0 500 500 125 125 125 125 1 500

Nájem útulek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000

Svoz TKO 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200

Internet 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4 200

Telefon 950 950 1 400 1 400 1 400 1 400 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 16 500

Bankovní poplatky 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 400

Licence software 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 1 100 0 1 400

Školení a semináře 0 0 0 500 0 2 100 0 0 500 0 0 500 3 600

Vedení účetnictví 15 000 15 000

Tisk 0 7 000 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 11 000

Pojištění majetku 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500

Infopanely 0 0 0 0 0 0 43 000 0 0 0 0 0 43 000

Mzdové výdaje 32 160 32 160 32 160 52 260 52 260 52 260 52 260 52 260 52 260 52 260 52 260 52 260 566 820

Čistá mzda 20 673 20 673 20 673 33 081 33 081 33 081 33 081 33 081 33 081 33 081 33 081 33 081 359 748

Odvody 10 800 10 800 10 800 17 550 17 550 17 550 17 550 17 550 17 550 17 550 17 550 17 550 190 350

Daň 687 687 687 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629 16 722

Ostatní náklady 176 0 0 365 0 0 491 0 0 491 0 0 1 523

Členské příspěvky 360 0 1 700 200 360 385 360 385 200 150 3 000 900 8 000

Příjmy 33 250 113 250 71 170 55 520 55 520 128 020 115 520 63 520 87 020 55 520 55 520 97 020 930 850

Trţby za sluţby 0 0 24 270 11 270 11 270 42 270 51 270 19 270 41 270 11 270 11 270 51 270 274 700

Město Chrudim 0 0 11 270 11 270 11 270 11 270 11 270 11 270 11 270 11 270 11 270 11 270 112 700

Pardubický kraj 0 0 13 000 0 0 31 000 0 8 000 0 0 0 0 52 000

Habrov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000

Prosetín 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 30 000

Paříţov 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 40 000

Dary 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 15 000

Členské příspěvky 0 0 1 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150

Provozní dotace 22 000 102 000 33 000 33 000 33 000 73 000 53 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 514 000

Město Chrudim 0 80 000 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 100 000

Úřad práce ČR 22 000 22 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 374 000

Pardubický kraj 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000

Pohledávka - nájemník 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 120 000

Záloha na spol. energie 0 0 1 500 0 0 1 500 0 0 1 500 0 0 1 500 6 000

Peněţní tok -10 213 60 153 14 423 -9 692 -8 987 35 388 -3 254 -11 488 8 204 -12 237 -15 696 10 304 56 907

Konečný stav pen. prostř. 20 787 80 941 95 364 85 672 76 686 112 074 108 821 97 333 105 537 93 300 77 603 87 907 x



 

 

Příloha č. 12: Principy financování neziskové organizace 

 

Mezi základní principy financování neziskového sektoru obecně patří vícezdrojovost, 

samofinancování a fundraising, neziskovost a neziskové rozdělování zdrojŧ 

a  osvobození od daní. (1, s. 94) 

 

1. Vícezdrojovost 

 

Vícezdrojové financování, jak jiţ z tohoto slovního spojení vyplývá, spočívá ve vyuţití 

více zdrojŧ financování a tím vytvoření diverzifikovaného portfolia finančních zdrojŧ, 

a to s cílem zabezpečit nezávislost organizace pouze na jednom zdroji a tedy se vyhnout 

problémŧm v případě výpadku tohoto zdroje.  V praxi však většinou dochází k tomu, 

ţe jeden ze zdrojŧ bývá dominantní. Jeden zdroj však nemusí být ochoten financovat 

provoz celého projektu nebo celé organizace, je tedy potřeba hledat další zpŧsoby 

zdrojového zajištění organizace a tyto zpŧsoby kombinovat. (1, s. 95; 10, s. 29)  

 

2. Samofinancování a fundraising 

 

Pokud organizace generuje příjmy vlastní činností, např. prodejem vlastních výrobkŧ 

a sluţeb nebo členskými příspěvky, je tzv. samofinancovaná. Samofinancování zajistí 

organizaci nezávislost, a to nejen finanční, ale také v rozhodování (oproti externím 

prostředkŧm nejsou vázány na konkrétní účel). Součástí samofinancování neziskové 

organizace mŧţe být za určitých podmínek i výdělečná činnost, jak je vysvětleno 

dále v textu. (1, s. 96) 

