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Abstrakt  

Bakalářská práce se zabývá hospodařením a fungování neziskové organizace – 

konkrétně spolku, v letech 2011 – 2014. První část práce vymezujeme teoretické pojmy 

hospodaření a financování neziskových organizací. V části druhé jsou uvedeny základní 

informace o subjektu a následná analýza příjmů a výdajů. Třetí část obsahuje návrhy ke 

zlepšení hospodaření této organizace, které vycházejí z výsledků analýzy.  

Abstract  

Bachelor thesis is focused on the financial situation of non-profit organisation in 2011 - 

2014. The aim of the first part is a theoretical knowledge of non-profit sector in Czech 

Republic. We will introduce the non-profit organization with its financial situation 

described in the financial analysis, in the second part. The last – third part is presenting 

solutions, which should improve the whole financial situation.  

Klí čová slova 

 Neziskový sektor, spolek, nový občanský zákoník, financování, příjmy, výdaje 

Keywords 

 Non-profit sector, association, new civil code, financing, incomes, expenses, finance 

situation  
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Úvod 

Neziskový sektor je stále silněji propojený s každodenním životem všech obyvatel, 

svým působením podporuje činnosti v oblasti sociální, kulturní, vzdělávací a dalších, 

přitom si mnoho lidí neuvědomuje, jak velkou roli, v dnešním světě, hraje. Jedná se 

přitom o organizace, které nejsou zakládány k obohacení jejich zakladatelů, ale 

společnosti, či jejich jednotlivých částí. Tento přístup je tedy dobré podporovat a snažit 

se o stabilní fungování organizací, které zajišťují sportovní a volnočasové vyžití dětí; 

sociální služby pro ty, kteří je potřebují; či kulturní obohacování pro občany napříč 

věkovými skupinami. Díky složitostem, které doprovázejí tuto dobu, je nutné, aby se 

organizace snažily o samostatnost a zajištění fungování do další let. Dobré fungování je 

dáno především aktivním hledání nových zdrojů financí a následovně i přiměřeným 

hospodařením. 

Téma bakalářské práce je: Zhodnocení hospodaření vybrané organizace. Pro práci jsem 

vybral spolek Slovácký krúžek Hodonín, a to především kvůli dobré znalosti v oblasti 

fungování a řízení spolku. Dále si myslím, že kulturní dědictví je velmi důležité pro 

budoucí generace, jejich chápání historie a národního uvědomění. Díky této práci jsem 

prohloubil své znalosti o využívání zdrojů veřejných financí k podpoře fungování 

spolku, také jsem rozšířil svůj přehled o ideálním způsobu hospodaření neziskových 

organizací. V závěru práce nabízím spolku návrhy, díky kterým může zajistit 

dlouhodobé fungování, eliminovat riziko ztrát, způsobených nerozvážným 

hospodařením a samozřejmě jak získat více finančních prostředků k fungování. 

Tato bakalářská práce je rozdělena do tří částí, kdy první se věnuje teoretickým 

východiskům, které vyplývají z použité literatury. Věnujeme se tedy obecnému uvedení 

do tématu neziskového sektoru a hlouběji na fundraising, jeho formy a jednotlivé 

možnosti získávání nových zdrojů financí. V části druhé se seznámíme s hodnoceným 

subjektem, je zde popsána jeho historie i principy fungování a pokračujeme analýzou 

hospodaření za období 2011 až 2014. Jsou zde rozebrány jednotlivé výdajové a 

příjmové položky, které vychází z účetnictví organizace. Na analýzu příjmů a výdajů 

navazuje zhodnocení hospodaření a následná třetí část práce, ve které jsou uvedeny 
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doporučení ke zlepšení fungování a finanční situace Slováckého krúžku Hodonín.  Jako 

návrhem je využití nových zdrojů financování, možným řešením je i zlepšení propagace 

a zavedení konkrétnějších pravidel fungování. 

 

Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout taková doporučení, která skutečně 

poslouží ke zlepšení fungování organizace. Tato doporučení budou vycházet z analýzy 

příjmů a výdajů za období 2011 - 2014 a zhodnocení celkového hospodaření 

Slováckého krúžku Hodonín. Doporučená se budou týkat navýšení příjmů i 

optimalizace výdajů. 

V první části jsou uvedena teoretická vymezení práce, tato literární rešerše obsahuje 

rozdělení neziskové sektoru v České republice a dále možnosti financování nestátních 

neziskových organizací. 

 V analytické části se setkáváme s metodou pozorování a následného srovnávání, kdy na 

základě pozorování dat z jednotlivých let, docházíme k závěrům. Toto srovnání bude 

následně znázorněno graficky, s podrobným komentářem. Metoda pozorování je 

upřesněna obdobím, za které se snažíme dostat k jednoznačným závěrům, toto období 

jsou rok 2011 až rok 2014. 
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1. Teoretická východiska práce: hospodaření neziskových 
organizací  

 

1.1 Neziskový sektor v ČR 

Základním rozdělením sektorů hospodářství státu jsou ziskový a neziskový sektor. 

Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma sektory je v rozdělování zisku- u neziskových 

organizací tento zisk přechází na podporu funkce organice, ne tedy jako u obchodních 

korporací mezi vlastníky/management a jiné složky. Z tohoto rozdílu vyplývá i poněkud 

matoucí označení „neziskový“- organizace by zisku měly dosahovat, ale nekonají tak za 

účelem dosažení zisku k rozdělení a vlastnímu obohacení. Často používané označení je 

nevýdělečná organizace. (Herzánová, 2012, s. 10) Pro přesnější vymezení neziskového 

sektoru využiji Rektoříka: „ část národního hospodářství, ve které subjekty v ní fungující 

a produkující statky, získávají prostředky pro svoji činnost cestou tak zvaných 

přerozdělovacích procesů, jejichž principy jsou podrobně popsány a zkoumány 

prostřednictvím veřejných financí. Cílovou funkcí neziskového sektoru není zisk ve 

finančním vyjádření, ale přímé dosažení užitku, který má zpravidla podobu veřejné 

služby.“ (REKTOŘÍK, a kol., 2010, s. 14) 

Neziskový (netržní) sektor se dále rozděluju na níže uvedené jednotlivé části.  

• Neziskový veřejný sektor 

• Neziskový soukromý sektor 

• Sektor domácností 

 

Toto je ovšem pouze základní vymezení sektoru. Jak vidíme na obrázku „Sektorové 

vymezení neziskového sektoru“- celá tato oblast obsahuje další dělení, která se 

navzájem prolínají. Toto rozdělení nastínil švédský ekonom Pestoff, kdy na základě tří 

kritérií rozlišujeme čtyři součásti hospodářství (zde počítáme i se soukromým ziskovým 

sektorem).  

 



 

 

 

Hospodářství tedy rozdělujeme na základ

• Kritérium vlastnictví hospodá

• Kritérium financování a rozvoje provozu na sektor ziskový a neziskový

• Kritérium formálnosti na

Obrázek 1: Sektorové vymezení neziskového sektoru

Zdroj: Boukal, P. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe), 1. Vyd. Praha: VŠE 

2009. 17. s. ISBN 978-80
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ství tedy rozdělujeme na základě tří kritérií, kterými jsou: 

Kritérium vlastnictví hospodářství rozděluje na sektor soukromý a ve

Kritérium financování a rozvoje provozu na sektor ziskový a neziskový

Kritérium formálnosti na formální a neformální (Boukal, 2009

: Sektorové vymezení neziskového sektoru 

Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe), 1. Vyd. Praha: VŠE 

80-245-1650-9 

Pokud uchopíme neziskovou organizaci jinak, můžeme do této skupiny za

obchodní korporace, které nebyly primárně založeny za účelem dosažení zisku

nemocnice a zdravotní zařízení, které mají různé možnosti fungování

vková organizace nebo například akciová společnost. To nám dokazuje

definice neziskové organizace není tak jednoznačná. Nicméně řada autor

nosti do této skupiny neřadí. (Boukal, 2009, s. 17) 

luje na sektor soukromý a veřejný 

Kritérium financování a rozvoje provozu na sektor ziskový a neziskový 

2009, s. 16) 

 

Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe), 1. Vyd. Praha: VŠE 

žeme do této skupiny začlenit i 

elem dosažení zisku.  

možnosti fungování- 

To nám dokazuje, že 

autorů obchodní 
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1.1.1 Státní neziskové organizace 

 

Jako státní neziskové organizace označujeme ty, jenž mají přímou vazbu na státní 

rozpočet, mají zajištěné financování nutných nákladů na provoz a stát se podílí na jejich 

řízení a kontrole. Tyto organizace mají také specifickou úpravu účetnictví pro tzv. 

„vybrané jednotky“, která vstoupila v platnost k 1. 1. 2010. Jedná se o takové úpravy 

v účetní evidenci, které mají připravit podmínky na konsolidovanou uzávěrku státu. 

Tyto úpravy se týkají především organizačních složek státu a příspěvkových organizací, 

jejichž zřizovatelem jsou obce nebo krajské úřady. (Herzánová, 2012) 

Mezi základní typy státních neziskových organizací, podle Herzánové, patří: 

 

• Organizační složky státu- ministerstva, Úřad vlády České republiky, soudy 

• Příspěvkové organizace- vyžadují samostatnou právní subjektivitu, jsou 

zřizovány organizačními složkami státu. 

• Veřejné výzkumné instituce 

• Obecně prospěšné společnosti 

 

 

1.1.2 Nestátní neziskové organizace 

 

Tyto jednotky jsou institucionálně odděleny od státní správy- tj. stát se nepodílí na 

jejich řízení. Netvoří zisk k rozdělení mezi své správce/vlastníky, ale používá ho k cíli, 

k němuž je založena. Vznik těchto organizací je zcela dobrovolný. (Herzánová, 2012 s. 