 

Při prodeji zboţí či poskytování sluţeb je nutné se zaměřit na stanovení ceny 

takto poskytovaného produktu. Tato mŧţe být i niţší neţ skutečně spotřebované 

náklady na jeho zabezpečení, avšak v tomto případě musí být zajištěn zdroj 

jeho financování. V případě, ţe jde o atraktivní produkt, mŧţe být do ceny zakalkulován 

i zisk, (7, s. 87) avšak některé neziskové organizace mohou mít k takovémuto postoji 

odpor.  

 



 

 

V případě, ţe samofinancování nezajistí zdroje pro všechny zamýšlené aktivity 

organizace, přichází na řadu získávání zdrojŧ z vně organizace, a v tomto případě 

lze hovořit o fundraisingu. (1, s. 97) Výraz fundraising by se dal volně přeloţit 

z angličtiny jako „navyšování zdrojŧ“ (11, s. 65). Jde tedy o systematickou činnost, 

jejímţ výsledkem je získání zdrojŧ pro činnost organizace. (30, s. 5) Pomocí 

fundraisingu nejsou zajišťovány jenom finanční prostředky, ale i další zdroje 

pro činnost organizace, jako např. sluţby, materiál, zázemí, ale i lidé (zaměstnanci, 

dobrovolníci, externí spolupracovníci). (11, s. 40).  

 

Dŧleţité je také vědět, jakým zpŧsobem je moţné získat prostředky z výše uvedených 

zdrojŧ. Úspěšný fundraiser musí umět vhodně prvky kombinovat. Moţnými prostředky 

jsou např. veřejná sbírka, osobní setkání, telefonické oslovení dárce, přímý poštovní 

styk a direct mail, veřejné benefiční akce, vytvoření projektu a sepsání ţádosti o grant 

nebo dotaci, dárcovská sms), sdílený marketing, inzerce ve sdělovacích prostředcích, 

odkaz ze závěti, prodej vlastních výrobkŧ a sluţeb nebo u spolkŧ členské příspěvky. 

(11, s. 67) 

 

U fundraisingu se nejedná pouze o získávání zdrojŧ, ale také plánování této činnosti, 

a pro efektivní prŧběh fundraisingových aktivit je třeba sestavit plán fundraisingu, 

v němţ budou zahrnuty všechny cíle, jichţ je nutno v organizaci v daném časovém 

období dosáhnout. (28) Tento plán vychází z finančního rozpočtu organizace, 

kde je specifikován poţadavek na zdroje. 

 

3. Neziskovost a transparentnost hospodaření  

 

U neziskové organizace nelze hovořit uţití zisku pro obohacení vlastníkŧ organizace 

nebo členské základny. Neziskový princip při dělení příjmŧ je dalším ze základních 

principŧ fungování neziskové organizace a výnosy jsou pouţity ke krytí nákladŧ 

vynaloţených na činnosti související s naplňování poslání této organizace. Zisk tedy 

musí tedy být pouţit na hlavní neziskovou činnost organizace, pro kterou byla zaloţena. 

(1, s. 97) 

 



 

 

S poskytovateli externích zdrojŧ organizace navazují určitý vztah zaloţený na dŧvěře, 

avšak i přes tuto projevenou dŧvěru je nutností zachovávat transparentnost neziskového 

nakládání se získanými zdroji. Organizace mnohdy umoţňují zainteresovaným 

subjektŧm sledovat rozhodnutí, aktivity a pouţití finančních zdrojŧ. Hlavní dŧraz je zde 

kladen na otevřené pŧsobení organizace a zpřístupňování informací veřejnosti, 

kdy je organizace schopna vţdy prokázat pŧvod svého financování, účelnost pouţitých 

prostředkŧ a právě neziskový princip hospodaření. Poskytovatel zdrojŧ je tedy 

pravidelně informován o čerpání a pouţití svých prostředkŧ, coţ je zajištěno 

např. prostřednictvím tiskových zpráv, výročních zpráv a informací na webových 

stránkách. Lze tedy říct, ţe dŧvěryhodnost, dobré jméno a transparentnost organizace 

jsou tak dalším majetkem organizace a jejich ztráta či zpochybnění mŧţe být 

pro organizaci likvidační, neboť ohroţují např. i schopnost získat externí zdroje 

a tím i schopnost organizace naplňovat její poslání prostřednictvím zabezpečení 

jejich aktivit. (1, s. 97-98)  