25) Pro nestátní neziskový sektor se stal listopad roku 1989 přelomovým datem. Od této 

doby bylo opět umožňováno lidem se svobodně sdružovat, proto i od tohoto okamžiku 

můžeme vidět obnovení zájmu o zakládání nestátních neziskových organizací. A že 

tento vývoj byl skutečně dynamický, za dvacet sedm let, které od revoluce uplynuly, 

můžeme vidět široké portfolio NNO, zabývají čím dál širším okruhem aktivit, jejich 

profesionalizace roste spolu s rostoucí nezanedbatelností v české společnosti. Pro 

nestátní neziskový sektor je obecně charakteristické, že jsou zakládány s úmyslem 

dosáhnutí přímého užitku. (Boukal, 2009, s. 13-14) 
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Změny v neziskovém sektoru od roku 2014 

Od ledna roku 2014 se setkáváme s revolucí v neziskovém sektoru- ať už jde o změnu 

v označení a názvech jednotlivých organizací nebo o rozšíření možných aktivit. Tyto 

změny přináší nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), který nahrazuje svého 

předchůdce z roku 1964  

Občanská sdružení - Tyto právní osoby s rokem 2014 přecházení pod nové označení, 

jsou z nich nově Spolky. Původní zákon o sdružování občanů (Zákon č. 83/1990Sb.) 

zaniká a sdružení vznikající za účelem sdružování občanů se společným zájmem 

přechází pod občanský zákoník. Občanská sdružení vzniklá do roku 2014 musí upravit 

název, stanovy a změněné údaje doplnit do veřejného rejstříku- to vše v zákonem 

stanovených lhůtách. 

Nadace a nadační fondy - Automaticky přecházejí pod judikaturu NOZ, to znamená, 

že na veškeré nadace a nadační spolky se pohlíží, jako by podle něj původně vznikly. 

Z toho vyplývá, že musí upravit zakládací listinu, status a někdy i název, to vše opět ve 

stanovené lhůtě. 

Obecně prospěšná společnost (OPS) - Podle nové právní úpravy už nové OPS 

nevznikají, ale nahrazují je poněkud volněji pojaté ústavy. Navíc OPS vzniklé před 

rokem 2013 se nadále řídí původním zákonem č. 248/1995 Sb., tudíž se pro ně nemění 

naprosto nic. 

Zájmová sdružení právnických osob - S touto právní formou se podle NOZ dále 

nepokračuje, není tu upravena, ale již vzniklá sdružení se mohou řídit dosavadní 

úpravou- teda starým občanským zákoníkem. Navíc je tu možná transformace podle 

par. 174 a násl. na spolek. 

Církevní právnická osoba - Pro tyto právnické osoby zůstává v platnosti i účinnosti 

původní právní ustanovení. Je tedy nadále možné, aby podle něj vznikaly nové 

právnické osoby, ale to neznamená, že by se těchto subjektu NOZ nijak nedotkl. 

Obecná úprava právnických osob je platná pro všechny právní formy, tedy i pro 

právnické osoby církevní. (Tomaščáková, 2014) 
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Rozdělení nestátních neziskových organizací 

 

Spolky (§ 214 a násl. NOZ) 

Spolky- jako občanská sdružení, ze kterých vychází a které nahrazují, jsou právnickou 

osobou, která se zabývá zájmem jejích zakladatelů. Tento „zájem“ může být soukromý, 

ale stejně tak i veřejně prospěšný. Jedná se o nejběžnější právní formu nestátních 

neziskových organizací. Spolek dle NOZ vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Do 

této doby musejí být k dispozici stanovy spolku, na kterých se dohodnou minimálně tři 

osoby samostatně nebo při ustanovující schůzi. Spolky mimo svoji hlavní činnost 

mohou vykonávat i činnost vedlejší, jejímž cílem může být i podnikání. Dosažený zisk 

však není možné rozdělit mezi členy spolku, nýbrž musí opět uplatněn v hlavní 

činnosti- tedy přesněji na její podporu. Příklady spolků jsou- například Centrum pro 

rodinu Hodonín, spolek s veřejnou činností, která se zaměřuje na poskytování sociálních 

služeb. Spolek místních zahrádkářů je na druhé straně spolek se soukromým zájmem. 

Zákon umožňuje i kombinaci těchto cílů- Slovácký krúžek Hodonín, který soukromě 

sdružuje občany s oblibou ve folklorních tradicích, ale zároveň organizuje každoročně 

akce na celoměstské úrovni, jako jsou plesy, hody aj.  

 

Ústavy (§ 402 a násl. NOZ) 

Ústavem se rozumí taková nezisková organizace, která je založena za účelem 

užitečnosti pro širokou veřejnost, ale tyto její služby jsou dosažitelné pouze za 

stanovených podmínek.  

Celkově mají ústavy přísnější pojetí vyplývající ze zákona, který například ustanovuje 

strukturu orgánů (na rozdíl od spolků) - statutární orgán a správní radu. 

Typickým příkladem nadace je vysoká škola, která je veřejná, ale služby poskytuje až 

na základě přijetí - složením přijímacích zkoušek. 
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 Nadace (§ 306 a násl. NOZ) 

Nadace jsou v podstatě subjekty, které sdružují majetek, tento majetek je dále používán 

k podpoře zvolené skupiny lidí nebo k obecnému účelu, za kterým byla nadace 

založena. Nadace se nově mohou stát společníky právnické osoby - s výjimkou 

neomezeně ručícího společníka. Zisk z těchto činností opět směřuje do jmění nadace. 

 

 Nadační fondy (§ 394 a násl. NOZ) 

Na první pohled velmi podobná forma jako nadace a v podstatě mají i velmi podobnou 

funkci- podpora buď společenského, nebo hospodářského cíle. Hlavním rozdílem mezi 

oběma zmíněnými je to, že pro nadační fond je naprosto běžné, že se po vyčerpání 

prostředků fond zaniká. Vedle toho nadační fondy nemají například minimální hodnotu 

vkladu. 

 

 Sociální družstva (§ 758 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích) 

Jako poslední z „nových neziskovek“ vzniká sociální družstvo, které se pohybuje už na 

pomezí mezi obchodními korporacemi a nestátními neziskovými organizacemi. Obecně 

platí, že NNO nemohou zisk rozdělit mezi zakladatele, společníky, členy - takto tomu 

není u sociálních družstev, tady zákon umožňuje rozdělení až 33% disponibilního zisku 

mezi své členy (§766). Jedná se teda o jistý druh sociálního podnikání, kde je ovšem 

velmi zúžen rozsah možných aktivit přímo §758- „Sociální družstvo, které soustavně 

vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem 

pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním 

uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa sídla a 

působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, 

sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.“ 

(§758, NOZ) 
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1.2 Financování NNO 

 

Obecně financování neziskových organizací lze chápat jako více zdrojovou strukturu 

různých příspěvků, dotací a darů. Nejzákladnější rozdělení je na zdroje ze státních 

dotačních programů (veřejné financování) a z neveřejných zdrojů. (Herzánová, 2012, s. 

38) V této kapitole si uvedeme základy financování neziskových organizací,  

 

1.2.1 Samofinancování 

Další oblastí jsou pak vlastní zdroje organizace. Možnost samofinancování, spolu 

s novým občanským zákoníkem nabývá na intenzitě. Neziskové organizace se totiž 

nově mohou stát společníky obchodní korporace - s výše uvedenou výjimkou 

neomezeně ručícího společníka. 

Co se týče samofinancování, ve smyslu vedlejšího podnikatelského záměru, Boukal 

(2009) rozepisuje určité podmínky, které organizaci tuto vedlejší činnost 

umožní/usnadní. Organizace má jasně definováno základní poslání, toto je důležité pro 

volbu doplňujícího vedlejšího programu. Organizace by měla být pružná, respektive její 

vedení by mělo být schopné přizpůsobovat se okolním měnícím se podmínkám a 

zároveň by v něm mělo být zastoupeno takové složení lidí, kteří zaručí dostatek 

zkušeností s řízením, aby nebyl konečný stav organizace příliš pasivní. (Boukal, 2009, 

s. 71) 

Mezi základní formy samofinancování patří členský příspěvek, poskytování poradenství 

či obdobných služeb nebo prodej vlastního zboží. 

Jako členský příspěvek chápeme poplatek členů organizace. Jedná se o obdobu 

individuálního daru, který ovšem bývá často vykompenzován protihodnotou - například 

sleva na služby. Další formou je provádění samofinancování. Služby jsou nabízeny 

veřejnosti za poplatek, ale vyžadují značnou profesionalitu a znalost oboru- právnický, 

daňový, sociální. (Boukal, 2009, s. 94-96) 
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1.2.2 Veřejné financování 

Veřejným financováním se rozumí financování ze zdrojů pocházejících z veřejných 

rozpočtů - tedy zdrojů přímo vyčleněných pro tento účel. Tyto se dále dělí na zdroje 

pocházející z institucí státní správy. Tím rozumíme ministerstva a územně správné 

celky. (Boukal, 2009, s. 72) Zdroje se přerozdělují na základě přesných podmínek 

stanovených danou institucí. Platí zde vymezení okruhu žadatelů, termín uzávěrky i 

způsob podání. (Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2464, 2014)  

Mezi hlavní oblasti, ve kterých jsou připisovány granty a příspěvky patří (Legislativní 

pravidla vlády č. 657, 2014): sociální oblast, zdravotnictví, školství a vzdělávání, 

kultura, ochrana životního prostředí, občanské poradny, lidská práva (menšiny), ochrana 

spotřebitele. 