 

4. Osvobození od daní 

 

Stát podporuje neziskové organizace mj. formou daňových úlev. Zde lze hovořit 

např. o osvobození finančních tokŧ neziskové organizace od daní, úlevy na daních 

neziskovým organizacím a úlevy na daních přispěvatelŧm. (1, s. 98)   



 

 

Příloha č. 13: Zdroje financování neziskové organizace 

 

Dále jsou popsány základní zdroje financování neziskové organizace v členění 

dle hlediska pŧvodu zdroje. 

 

1. Vlastní zdroje 

 

Dŧleţitost samofinancování byla jiţ zmíněna, lze ale dodat, ţe dalším přínosem tohoto 

zpŧsobu financování je skutečnost, ţe organizace mŧţe tento zdroj přímým zpŧsobem 

ovlivňovat a rozhodovat o něm – stanovuje výši členských příspěvkŧ či rozhoduje 

o pronájmu majetku. Má o tomto zdroji přehled a kontrolu, a tedy ho lze snadno 

zahrnout do plánování organizace. Někteří poskytovatelé externích finančních zdrojŧ 

mohou poţadovat určitý podíl zapojení vlastních zdrojŧ organizace. Z vlastních zdrojŧ 

lze také tvořit finanční rezervu do budoucích let, a to jak jiţ na konkrétní aktivitu 

nebo projekt, tak i obecně pro zvýšení finanční jistoty organizace. (1, s.106) 

 

Mezi vlastní zdroje patří mj. členské příspěvky, příjmy z hlavní činnosti, doplňková 

činnost nebo podnikatelská činnost. 

 

Členské příspěvky poskytují organizaci jistý a pravidelný zdroj prostředkŧ. Povinnost 

platit členské příspěvky vyplývá členŧm organizace většinou přímo ze stanov 

nebo statusu. Členské příspěvky jsou dle zákona o dani z příjmŧ osvobozeny od daně 

z příjmu, avšak pouze pokud povinnost k jejich placení vyplývá přímo ze stanov 

či zřizovacího dokumentu, kde rozdílné postavení a podmínky mají mimořádné členské 

příspěvky, vybírané při mimořádných situacích. (1, s. 106 - 107) 

 

Spolek mŧţe v rámci hlavní činnosti vyvíjet také příleţitostnou výdělečnou činnost, 

avšak to pouze za předpokladu, ţe tato výdělečná činnost je prostředkem dosahování 

statutárního účelu spolku a tato činnost není srovnatelná s podnikáním, 

tedy není vyvíjena soustavně. Jedná se např. o příleţitostné pořádání představení 

amatérského divadla, letní tábor, bál. V tomto případě lze za toto nahodilé vybočení 



 

 

do výdělečné činnosti vybírat vstupné i v případě, ţe výtěţek překročí náklady 

na pořádání této akce. (29)  

 

Doplňková vedlejší činnost, jako další vlastní zdroj, mŧţe zahrnovat rŧzné pronájmy 

majetku, a to jak movitého, tak nemovitostí. Dále sem mohou patřit např. příjmy 

z poskytování reklamy podnikatelŧm nebo spolupráce s obcí při pořádání 

společenských akcí. Právě ziskové hospodaření pořádaných akcí mŧţe být 

dalším významným zdrojem, to však pouze za podmínky, ţe nejsou financovány 

z dotací, které by finanční přebytek pro tuto činnost vylučovaly. (1, s. 107)  

 

Podnikatelská činnost spadá pod vedlejší činnost spolku a zahrnuje aktivity, které jsou 

provozovány cíleně pro dosaţení zisku, vlastním jménem a na vlastní riziko. Nevládní 

neziskové organizace mohou vyvíjet takovouto činnost, pokud to nevylučuje ţádný 

z právních předpisŧ, upravující jejich činnost. Podnikatelská činnost nikdy nemŧţe být 

hlavním předmětem činnosti, pouze dopomáhá dosahování hlavního cíle organizace. 

Pro vyuţití tohoto zpŧsobu financování je třeba získat ţivnostenské oprávnění 

a dále se řídit při této činnosti dle zákona o ţivnostenském podnikání. (1, s. 107-108) 

 

Účel vyvíjení vedlejší doplňkové činnosti je vţdy v podpoře hlavní činnosti 

či hospodárném vyuţití majetku spolku. (29)  

 

2. Cizí zdroje  

 

Do této skupiny patří všechny zdroje, jejichţ prostředky mŧţe organizace potenciálně 

získat a čerpat pro svou činnost. Jde o nenárokové prostředky od veřejných orgánŧ, 

soukromých organizací i jednotlivcŧ, které organizace mŧţe získat zpravidla na základě 

zpracované ţádosti či projektu. Kaţdý z těchto subjektŧ mívá definovanou svou dotační 

politiku. (21, s. 2) Jedná se např. o příspěvky či dotace z veřejných rozpočtŧ ČR 

nebo EU, příspěvky od nadací a nadačních fondŧ, firemní či individuální dárcovství, 

ale organizace mŧţe ţádat i o poskytnutí úvěru. Prostředky mohou být poskytnuty 

účelově na konkrétní projekt, a nemusí vţdy pokrývat 100 % nákladŧ souvisejících 

s tímto projektem. Dokonce existuje okruh nákladŧ, které ani nemohou být hrazeny 



 

 

z takto získaných prostředkŧ, pokud to takto vymezí poskytovatel zdroje. Některé 

zdroje lze vzájemně kombinovat, u některých je to smlouvou při poskytnutí vyloučenou 

a poskytovatel mŧţe poţadovat, aby i organizace do projektu, na který má přispět, 

také vloţila své prostředky. Poskytovatel chce být většinou vyrozuměn o tom, 

jakým zpŧsobem byly jím poskytnuté prostředky vyuţity. (1, s. 109-110) 

 

Nestátní neziskové organizace nejsou oproti státním pro příspěvky ze zdrojŧ EU 

typickou cílovou skupinou, přesto však určité prostředky takto získat mohou. Menší 

nevládní neziskové organizace získají tyto prostředky zpravidla zapojením 

do integrovaných programŧ rozvoje měst ve kterých sídlí nebo zapojením do programŧ 

vyhlašovaných správcovskými institucemi nebo organizacemi. (1, s. 110) 

 

Přímé dotace ze státního rozpočtu lze získat nejčastěji z rozpočtu ministerstev (a z nich 

jsou nejčastějšími poskytovateli Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, Ministerstvo 

pro místní rozvoj nebo Ministerstvo kultury ČR), a to např. formou výběrových řízení 

na konkrétní projekty či sluţby neziskových organizací, veřejnými zakázkami v oblasti 

činnosti organizace nebo rŧznými příspěvky a dotacemi na základě nařízení vlády 

či vyhlášky ministerstev. (1, s. 110-111) 

 

Příspěvky územních samospráv jsou významným zdrojem financování neziskových 

organizací. Výhodou je jejich místní charakter a jsou tedy zacíleny na lokální priority, 

nevýhodou je pak nerovnoměrnost poskytování v jednotlivých oblastech. Tyto zdroje 

se od sebe velmi liší jak účelově, tak v porovnání co do výše a zpŧsobu poskytnutí 

příspěvku. Kraje a velká města mívají přesně zpracovány grantové programy, 

naopak malé obce poskytují příspěvek na základě osobního seznámení se představitelŧ 

obce s danou problematikou. (1, s. 111-112) 

 

Nadace a nadační fondy jsou zaloţeny právě za účelem podpory předem vybraných 

aktivit ze zvolené oblasti, ze které si vybírají konkrétní projekty, kterým poskytují 

prostředky. Získání prostředkŧ z tohoto zdroje bývá náročnější, avšak zpravidla 

v případě úspěchu je výše příspěvku vyšší neţ u jiných zdrojŧ. (1, s. 112) 

 



 

 

Firemní dárcovství představuje prostředky poskytnuté od podnikatelských subjektŧ. 