       

 

Graf 1:Podíl dotací poskytnutých NNO dle podpořeného odvětví z veřejných rozpočtů a 
státních fondů za rok 2014 

Zdroj: Databáze kapitol státního rozpočtu, databáze krajů a hl. m. Prahy, upraveno a 

ÚFIS 
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Graf ukazuje rozdělení celkového objemu financování NNO veřejným sektorem - 

zahrnuje tedy státní dotační politiku, krajské/ městské/ obecní rozpočty a státní fondy. 

Nejvyšší zastoupení tu má odvětví tělovýchovy. Jedná se především o podporu dětských 

a dorosteneckých sportovních oddílů. Dále téměř třetina rozpočtu je rozdělena na 

podporu organizací zabývajících se sociální oblastí a podporou politiky zaměstnanosti 

(ta je stanovena zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Naopak nejnižší podíl 

obdrželo v roce 2014 zemědělství. 

 

1.2.3 Financování z neveřejných zdrojů 

Právě na financování z neveřejných zdrojů se často organizace musí spoléhat více než 

na dotace od státu, kde záleží na zadání grantových požadavků. Financování 

z neveřejného zdroje může organizace sama ovlivnit svojí činností a marketingem, který 

se nevyhne ani této oblasti právnických osob. Nakonec se stejně ukazuje, že lidé nejvíce 

přispívají organizacím, které jsou schopné upoutat pozornost veřejnosti. (Boukal, 2009) 

Dvě základní varianty financování NNO jsou čerpat finance od individuálních dárců 

nebo od dárců firemních: 

a) Individuální dárcovství 

Tuto oblast dárcovství si musí každá nezisková organizace zásadním způsobem hlídat, 

konkrétněji veřejnost oslovovat, aby s organizací sympatizovala a byla ochotná jí 

přispět. V této oblasti je nutné, aby organizace nezaspaly a snažily se o dobrou sebe-

prezentaci. (Boukal, 2009, s. 75-81) Podle agentury Median, která v roce 2010 provedla 

průzkum zabývající se dárcovstvím, až 70% respondentů nemá vybranou stálou NNO, 

které by pravidelně přispívali. Tito lidé jednají na základě aktuálního přesvědčení. 

Tudíž, jednají podle marketingových schopností manažerů organizací. Tuto myšlenku 

podporuje i další výstup z průzkumu, který uvádí, že až 71% respondentů se zpětně 

nezajímá o organizaci, které přispěli.(Median, 2010) 

 

b) Firemní dárcovství 
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Firemní dárcovství je oproti individuálnímu značně komplikované. Je nutné, aby 

organizace opravdu dobře znala subjekty, jež jí přispívají a podle jejich skutečného 

záměru se k nim chovali. Podniky totiž nemusejí přispívat jenom z důvodu 

dobročinnosti, ale kvůli daňovým úlevám. Získávání zdrojů od podniků, mimo jiné 

vyžaduje velkou snahu a profesionalitu. (Boukal, 2009, s. 90-92) 

 

V následující kapitole Fundraising se budeme věnovat možnostem financování, 

průběhem jednotlivých variant a jejich podrobnějšímu popisu. 

1.2.4 Fundraising 

V předchozí kapitole jsme si uvedli zdroje, ke kterým se chce organizace dostat. 

K samotným prostředkům však čeká poměrně složitá cesta. Musí oslovit, zaujmout a 

přesvědčit své donátory o tom, že právě ona je nejlepším cílem, kam vložit kapitál. Tuto 

cestu můžeme nazvat anglickým slovem „fundraising“. Toto slovo v českém překladu 

může znamenat opatření kapitálu (volný překlad slova „raise“, které znamená zvýšit, 

zlepšit, zvednout, ale ve spojení s „to raise money“ znamená „sehnat peníze“). Tento 

proces opatření kapitálu, by ovšem neměl sloužit pouze k pokrytí okamžitých potřeb, 

ale stále více k podpoření dlouhodobé životaschopnosti a stability.(Šobáňová, 2010) 

Definice fundraisingu by potom mohla znít následovně „Jde o průběžnou plánovanou 

činnost naplňující finančně-ekonomickou strategii neziskové organice s cílem zajistit 

zdroje v potřebné výši a struktuře. Důležitým rysem fundraisingu je jeho systematičnost 

a šíře zahrnující jak finanční, tak nefinanční zdroje.“ (Boukal, 2013, s. 34) 

 

Vymezení zdrojů získaných fundraisingem 

Stejně tedy jako fundraising neslouží pouze k získání peněz pro pokrytí momentálních/ 

krátkodobých potřeb, nemusí také v zásadě sloužit pouze k získání samotných 

peněžních prostředků. Velmi dobře funguje dárcovství u výrobních podniků, jež mohou 

poskytnout nábytek, stavební materiál či elektronické vybavení. V této oblasti 

hmotných zdrojů, se také dá výborně použít metoda obchodu, která byla na samotném 

počátku lidského obchodování - tj. barterový obchod. Výrobní závod poskytne hmotné 
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vybavení pro NNO, která může na oplátku poskytnout lístky na divadelní představení (v 

případě divadelních souborů/ divadel) - tento barter by probíhal v rámci hlavní činnosti. 

Druhou možností je například poskytnutí reklamy – vedlejší činnost. Vedle hmotných 

zdrojů existují i jiné varianty, které může NNO díky fundraisingu získat, jsou to: práva 

(webová stránka, reklama), informace, práce (pracovní volno na charitu), služby. 

(Boukal, 2013) 

Analýza připravenosti 

Fundraising se stává nedílnou součástí organizace v okamžiku, kdy začne hledat nové 

možnosti rozšiřování se, zdroje příjmů a s tím i okruh dárců. V počátcích je důležité 

uvědomit si, že fundraising není směsice nahodilých akcí, ale naopak dlouhodobá 

činnost, která zahrnuje veškeré činnosti organizace, její zaměření a zastoupený lidský 

faktor. Z toho vyplývá, že ještě před samotným zahájením fundraisingové činnosti, je 

nutné pokrýt všechny klíčové a základní stránky organizace - řízení a management. 

Organizace nesmí mít stanovy, které fundraising nějakým způsobem omezují, či úplně 

vylučují. Při budování fundraisingové strategie, je tedy nejdůležitější zajistit i případné 

úpravy stanov. Dalšími důležitými body pro dobré fungování fundraisingu jsou - 

uživatelsky příjemné webové stránky, fungující řídící orgán organizace, fungující 

systém dobrovolnictví a přítomnost příznivců organizace, srozumitelné cíle - podložené 

rozpočty. (Ledvinová, 2013) 

 

Fundraiser 

V současné době začíná být ve větších NNO běžné, že se vedení organizace rozhodne 

k zaměstnání profesionálního fundraisera. Jelikož si lidé uvědomují, že provozování 

činnosti jde ruku v ruce se získáváním zdrojů, začíná být tato pozice více využívána. 

Nezáleží na tom, jak schopný je vlastník organizace, dokonce nezáleží ani na tom, že si 

zvládne veškerou svoji práci zajistit sám, a to i se zajištěním zdrojů pro svoji organizaci, 

protože platí, kdo chce růst, musí k tomu mít kapitál, který zaměstnanec s přímým 

zaměřením na tuto oblast, vždy zajistí lépe. Náplň práce vedoucího neziskové 

organizace se dá rozdělit na třetiny - jedna třetina připadá na shromažďování zdrojů, 

jedna na manažerskou/ marketingovou činnost a třetí na činnost, které se opravdu 
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chceme věnovat. Všechny tyto tři oblasti musíme pokrýt, a proto je samotná osoba 

fundraisera ideální. (Šobáňová, 2010) 

Mezi základní vlastnosti člověka, který se věnuje profesionálnímu fundraising, by měly 

patřit přesvědčivost, komunikativnost, schopnost argumentace, umění reprezentovat, 

plánovat a řídit - vesměs jsou to vlastnosti, které musí ovládat schopný obchodník, čímž 

fundraiser bezesporu je, pouze s tím, že jeho obchodním artiklem je dobrý pocit 

z příspěvku na dobrou věc. (Ledvinová, J., 2013)  

 

Fundraising v individuálním dárcovství  

Právě v této oblasti se musí postava fundraisera zachovat nejvíce jako obchodník. U 

individuálního dárcovství se totiž setkává s jednotlivými dárci, kteří se mnohem více 

než odbornými podklady řídí emocemi a svým momentálním rozpoložením, což na 

druhou stranu, umožňuje postupy, které například u získávání grantů jsou naprosto 

zbytečné. (Boukal, 2009)  

 

Oslovování nových dárců 

Samotné oslovení může probíhat dvěma způsoby: přímo a nepřímo. Co se týče 

individuálního dárcovství, je toto vymezení dáno vcelku jasně.  Nepřímé oslovení 

vidíme v podobě např. billboardů - je tedy určeno pro velmi široký okruh jednotlivců, 

tedy bez přímého zaměření. U druhé varianty se obracíme přímo ke konkrétnímu 

člověku. Druh přímého oslovení vídáme na ulicích: při sbírkách, může jít o pořádání 

benefičních akcí nebo rozesílání adresovaných dopisů. Pokud se, ale nebudeme 

omezovat pouze na oslovení formou telefonátu, dopisu či e-mailu, otevře se nám celá 

řada nových způsobů, jak získat pozornost a s ní finanční zdroje pro svoji NNO 

(Boukal, 2013) 
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Formy individuálního dárcovství  

Forem dárcovství je velké množství, proto je důležité, aby organizace dobře přemýšlela, 

kdy je ten správný čas na jednu konkrétní formu, také je velmi důležité, aby se 

připravila na náročnost- je nutné, aby organizace pokryla veškeré personální požadavky 

a požadavky na čas strávený celkovou přípravou. (Šobáňová, 2010) 

 

Benefiční akce 

Benefiční neboli charitativní akce je jedním z pokročilejších forem fundraisingu. 

V podstatě se jedná o koncerty, výstavy, festivaly, sportovní akce, tomboly a celkově 

akce, na které je zvána veřejnost, která zaplatí vstupné, z něhož přesně daná část putuje 

na opět předem stanovený cíl akce. Příprava takovýchto akcí je poměrně náročná, 

protože organizátoři musí celou akci pojmout tak, aby byla pro veřejnost atraktivní. 

Nevšední program, zajímavá hudební produkce, nejlépe v podání populární osobnosti, 

která se navíc rozhodne pro dlouhodobější spolupráci s organizací. (Ledvinová, 2013) 

Výborně zpracovaný program akce přesto může dopadnout pro organizátory velmi 

špatně. Stačí, když podcení medializaci, dojde k nepřízni počasí nebo se akce kryje 

s jinou - atraktivnější. Přes to, že neexistuje přesný návod, jak takovouto akci připravit, 

měl by se organizátor řídit postupy, které ho v práci dostatečně navedou. 

Včasná příprava. Pro včasnou přípravu a rozvržení všech potřebných úkonů, je velmi 

praktické využít některých poznatků z projektového managementu: Díky němu si 

můžeme spočítat, jak dlouhou dobu nám zabere celá příprava a koordinace aktivit, které 

na sebe navazují nebo se překrývají. Za použití metody CPM- Critical path methode, lze 

přesně spočítat období trvání příprav. 

Výběr místa a doby konání. Je opět důležité sladit tyto dva body, protože se od nich 

odvíjí potencionální návštěvnost. Měli bychom se vyhnout termínům, kdy se koná jiná 

akce; při dlouhodobějším plánování bereme v potaz každoroční akce typu - festival, trh, 

hody. Zároveň je dobré brát v úvahu povětrnostní podmínky a možné výkyvy počasí, 

pokud je akce pořádaná venku. Výběr místa konání je rovněž velmi důležitý - musíme 

brát v potaz dobrou dostupnost, ale i funkční dispozice. 
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Program akce. Celkový program by se měl přizpůsobit cílové skupině dárců, kterou na 

akci zveme. Zároveň není na škodu zkombinovat akci z více odlišných částí. Například 

sportovní aktivita typu závod, po které bude následovat hudební produkce s prodejem 

jídla a nápojů - pokud návštěvník není sportovní nadšenec, určitě alespoň ocení možnost 

gastronomického zážitku. Touto různorodostí si organizace zajistí širší spektrum 

návštěvníků, z čehož plynou i další potenciálně vybrané peníze. Zajištění výdajů. 

Jelikož ne všechny články v řetězci benefiční akce pracují bez nároku na honorář, je 

důležité myslet na své možnosti a možnosti spolupracujících subjektů. Zajištění 

energetického, sociálního a zvukového zázemí není moc často bráno jako sponzorský 

dar poskytovatele. K tomu dochází pouze u větších akcí, které mohou poskytnout 

dostatečnou reklamu, například energetické společnosti. U menších organizací, u 

kterých se počítá spíše s tím, že se do podobně megalomanských nebudou pouštět. 

Propagace. Propagací je myšlena propagace akce jako takové, ale i samotné organizace 

v rámci akce. Podle velikosti akce musíme vybrat správný rozsah propagace: městský, 

regionální, celostátní. Na samotné akci je důležité, poskytovat nenásilnou formou 

informace o organizaci a o její činnosti. Nikoho nenadchne například, přerušení zábavy, 

hudební produkce a následující půlhodinová prezentace fotografií. Daleko lepší formou 

je umístěný informační panel se základními informacemi a krátké vstupy, při 

přestávkách hudby. Nakonec nesmíme zapomenout propagovat i po skončení akce, její 

výsledky a poděkování dárcům. Zpětná vazba na akci nám posléze můžou pomoci 

v opakování. Následující ročník se stane známějším a vyhledávanějším než ten 

předchozí. (Boukal, 2013) 
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Dražba 

 Tato forma fundraisingu se používá buď k doplnění například benefiční akce, kde 

se touto cestou dají zpeněžit výrobky klientů organizace nebo jako samostatná akce, kde 

dochází k prodeji předmětů s vyšší hodnotou - například umělecká díla, které do aukce 

poskytli jednotliví dárci. Při pořádání dražeb je nutné postupovat stanoveného 

dražebního řádu, který popisuje průběh aukce, ale i okamžik nabytí vlastnictví dražené 

věci. Tato vyšší náročnost je důvodem, proč je praktičtější přítomnost odborníka - jak 

právníka, tak zkušeného organizátora dražeb.(Boukal, 2013) 

 

Veřejné sbírky  

Při veřejných sbírkách se shromažďují peníze od neuzavřené skupiny lidí, není 

přesně daný okruh, ani množství. Peníze ovšem jdou na předem stanovený a schválený 

účel. Okruh možných cílů sbírky je dán zákonem č.117/2001 a jsou to: humanitární nebo 

charitativní pomoc, rozvoj vzdělávání, tělovýchovy a ochrana kulturních tradic a 

životního prostředí.(Zákon č.117/2001 Sb. o veřejných sbírkách) Celkově je pořádání 

sbírek náročné na dodržení všech právních náležitostí a podmínek. Veřejnou sbírku může 

pořádat pouze právnická osoba. Zákon neomezuje, která, platí pouze podmínka veřejně 

prospěšného účelu.  

Účel sbírky, tedy musí být již předem známý, to ale neznamená, že nemůže být po 

dobu konání změněn, maximální doba trvání jsou tři roky, za které může dojít k tomu, že 

požadovaná částka již byla nasbírána - koupě vozíku pro pacienta, a proto může být 

stanoven nový cíl. V horším případě může pacient zemřít, tedy je opět nutné změnit účel 

sbírky. Zákon zakazuje, aby jeden organizátor pořádal více sbírek se stejným účelem. 

(Ledvinová, 2013) 

Stejně jako u benefiční akce, kde jsou uvedeny body, kterými by se měl organizátor 

řídit, stejně tomu bude u veřejné sbírky. 

Načasování sbírky. Je dobré zvolit takový termín, ve kterém se nekoná již některá 

z každoročních sbírek, ale zároveň v takovou dobu, kdy budete mít k dispozici 
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dostatečné množství dobrovolníků na pokladničkovou sbírku (vybírající musí být 

alespoň ve věku 15 let). 

Vyřešení legislativních požadavků. Včasné podání žádosti na povolení sbírky. 

Zabezpečení identifikace dobrovolníků. Je důležité, aby lidé bezpečně rozeznali 

dobrovolníky, kteří vybírají právě konkrétní sbírku. Praktické je označování pomocí 

triček - každý rok jiná, pomocí jmenovek nebo kopií úředního povolení sbírky. 

Vynalézavost podvodníků je v tomto směru velká, proto si každá sbírka musí hlídat 

svoji pověst a dobré jméno. 

Příprava materiálu. Dobrovolníci musí být vybaveni potřebnými informacemi, 

pokladničkami, dostatečným množstvím upomínkových předmětů - například bílá 

pastelka, slunečnice k připnutí na oděv. 

Umění poskytnout dostatečné informace. Dobrovolníci musí umět pohotově reagovat 

na dotazy lidí. Měli by znát přesný účel akce, musí znát organizaci, která sbírku pořádá 

a jiné podstatné detaily. 

Média. Organizace by měla spolupracovat na propagaci spolu s médii, a to alespoň na 

regionální úrovni. Každopádně to dodá na důvěryhodnosti a lidé už budou dopředu 

připraveni na konání sbírky. (Šobáňová, 2010) 

Jednotlivé způsoby konání sbírek: 

Shromažďování prostředků na zvláštním bankovním účtu - nejedná se o běžný účet, 

používaný organizací, ale o speciální účet, vytvořený pro tuto konkrétní příležitost. 

Platby na tento účet nejsou nijak omezovány, takže jsou možné podáním na pokladně, 

složenkou, převodem a jinými dnes již běžnými způsoby. 

Pokladničky - tento způsob je velmi silně ošetřen českou legislativou. Rozlišujeme dva 

typy pokladniček: stacionární (jsou stále na tomtéž místě, např. v obchodech poblíž 

pokladnám) nebo pokladničky pro pouliční sbírku (street fundraising). Pokladničky 

musí být předem nahlášeny obecnímu úřadu, ten musí vědět, kolik jich chcete rozmístit 

a na jakých místech. Každá pokladnička musí být zajištěna proti odcizení či 

neoprávněnému otevření. Samotnému otevírání musí být přítomen pracovník obecního 
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úřadu a alespoň dva pracovníci pořádající organizace, o otevření je nutné sepsat i 

protokol. 

Prodej předmětů - sbírku je rovněž možné uskutečnit formou, kdy se prodává určité 

zboží. V ceně tohoto zboží pak musí být označeno, jakou část z celkové ceny činí 

příspěvek do sbírky, do které tedy neputuje celková cena výrobku, ale pouze vyznačená 

část. (Boukal, 2013) 

Navštěvování domácností - pro tuto možnost existují dva postupy: vyškolení a dobře 

vybraní dobrovolníci navštíví domácnost a rovnou požadují příspěvek nebo po první 

návštěvě zanechají v domácnosti informační materiály o organizaci a při druhé návštěvě 

jsou dárci pevně rozhodnuti, jestli chtějí přispět či nikoliv. V obou případech musí být 

vybírající výborně připravení, musí reagovat na dotazy a věcně a přesvědčivě mluvit o 

organizaci. (Šobáňová, 2010) 

 

Další formy individuálního dárcovství: 

DMS - dárcovské textové zprávy, jsou specifikem českého fundraisingu, přesněji 

řečeno právě český fundraising obohatil svět o tuto dárcovskou možnost. Probíhá tak, že 

člověk je osloven v rámci médií, na kulturní akci, přes sociální sítě, aby poslal 

dárcovskou textovou zprávu, jejíž cena se zpravidla pohybuje okolo třiceti korun. 