Některé podniky mají velmi dobře propracovanou strategii dárcovství, 

některé neposkytují prostředky neziskovému sektoru vŧbec. Zpravidla zde bývá větší 

úspěch u získání hmotného daru (výrobku či např. nepotřebného majetku) neţ u ţádosti 

o finanční příspěvek. (1, s. 113) Zde je podstatné rozlišit dárcovství a sponzoring, 

přičemţ u dárcovství se jedná o bezúplatné poskytnutí prostředku na činnost organizace, 

tedy charitativní akt. Oproti tomu u sponzoringu jde o obchodní vztah, tedy poskytnutí 

protisluţby s cílem získání platformy pro komunikaci s potenciálním zákazníkem, 

a to např. formou prezentace loga sponzora, pouţívání výrobkŧ sponzora na pořádaných 

akcích, moţnosti „ztratit slovo“ v interview, pořádat akce pro sponzora. Dalšími 

moţnostmi podpory ze strany podnikŧ mŧţe být např. poskytnutá sleva na jejich zboţí, 

sbírka mezi zaměstnanci, odvod finančního podílu z prodaného zboţí 

nebo např.  matchingový fond. (1, s. 113) 

 

Individuální dárcovství je v neziskovém sektoru časté. Bývá však obvykle nepravidelné 

a nahodilé, tedy se nedá zahrnout kvalitně do plánování. Nejde také o významnou 

poloţku příjmŧ v rozpočtu organizace. Úspěch získání prostředkŧ z tohoto zdroje 

je závislý na aktivitě organizace v oslovování jednotlivcŧ. Jednotlivci bývají 

poskytovány jak finanční dary, stejně tak ale i nefinanční, a to hmotné i nehmotné, 

kdy mohou nabízet také dobrovolnické sluţby nebo informace. (1, s.113, 125) V rámci 

tohoto druhu financování lze také uvést pořádání veřejné sbírky. Zahájení sbírky 

je nutné oznámit u příslušného odboru krajského úřadu, kterému se také předkládá 

vyúčtování sbírky. Také prostředky lze shromaţďovat pouze v zákoně o veřejných 

sbírkách uvedenými zpŧsoby.  

 

Mezi další zdroje lze např. zahrnout také úvěr, kdy prostřednictvím úvěru mohou být 

zabezpečeny prostředky, které organizace získá na určitou dobu, ale následně je musí 

vrátit. Nevýhodou tohoto zpŧsobu financování je většinou nemalý úrok účtovaný za tuto 

sluţbu. Neuváţené uţití tohoto zdroje mŧţe zpŧsobit finanční problémy v budoucnu 

a ohrozit tak nejen dobrou pověst organizace, ale také omezit existenci 

či alespoň finanční stabilitu organizačních jednotek v rámci organizačních struktur 

organizace. (1, s. 108) Ve finančním řízení neziskové organizace je dŧleţité zaměřit 



 

 

pozornost na dosaţení termínové kongruence, neboť kaţdá úvěrová poloţka blokuje 

kapitál na určité časové období, které by nemělo být delší neţ ţivotnost poloţky, 

která je tímto úvěrem financována. (15, s. 15) Nezisková organizace by tedy na sebe 

neměla brát závazky se splatností delší neţ je doba pouţitelnosti majetku či časový 

horizont činnosti z tohoto zdroje financované.  

 

Následující výčet zmiňuje některé jiţ konkrétní subjekty, které mají význam 

pro dotčený spolek z hlediska zdrojového zajištění, a to vzhledem k jeho zaměření 

na ţivotní prostředí, ale také ve vztahu k neziskovému nevládnímu charakteru 

jeho činnosti. Mnohé tyto instituce však neposkytují pro neziskový sektor pouze 

finanční pomoc, ale poskytují také mj. cenné informace a rady k jejich získání.  