Krátkodobě je tato metoda velmi efektivní, ale nepřináší možnost dlouhodobější 

spolupráce s darujícím. Organizace ani nemůže poděkovat konkrétnímu člověku za 

poskytnutí příspěvku.  Z tohoto důvodu organizace spouští doprovodné akce - například 

soutěže spojené s DMS, kdy dárce pošle slosovatelný email organizaci, která tak získá 

alespoň nějaký kontakt na dárce. (Ledvinová, J., 2013) 

Tombola - tombola může být provozována jako doplněk  akcí typu benefiční ples nebo 

samostatně k tradičním plesům a bálům. Jedná se o obdobu aukcí - předměty tomboly 

věnují podniky, jednotlivci nebo jsou to výstupy samotné organizace. (Boukal, 2013) 
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2. Analytická část 

2.1 Slovácký krúžek Hodonín 

Slovácký krúžek Hodonín byl založen 29. června roku 2000, díky členům již 

fungujícího folklorního souboru Dubina, který obnovil svoji existenci jen několik let 

před založením Slováckého krúžku. Folklor v Hodoníně měl dlouhou a velmi bohatou 

historii, je totiž velkým městem na hranicích několika regionálních oblastí: Podluží, 

Kyjovského Dolňácka a slovenského Zahorí .  

Zmíněný folklorní soubor Dubina navazuje na úspěchy, které zaznamenal v padesátých 

letech dvacátého století, kdy prezentoval svá vystoupení po celé vlasti a dalších státech 

Evropy. Počátky obnoveného souboru sahají k Základní umělecké škole v Hodoníně, 

která vychovala generaci muzikantů, která projevila zájem o navázání této tradice, proto 

vznikl (ve spolupráci s Kulturním domem) folklorní soubor Dubina. Časem se členové 

souboru rozhodli pro znovuobnovení tradičních aktivit, které jenom podpoří jejich 

dosavadní snažení. Začátky tehdejší občanského sdružení byly velmi problematické, 

zakládající členové byli studenti, a proto se od začátku ustálila úzká spolupráce 

s Kulturním domem Hodonín, jenž se snažil o materiální i finanční podporu. Obě 

organizace při pořádání akcí spolupracují i nyní. Vývoj jednotlivých pořádaných 

událostí je za šestnáct let existence spolku rozmanitý. V počátcích se pořádaly 

Svatovavřinecké hody, ale akce probíhala spíše jako folklorní festival, kdy byly zvány 

soubory z okolí nebo partnerských měst. Až časem se od tohoto programu upustilo a 

hody dostaly spíše původní vesnickou tvář: krojový průvod, taneční zábava a jiné 

drobné zvyky. Celá akce probíhá pod širým nebem, na náměstí, které je ohraničeno 

ploty osázenými tzv. zeleným - větvemi, které znemožňují pohled na náměstní. Pouze 

za velké nepřízně počasí je akce přesunuta do Kulturního domu, ale jelikož jsou 

slavnosti vázány k 10. srpnu, není počasí tak problematické. 

Druhou největší událostí je Fašank a Krojový ples v měsíci únoru. Fašank je masopustní 

akce, kdy je v areálu Kulturního domu pořádána zabíječka, následuje průvod městem, 

podporovaný místním divadelním spolkem Svatopluk a jako vrchol dne se koná krojový 

ples s účastí krojových chas z okolních vesnic. 
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 Mimo Svatovavřinecké hody a ples se na nějaký čas organizovaly i tzv. Císařské hody, 

které měly být okresní hodovou zábavou, etnograficky uchopená jako oslava konce žní. 

Tato akce probíhala pět let po sobě, poté se od její organizace upustilo.  

Další veřejná akce, na které se Slovácký krúžek podílí, je Svátek vína, jedná se o oslavu 

vinobraní - hudební produkce a možnost ochutnávky vín místních vinařů. Spolek zde 

spíše doprovází program v rámci průvodu a předávání cen oceněným vinařům. 

V průběhu existence Krúžek pořádal mnoho akcí sloužící k upevňováním vztahů mezi 

jednotlivými folklorními spolky v okolí i mezi samotnými členy, ale ne pravidelně. 

 

2.2 Fungování Slováckého krúžku Hodonín 

Slovácký krúžek Hodonín je spolek zapsaný, fungující od roku 2000 jako občanské 

sdružení, s následnou transformací na spolek v souladu s novým občanským zákoníkem. 

Fungování spolku je udržováno tradičně, kdy se každého 26. prosince volí noví stárci a 

stárky - hlavní organizátoři slavností na nadcházející rok. Tato volba je spojena i 

s oficiální schůzí spolku. Volba probíhá na doporučení minulých stárků, formou tajného 

hlasování. Funkce stárka je spojena s velkou zodpovědností, ale zároveň se jedná i o 

čest pro celou rodinu, zvolené páry totiž vedou krojový průvod a jsou hlavním bodem 

nedělních hodových oslav, kdy zpívají a tančí před Galerií výtvarného umění. 

Spolek si mimo stárky volí i předsedu - jako statutární orgán, a to jednou za tři roky. 

Jedná se o volbu v rámci každoroční volby stárků (členské schůze) a zpravidla se 

funkce předsedy spolku uděluje staršímu ze dvojice. V rámci členské schůze probíhá i 

přijímání nových členů. V současné době má spolek 48 členů. Noví členové v roce 

svého přijetí ještě nehlasují, jejich hlasování proběhne až v roce následujícím. Kritéria, 

podle kterých jsou voleny nové stárkovské páry jsou věk, aktivita daného člověka 

v předcházejícím roku a ochota funkci vykonávat. 

Mezi hlavní činnosti, kterými se spolek zabývá, jsou: vzdělávací činnost občanů, 

činnost kulturní, společenská a folklorní, snaha o obnovování lidových tradic, 
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navazování vztahů s podobnými organizacemi a zajišťování smysluplnějšího volného 

času dětí a mládeže.   

Slovácký krúžek má relativně stabilní počet členů, největší propad zaznamenáváme 

v roce 2012 a 2013, kdy spolek opustilo pět členů. Postupně se daří oslovovat členy 

nové z řad studentů místních středních škol. Proto se dále setkáváme spíše s nárůstem 

počtu členů. Důvody pro odchod ze spolku je nejčastěji věk. V okolních vesnicích je 

obvyklé, že lidé zůstávají v obdobných spolcích i po uzavření manželství, či 

v pozdějším věku, ale v Hodoníně zůstává Slovácký krúžek většinou pro svobodné do 

průměrného věku 27 let. Toto omezení je dáno tradičním pojetím krojů a společnosti, 

kdy po uzavření manželství přechází pár mezi ženaté a vdané krojované, kteří se už 

neúčastní hodů tak, jako je tomu u mladších členů, neúčastní se v takové míře 

krojových slavností a scházejí se spíše s ostatními provdanými a ženatými. Tito členové 

pak často zakládají pěvecké sbory mužské „mužácké“ a ženské „babské“. V Hodoníně 

zatím žádný takovýto sbor nefunguje. 

Tabulka 1: Vývoj počtu členů Slováckého krúžku Hodonín 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet členů spolku 52 47 42 45 48 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z Finančního hospodaření SKH za roky 2011, 2012, 2013 

a 2014  
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2.3 Analytická část 

Ve druhé části práce se zaměříme na rozdělení příjmů a výdajů, jejich strukturu 

v průběhu let 2011 až 2014. V období dochází k rozdílům jak na příjmové, tak i na 

výdajové straně. V roce 2012 se spolek dokonce dostává do ztráty, která je pokryta 

z rezervních prostředků z předcházejících období. Další rozdíly jsou způsobeny 

změnami fungování grantového rozhodování spolku, tj. každoroční změnou ve 

statutárním orgánu. 

 

 

2.3.1 Analýza příjmů 

Slovácký krúžek Hodonín má několik druhů příjmů, které se po většinu období opakují. 

V této kapitole, provedeme analýzu těchto příjmů.  

Jedná se o následující skupiny příjmů: 

• Vstupné 

• Sóla 

• Tombola 

• Dotace a granty 

 Jako na největší zdroj příjmů spoléhá spolek na vstupné z nedělních Svatovavřineckých 

slavností, jelikož je tato akce pořádána ve spolupráci s Kulturním domem, je na začátku 

ročního období stárkovských párů sepsána smlouva, kde jedním bodem je upraveno i 

rozdělení příjmů ze vstupného. Tato částka se průběhem let měnila, ale nikdy výrazně 

neklesla a v průběhu sledovaného období je vyrovnaná. V současné době se ustálila na 

hranici dvaceti tisíc korun. Příjmy do sjednané částky jsou připsány spolku, částka nad 

hranici sjednané sumy putuje Domu kultury. V roce 2013 se do této skupiny řadí i 

příjem ze vstupného na Besedu u cimbálu. Zmíněná smlouva upravuje i rozdělení 

povinností obou subjektů, mimo rozdělení výnosů, určuje i rozdělení nákladů, této části 

bude věnována pozornost v části výdajové analýzy. 
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 Dalším velkým zdrojem příjmů se stalo organizování tomboly v rámci krojového plesu, 

tato nová položka se objevuje poprvé v roce 2012. 

 Jako třetí pravidelnou položkou příjmů jsou sóla. Jedná se o vybírání peněz v průběhu 

zábav, jak hodových, tak plesu;- jedná se o prodej malých výrobků určených k dekoraci 

šatů, zejména mašličky a jiné drobnosti. 

Jako méně častou formou příjmů je využívání městských grantů a dotací 

Jihomoravského kraje. V níže uvedené tabulce a grafu, vidíme kolísavost mezi příjmy 

za jednotlivé roky v období 2011-2014 

Tabulka 2: Výše celkových příjmů SKH (v Kč) 

Rok 
2011 2012 2013 2014 

Příjmy celkem 
   

16 350 51 668 37 470 35 680 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z Finančního hospodaření SKH za roky 2011, 2012, 2013 

a 2014  

 

 

Graf 2: Vývoj příjmů SKH 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z Finančního hospodaření SKH za roky 2011, 2012, 2013 

a 2014  
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Z tabulky i grafu je jasně patrné, že mezi obdobími 2011 až 2013 dochází k velkým 

rozdílům ve výši příjmů. Nejvýraznější rozdíl nastal mezi lety 2011 a 2012, kdy došlo 

ke zvýšení příjmů z 16 350 Kč na 51 668 Kč toto téměř trojnásobné navýšení je dáno 

především čerpáním dotace, zavedením tomboly a naopak nižším příjmy ze vstupného 

v roce 2011. V následujících letech 2012/2013  se tento růst zastavil, to především díky 

neopakování žádostí o městský grant. Velký problém spočívá právě ve vedení spolku, 

kdy se každý rok mění osoby, které se o financování starají. Z důvodu nezkušenosti - 

stárky se většinou stávají velmi mladí lidé, proto nedocházelo k pravidelným žádostem 

o dotace. Tento rozdíl z 51 668 Kč, je 27,5 % snížením na 37 470 Kč. V posledním 

sledovaném období se opět usiluje o drobné zvýšení podílu z veřejných rozpočtů, ale 

celkové příjmy opět mírně klesly, a to na 35680 Kč, tedy 5 % snížení oproti roku 

předešlému.  

Velký rozdíl mezi lety 2011 a 2012 je tedy dán především třemi událostmi. Spolek si 

zažádal o městskou dotaci k pořízení krojových součástí, nově se zavedla tombola 

v rámci krojového plesu a zvýšila se hranice příjmů ze vstupného ze Svatovavřineckých 

slavností, plynoucí ze smlouvy s KD. 

 

Struktura p říjmů 

V podkapitole porovnáme rozdíly mezi jednotlivými lety v rámci skupin příjmů, jež je 

možné z celkového souhrnu vydělit podle událostí, ke které se váží. Příjmy, které 

Slovácký krúžek dosahuje je možno rozdělit do těchto čtyř skupin: příjmy ze vstupného, 

příjmy z tomboly, drobné příjmy z tanečních zábav - tzv. sól a dosud méně časté příjmy 

z grantů města Hodonín.  
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Tabulka 3: Struktura příjmů SKH (v Kč) 

rok 2011 2012 2013 2014 

Vstupné 15 000 25 000 26 300 20 000 

Sóla 1 350 2 088 2 820 2 480 

Tombola 0 9 580 8 350 8 200 

Dotace 0 15 000 0 5 000 

Celkem 16 350 51 668 31 170 35 680 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z Finančního hospodaření SKH za roky 2011, 2012, 2013 

a 2014  

 

 

Graf 3: Struktura příjmů SKH 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z Finančního hospodaření SKH za roky 2011, 2012, 2013 

a 2014  
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Výše uvedený graf zaznamenává vývoj jednotlivých zdrojů příjmů rozdělených do 

skupin. V grafu vidíme kolísavost jednotlivých skupin v průběhu sledovaných období. 

V roce 2011 nebyl čerpán žádný grant, ani nebyla organizována tombola a v roce 2013 

opět chybí položka Dotace. 

Položka vstupné je nejstabilnějším a nejvýznamnějším zdrojem příjmů. Je dána 

dohodou mezi Kulturním domem a Slováckým krúžkem již na začátku roku, takže 

nemůže být ovlivněna například dlouhodobě nepříznivým počasím v letních měsících, 

které může ovlivnit návštěvnost hodových slavností. Velký nepoměr v letech 2011 a 

2012 zapříčinila změna ve vedení příspěvkové organizace města. Pro rok 2011 

vystřídala v dlouhodobém vedení KD osoba, která nebyla folklornímu dění nakloněna a 

vyšší příjem, který byl, i v předcházejících letech běžný, snížila na 15 000 Kč. Naštěstí 

pro Spolek toto vedení vydrželo necelý jeden rok. V roce následujícím byla dohodnuta 

částka vyšší, což i z celkového pohledu dorovnává čtyřletý průměr na vyrovnanou 

částkou 20 000 Kč. V roce 2013 došlo k navýšení v této skupině i díky pořádání besedy 

u cimbálu, kde se na vstupném vybralo 6 300 Kč.  

Druhou položkou, objevující se v každém roce, jsou sóla. Jedná se spíše o drobný dar 

v rámci taneční zábavy. Nižší hodnota této položky v roce 2011 je zapříčiněna nepřízní 

počasí v průběhu nedělní hodové zábavy, kdy po přestěhování do Kulturního domu již 

nebylo dostatek tančících párů. Velkou část této položky tedy tvoří sólo vybrané 

v průběhu krojového plesu. V ostatních letech je hodnota vyrovnaná. Z celkového 

pohledu můžeme říct, že sóla jsou formou příjmu, která slouží spíše ke kulturnímu 

doplnění akce. 

Třetím zdrojem je tombola. Hned po příjmech ze vstupného představuje nejstabilnější 

příjem. V roce 2012, kdy byla tombola poprvé v rámci plesu představena, činil zisk k 

celkovým příjmům zmíněného roku 18,5%. Tímto si tombola zajistila opakování do 

dalších let. Nejen že se díky ní zvýšily příjmy o nezanedbatelnou část - v roce 2013 to 

bylo 26,8% a v roce 2014 22,9%, ale zvýšila se i návštěvnost akce. I díky tombole se 

krojový ples stává jednou z více navštěvovaných událostí města.  

Jako poslední je položka dotace. Jedná se o příjmy z grantového programu města 

Hodonín. Celková částka vybrána touto formou za sledované čtyřleté období je pouze 
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20 000 Kč tedy14% příjmů za čtyři roky. V porovnání s tím, co tato položka potenciálně 

nabízí, je toto zastoupení v příjmech spolku velmi nízké. V roce 2011 bylo zažádáno o 

udělení grantu na výrobu krojů, tento grant byl přidělen ve výšce 15 000 Kč a byly za 

něj ušity dvě stárkovské sukně s malovanými mašlemi a dvě stárkovské košile 

s vyšívanými rukávy, tyto krojové součásti slouží pro účely krojového průvodu v rámci 

hodových slavností a průvodu ve Svátek vína. V roce 2014 byla podána žádost o 

mimořádnou dotaci na reprezentaci města k příležitosti Tvrdonických národopisných 

slavností, kdy se za 5 000 Kč spolufinancovala platba za vůz s koňmi do vesnice 

Tvrdonice.  

Pro zajímavost, v roce 2015, byla přidělena dotace z fondu Podpory rozvoje v oblasti 

kultury a památkové péče Jihomoravského kraje ve výši 24 000 Kč na kulturní akci 

Verbuňk UNESCO, jednalo se o kulturní program, kdy se představil tanec Verbuňk ve 

všech svých regionálních provedeních. Dále se v roce 2015 opakovala mimořádná 

dotace na reprezentaci Slováckého krúžku v obci Tvrdonice při místním folklorním 

festivalu, tato dotace činila 10 000 Kč. 

Na grafu číslo 4 vidíme jednotlivé složky příjmů rozdělené do skupin za sledované 

období. Nejvyšší podíl na příjmech má vstupné ze Svatovavřineckých slavností; 

procentuálně 59% příjmů za roky 2011 až 2014. Dále to jsou příjmy plynoucí 

z tomboly, která za tři roky přispěla spolku 19% z celkových příjmů. Jako třetí hlavní 

příjem jsou dotace z grantových programů města Hodonín - tj. 15% příjmů. Jako 

poslední je příjem ze sól, který můžeme označit spíše za tradici než za skutečný záměr o 

příjem a jeho procentuální podíl je 7% na celkových příjmech. Za období spolek získal 

141 168 Kč, prostředky potřebné k fungování spolku a plnění jeho základní funkce - 

pořádání folklorních akcí. 
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Graf 4: Struktura příjmů a podíl na celkovém příjmu za sledované období  

Zdroj: Vlastní zpracování dat z Finančního hospodaření SKH za roky 2011, 2012, 2013 

a 2014  

 

 

2.3.2 Analýza výdajů 

 

Jako u analýzy příjmů, si pro větší přehlednost rozdělíme jednotlivé výdaje do skupin, 

kde lépe porovnáme hodnoty za čtyřleté období a lépe posoudíme jejich vývoj. Stejně 

jako u příjmové složky, i výdaje úzce souvisí se záměry zvolených stárkovských párů. 

Je pouze na nich, jestli se rozhodnou daný rok šetřit nebo pořádat nové akce, které 

zasáhnou především do výdajové strany účtu spolku. Výdajové položky jsou:  

• Papír – každoroční výdaje na papírnické zboží 

• Mája - výdaje na znak hodů a dobře vydělitelná část z celkových výdajů 

• Práce - výdaje na nářadí potřebné k zajištění hodů a další výdaje s přípravou 

spojené  

• Občerstvení - samostatná část výdajů n občerstvení v průběhu roku a při 

přípravě hodů 

• Hody - tyto výdaje se vztahují přímo ke dvěma dnům v roce, kdy hody probíhají  

• Ostatní - výdaje na podporu fungování, propagaci a doprovodné akce 

Vstupné

86 300,00 Kč
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Celkové výdaje za roky 2011 – 2014 jsou popsány v níže uvedené tabulce a grafu 

Celkových výdajů za období. 