 Úřad práce ČR - V rámci aktivní politiky zaměstnanosti Úřad práce ČR přispívá 

na mzdy umístněných osob z řad uchazečŧ o zaměstnání, ale také např. nabízí 

tyto dlouhodobě neumistitelné uchazeče o zaměstnání pro výkon veřejně 

prospěšných prací. 

 Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) - KONEP je otevřeným sdruţením 

neziskových organizací Pardubického kraje, které mj. poskytuje zdarma 

neziskovým organizacím ekonomické, účetní a daňové poradenství a konzultace 

k projektŧm EU. Sdruţení dále nabízí zajímavé vzdělávací programy a semináře 

zacílené na problematiku neziskových organizací právě ve výše zmíněných 

oblastech, s kterou se neziskové organizace denně mnohdy potýkají svépomocí, 

neboť nemají prostředky pro jejich profesionální zajištění. (39) Tato koalice také 

provozuje webový portál pro nevládní neziskové organizace v Pardubickém kraji  

Nevladky.cz, který nabízí informace k aktuálním dotačním příleţitostem a akcím 

organizací neziskového sektoru v této oblasti. Mimo pomoci se zprostředkováním 

finanční pomoci také nabízí podklady pro získání dobrovolnické práce či např. 

materiální podpory neziskových organizací. Dále je na tomto webovém portálu 

zprostředkována nabídka dalšího vzdělávání dalších institucí i mimo výše zmíněné 

oblasti. (40) 

 Neziskovky.cz - Organizace pro podporu neziskových organizací nabízí těmto 

nabídku vzdělávacích kurzŧ, poradenství, mnoţství informací a burzu práce. 



 

 

Dále provozuje databázi finančních zdrojŧ a pravidelně aktualizovaný grantový 

kalendář. (41) 

 Nadace a sdružení Via - Organizace podporují rozvoj občanské společnosti 

a jedná se o jedny z největších a nejaktivnějších v oboru. Mimo finanční pomoci 

napomáhají rozvoji neziskového sektoru prostřednictvím seminářŧ, publikační, 

konzultační a lektorské činnosti. (25, s. 47) Dále např. zprostředkovávají zdarma 

softwarové produkty známých IT společností. 

 NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti) a Nadace Partnerství 

jsou významnými zprostředkovateli prostředkŧ EU pro podporu projektŧ 

neziskových organizací a jsou aktuálně největší podporovatelé ekologických 

projektŧ v ČR. Mimo finančních prostředkŧ však také zprostředkovávají 

dobrovolnické práce a informace k získávání zdrojŧ. Společně tyto organizace 

administrují Fond pro nestátní neziskové organizace a nabízejí také vlastní 

vzdělávací programy. (42) 

 MAS Chrudimsko - Místní akční skupiny (zkráceně označovány jako MAS) jsou 

nezávislá společenství občanŧ, neziskových organizací, soukromých 

podnikatelských subjektŧ a subjektŧ a subjektŧ veřejné správy. (31, s. 10) 

Konkrétně MAS Chrudimsko vzniklo v r. 2013 s cílem podpory udrţitelného 

rozvoje Chrudimi a okolí. Po plánovaném zapojení do jednoho z programŧ 

Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova má společenství v plánu 

podporovat projekty rŧzných skupiny, které budou v souladu s rozvojovou strategií 

území pŧsobnosti společenství. (43)  

 Nadační fond Via Vitae - Organizace nabízí pro ţadatele o podporu mnoţství 

aktuálních grantových výzev a programŧ, dále také informace jak podporu získat 

aj. uţitečné informace k tematice získávání zdrojŧ. (44) 

 Econnect - Informační portál pro nestátní neziskové organizace nabízí 

např. přehlednou databází grantŧ, právní servis, zprostředkování zaměstnání, stáţí 

či vzdělávání v oblasti nestátních neziskových organizací a fundraisingu. (45) 

 České centrum fundraisingu nabízí prostřednictvím svých webových stránek 

mnoho uţitečných informací, ale také školení či konzultace. 

 