 
Tabulka 4: Vývoj celkových výdajů SKH (v Kč) 

Rok 2011 2012 2013 2014 

Výdaje 

celkem  13 765 71 304 35 618 32 928 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z Finančního hospodaření SKH za roky 2011, 2012, 2013 

a 2014  

 

 

Graf 5: Vývoj výdajů  SKH 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z Finančního hospodaření SKH za roky 2011, 2012, 2013 

a 2014  
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Výdaje se oproti roku 2011 zvýšily kvůli vyšším nákladům propagaci spolku, také kvůli 

nákupům plynoucích z přidělení grantu a zvýšení výdajů na občerstvení. V dalších dvou 

letech dochází k vyrovnanějšímu hospodaření, výdaje se za rok 2013 snížily o 51% na 

částku 35 618 Kč. V následujícím roce se tuto výši výdajů podařilo udržet, až opět 

mírně snížit - oproti roku 2011 byly výdaje sníženy o 54% na 32 928 Kč; meziroční 

snížení výdajů tedy činí 8% k roku 2013. Důvodem ke snížením výdajů byla především 

snaha o vyrovnané hospodaření. Díky snížení výdajů na občerstvení a propagačních 

předmětů se docílilo požadovaného efektu. V roce 2012 byly výdaje kryty i úspory 

z předchozích období, které spolek vede na bankovním účtu. Tyto úspory dosáhly 

v roce 2012 částky 25 014 Kč. 

Smlouva mezi Slováckým krúžkem a Kulturním domem upravuje i náklady na 

Svatovavřinecké slavnosti. Určuje, že nejvyšší náklady – na hudební produkci jsou 

hrazeny právě Kulturním domem. 

 

Struktura výdaj ů  
 

Jak bylo zmíněno na začátku této podkapitoly, výdaje jsou rozděleny do šesti skupin, 

podle toho, o jaký typ výdaje se jedná a jestli se dá jednoznačně přiřadit k určité 

události nebo potřebě. Jedná se o tyto skupiny: Papír, Mája, Práce, Hody, Občerstvení a 

Ostatní. Jejich strukturu a vývoj ukazuje tabulka a graf číslo 6. 
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Tabulka 5: Struktura výdajů SKH (v Kč) 

Rok 2011 2012 2013 2014 

Papír 1 124 1 341 1 295 1 203 

Mája 1 964 2 912 3 246 4 873 

Práce 3 678 7 887 4 607 8 521 

Hody 1 420 17 917 2 529 2 524 

Občerstvení 5 579 22 206 7 853 13 575 

Ostatní 0 19 041 16 088 2 232 

Celkem 13 765 71 304 35 618 32 928 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z Finančního hospodaření SKH za roky 2011, 2012, 2013 

a 2014  

 

Graf 6: Struktura výdajů SKH 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z Finančního hospodaření SKH za roky 2011, 2012, 2013 

a 2014  
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První ze šestice skupin je skupina papír, jedná se o vyrovnané výdaje v průběhu všech 

čtyř let. Jsou zde zařazeny výdaje na různé obálky, šatnové bločky, tácky, kelímky. 

Nejvýraznější rozdíl zaznamenáváme mezi prvními dvěma lety, kdy nám výdaje 

vzrostly o 19%, hodnota nárůstu však činí pouze 217 Kč, ani v dalších letech nedochází 

k velkým rozdílům, můžeme o ní tedy říct, že je nezávislá na momentálním vedení 

spolku a obsahuje položky, které jsou nutné pro každoroční fungování. Je nutné 

upozornit, že vyrovnanost skupiny je dána i tím, že v každém z uvedených roků se 

organizovaly akce v obdobném rozsahu, tedy pokud by došlo k navýšení počtu 

organizovaných akcí, zvýšily by se i výdaje na ně u tohoto druhu výdajů. 

Druhá skupina - mája. U těchto položek dochází k meziročním změnám, ne zásadním, 

ale i tak jsou viditelné v grafickém znázornění. Položky, které se nám za všechny čtyři 

roky opakují, jsou výdaje na přepravu máje z místa uskladnění a nové stuhy, které se 

vážou na korunku máje jako ozdoba. Rozdíl mezi lety 2011 a 2012 je 948 Kč; 

procentuální zvýšení výdajů je 48 %. Toto zvýšení bylo zapříčiněno vyššími výdaji za 

stuhy. Dále se nově objevil výdaj ve výši 500 Kč za služby tesaře, který se podílel na 

spojování jednotlivých dílů. Tento výdaj se v roce následujícím už neopakoval, ale 

opětovné zvýšení výdajů o 11% byl dán nutností nákupu nových kmenů pro zhotovení 

máje, cena za nové stromy byla 1 198 Kč, spolu s převozem z lesa. Zachování podobné 

výše výdajů bylo docíleno tím, že se snížily výdaje za stuhy. Výdaje za poslední rok 

opět vzrostly, tentokrát o 50%, hodnota výdajů je 1 627 Kč. Toto zvýšení bylo dáno 

opětovnou nutností zakoupení kmenů pro novou  máju a spolu s ní i vynaložení výdajů 

na spojení kmenů, které bylo provedeno opět za přítomnosti tesaře. 

Skupina Práce zahrnuje výdaje za nově nakoupené nářadí a pomůcky, které se používají 

k přípravě hodů a jiných akcí. Jedná se především o nůžky a pily, které se používají při 

těžbě zelených větví, které slouží k pokrytí plotů, kterými je obehnáno náměstí. Tento 

krok vychází z tradičního pořádání hodů na vesnici, kde je konstrukčně vytvořen ý 

strop, pokrytý větvemi. Dalším a nejvyšším výdajem je přeprava traktorem, kdy bývají 

přepravovány konstrukce plotů, větve z lesa a následné přesouvání konstrukcí zpět na 

místo uskladnění. Dále jsou zde zahrnuty služby jeřábu, který každoročně zasazuje máju 

do speciálního otvoru v náměstí. Meziroční nárůst výdajů mezi lety 2011 a 2012 činí 

114% (4 209 Kč) a důvodem zvýšení výdajů byl nákup nového nářadí a ojedinělým 



 

43 

 

výdajem bylo nouzové sundání máje týden před konáním slavností, kvůli poničení 

vandaly, kteří máju poškodili sekerou a pilou. Narušili tak statiku celé konstrukce a bylo 

nutné máju sundat a zkrátit, to vše s využitím služeb jeřábu. Následující rok došlo ke 

snížení výdajů, a to o 3 280 Kč. Procentuálně se jde o 58 % snížení, příčina je v nižších 

výdajích za nářadí. Dále se neopakoval neočekávaný výdaj na pokrytí škod, 

způsobených vandalem. Poslední sledovaný rok nám výdaje opět vzrostly o 3914 Kč, 

tento 85 % nárůst byl opět dán neočekávanou situací, kdy kvůli nepřízni počasí byla 

mája poničena, a to tak, že korunka nevydržela nápor větru a zlomila se. Proto se 

opakovaly úkony a výdaje spojené se znovu-postavením. Celková výše skupiny práce je 

tedy závislá i na některých nepředvídatelných faktorech, které by se měly promítnout do 

plánování výdajů na následující roky. Součtem těchto výdajů a porovnáním s celkovými 

příjmy dojdeme k hodnotě 5% podílu z příjmů. 

Položky vztahující se ke Svatovavřineckým slavnostem jsou zahrnuty do skupiny hody, 

zde máme výdaje na květiny, které jsou kladeny v rámci průvodu k soše 

nejvýznamnějšího hodonínského rodáka T. G. Masaryka. Dále jsou zde zahrnuty 

vstupenky - pásky na ruku a odměny z dohod o provedené práci - dva lidé, kteří 

prodávají vstupenky. Pro rok 2012 jsou do této skupiny zahrnuty i výdaje na pořízení 

krojových součástí, které byly financovány z městského grantu; po odečtení hodnoty 

grantu docházíme k opět poměrně vyrovnanému druhu výdajů - odečtením částky 

získané z grantového řízení dojdeme k částce 2 917 Kč což je dvojnásobek oproti 

předchozímu roku. Právě od roku 2012 spolek začal využívat dvou prodávajících u 

vstupu, kdy je každému vyplacena odměna 500 Kč. Další rozdíl je dán rozšířením 

květinové výzdoby, ovšem jenom pro tento zmíněný rok. V dalších dvou obdobích se 

podařilo dosáhnout stejných výdajů.  

Nejobsáhlejší skupinu tvoří výdaje na občerstvení, jak je výše uvedeno, jedná se o 32% 

z celkové hodnoty výdajů. Zahrnuji zde výdaje na občerstvení z celého roku a ze všech 

pořádaných akcí. Tato skupina je rozdělena na tři období: první polovina roku, kdy je 

chystána většina akcí a v týdnu před hody probíhají všechny přípravné práce, dále jsou 

to hody samotné a druhá polovina roku. Jako občerstvení chápeme veškeré výdaje na 

jídlo a pití, jak pro členy spolku, tak i pro dechovou hudbu na hody. V roce 2011 vidíme 

nejnižší hodnotu položky. V porovnání s rokem 2012 dochází k téměř čtyřnásobnému 
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nárůstu. V roce 2011 vidíme celkově nejnižší výdaje, je to kvůli spořivější povaze 

vedení spolku, oproti roku 2012 je snaha šetřit velmi patrná. Například v roce 2012 se u 

přípravných prací utratilo o 4 086 Kč více, v hodové slavnosti o 6 115 Kč a ve druhé 

polovině roku to bylo o 970 Kč více. Velmi vysoké zvýšení výdajů na hody bylo 

zapříčiněno především způsobem, jakým byly zajištěny nápoje pro domácí chasu a 

dechovou hudbu. Nezajišťovaly se vlastní zdroje - koupě sudových nápojů a pronájem 

stáčecího zařízení, nýbrž se nápoje zajišťovaly u místních stánkových prodejců, zvýšení 

nákladů bylo proto zhruba o 50%. V tomto roce byla rovněž pořádána „mezichasovní“ 

akce, kdy byly pozvány okolní krojové chasy, a bylo uspořádáno opékání za doprovodu 

cimbálové muziky, náklady na občerstvení byly 4 906 Kč. V roce následujícím se v této 

oblasti značně šetřilo a celkové náklady odpovídaly jedné části nákladů roku 

předchozího, konkrétně nákladům na občerstvení na hody. Snížení bylo docíleno 

omezením nákupu nápojů k přípravným pracím a nekonání zvláštních akcí, které se na 

stavu této skupiny velmi promítly. Výsledkem byla snížení o 65% oproti 

předcházejícímu roku. Poslední rok se pohybuje mezi oběma extrémy, opět 

zaznamenáváme zvýšení o 72%.  Do skupiny občerstvení je rovněž zařazen výdaj 

spojený s pronájmem k pořádání schůzí spolku, většinou se využívají salonky 

restaurací. Tento výdaj je v průběhu sledovaného období relativně neměnný. V roce 

2011 spolek zaplatil 800 Kč, stejný výdaj byl i v roce 2012. Nicméně v dalších letech 

jsou tyto výdaje již vyšší, v roce 2013 spolek zaplatil 1 000 Kč a v roce 2014 to bylo 

1 500 Kč. 

Poslední skupinu tvoří jinam nezařaditelné položky s názvem ostatní. Jsou zde zařazeny 

propagační předměty, výdaje spojené s tombolou, honoráře a jiné výdaje spojené 

s jejich pořádáním folklorních událostí. S touto skupinou se setkávám až v roce 2012, 

kdy tvoří hned druhý nejvyšší skupinu výdajů. Největší položku zde tvoří zaplacení 

zakázky na potisk triček 7 563 Kč. Tato trička byla určena pro členy spolku, jako 

propagační materiál. V tomto roce se rovněž uskutečnila zmíněná mezichasovní akce, 

za kterou byl vyplacen honorář 3 500 Kč cimbálové muzice, která program 

doprovázela. Třetí nejvyšší položkou byla realizace „tabla“ – jednalo se o dlouhodobou 

pozvánku na konání hodů, byla pojata formou tabla, kdy byly pořízeny fotografie členů 

spolku a byly vystaveny v rámci městského informačního centra, celá pozvánka byla 

graficky zpracována a výdaje spojené s fotografem i se zpracováním dosáhly 2 143 Kč. 
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Dalším výdajem bylo uspořádání bowlingového odpoledne s cenami, jednalo se o 

uzavřenou akci a bylo na ni vynaloženo 1 620 Kč. 

 Další položky jsou například proúčtování pohonných hmot, poplatek za tombolu, 

pronájem objektu pro volbu stárků pro následující rok. V roce 2013 došlo ke snížení 

položek o 16%, toto snížení bylo dáno omezením množství pořádaných akcí, nejvyšší 

výdaj dosahuje 14 000 Kč na pořádání besedy u cimbálu za účasti tanečníku slováckého 

Verbuňku. Tato částka zahrnuje honorář cimbálové muzice ve výši 6 500 Kč, dále 

pronájem sálu ve výši 5 000 Kč a 2500 Kč opět honorář pro vystupující tanečníky a 

zpěváky. Další pořádanou akcí bylo bowlingové odpoledne, kde se výdaje zásadně 

omezily, a to na třetinovou hodnotu 540 Kč. Poslední položka toho roku byl poplatek za 

tombolu. V posledním roce sledovaného období nám ostatní položky klesají na hodnotu 

2 232 Kč, toto snížení dosahuje 13 %  výdajů roku 2013. Nebyla pořádána žádná 

zvláštní akce, jako tomu bylo předchozí roky, nejvyšší položku tedy tvoří nově 

nafocené fotografie pro tablo a jejich zpracování – 1 232 Kč zbývající část je poplatek 

za tombolu. 

 

 

Graf 7: Struktura výdajů a podíl na celkových výdajích  SKH 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z Finančního hospodaření SKH za roky 2011, 2012, 2013 

a 2014  
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 Podíváme-li se na čtyřleté období jako celek vidíme, že největší složkou výdajů je 

skupina s názvem občerstvení a to rovnou s 32 % celkových výdajů. Druhou 

nejobsáhlejší skupinou je skupina s názvem ostatní, která činí 24,5% celkových výdajů. 

Pouze minimální rozdíl je u položek práce a hody, každá z nich dosahuje zaokrouhleně 

16 % výdajů. Pod hodnotou deseti procent pak máme skupinu mája s podílem 8,5% 

z  výdajů a skupinu papír s 3% za období 2011- 2014. Celková částka výdajů za toto 

období je 153 583 Kč. 

Spolek dále využívá služeb externí účetní, která je hrazena individuálně jednotlivými 

stárky, proto nejsou výdaje zahrnuty v účetnictví spolku.  
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2.3.3 Zhodnocení hospodaření 

 

U spolku zaznamenáváme snahu o vyrovnané hospodaření, nedosahuje velkých příjmů, 

protože v rámci zavedeného fungování nemá nutnost k větší snaze o navyšování příjmů. 

Nicméně tento zaběhlý způsob vedení nemá velkou naději na dlouhé trvání, chce-li 

spolek pokračovat v činnosti, musí zaujmout veřejnost svojí různorodostí a neomezovat 

se pouze na zažité pořádané události. 

 Nejvyšších příjmů spolek dosahuje v roce 2012, tyto příjmy ve své celkové výši však 

nedosahují k výši výdajů, ale spolek se před sledovaným obdobím snažil hospodařit 

vyrovnaně nebo s přebytkem, proto je celková hodnota disponibilních prostředků vyšší. 

Na začátku roku 2011 bylo na bankovním účtu spolku 22 429 Kč z kladných výsledků 

hospodaření minulých období. Tyto zdroje posloužily v roce 2012 k pokrytí výdajů, 

díky nimž nedošlo ke ztrátě, která byla způsobena vyššími výdaji do oblasti občerstvení 

a hlavně výdajů ostatních. Tyto zůstatky tvoří podstatnou rezervu spolku, kdy v roce 

2011 tento počáteční stav převyšoval celkové roční výdaje o 8 664 Kč (37%). V roce 

následujícím rezerva posloužila k zamezení ztráty spolku a v letech 2013 a 2014 opět 

dochází k navyšování, díky vyšším celoročním příjmům, oproti výdajům.  Na konci 

roku 2014 činí tato rezerva celých 30,3% z celkových výdajů pro daný rok.  

 
Tabulka 6: Vývoj zůstatku na účtu v letech 2010-2014 (v Kč) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Konečný stav 

účtů 22 429 25 014 5 378 7 230 9 982 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z Finančního hospodaření SKH za roky 2011, 2012, 2013 

a 2014  

 

V prvním sledovaném období nedocházelo k vyšším výdajům a hospodaření lze tak 

posoudit, jako vyrovnané; spolu s lety 2013 a 2014 - v těchto třech období výdaje 
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kopírují příjmy a dokonce vytváří rezervy pro roky následující. To bylo docíleno 

jednotlivým snížením výdajů na méně aktuální potřeby, jako jsou propagace a naopak 

zlepšení zajištění zdrojů občerstvení pro jednotlivé akce a především spořivější povahou 

stárkujících párů. 

Na následujícím grafu a v tabulce vidíme nejlépe vývoj hospodaření. Ten se snaží být 

celé období vyrovnaný, spíše převládá snaha vytvářet rezervy a neuvádět do nebezpečí 

ztrát další ročníky stárků a tím i celé fungování a pořádání folklorních slavností. Jako 

jasný extrém zaznamenáváme rok 2012, kdy se převrací spořivé hospodaření na 

naprosto nehospodárné a pro spolek do dalších období likvidační. Výdaje zde převyšují 

příjmy dokonce o 38%. Je pozitivní, že došlo k velkému zvýšení příjmů, ale to bylo 

zapříčiněno účelovými žádostmi o granty k pořízení krojových součástí. V dalších 

letech dochází opět k vyrovnání, ale i k zvýšení příjmů. Oba dva roky (2013 i 2014) 

posuzuji jako hospodárně zdařilé, příjmy a výdaje byly v rovnováze a tvořily se rezervy. 

 

 
Tabulka 7: Porovnání příjmů a výdajů (v Kč) 

Rok 2011 2012 2013 2014 

Příjmy celkem  16 350 51 668 37 470 35 680 

Výdaje celkem  13 765 71 304 35 618 32 928 

Rozdíl mez 

příjmy a výdaji 2 585 -19 636 1 852 2 752 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z Finančního hospodaření SKH za roky 2011, 2012, 2013 

a 2014  
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Rozdílné hospodaření spolku v jednotlivých letech je dáno odlišným vedením spolku. 

V roce 2012 byla větší snaha o zviditelnění v očích veřejnosti, tato snaha byla pojata 

způsobem, který vedla spíše k rozvíjení vztahů s okolními obcemi. Byly pořádány akce 

pouze pro členy, tato snaha se projevovala ve výdajích na občerstvení a v nákladech na 

ostatní aktivity- např. bowling s cenami nebo Mezichasovní akce pro členy spolků 

okolních vesnic. Jelikož tyto akce nebyly určeny pro veřejnost, mohou být tedy 

v rozporu s účely spolku, pokud mělo dojít k jejich pořádání, měla být rovněž 

vyžadována spoluúčast všech zúčastněných, formou členského příspěvku. 

 

 

Graf 8: Porovnání příjmů a výdajů      

Zdroj: Vlastní zpracování dat z Finančního hospodaření SKH za roky 2011, 2012, 2013 

a 2014  

 

V roce 2013 byla pořádána jediná samostatná akce - Beseda u cimbálu, byla však 

ztrátová, a to částkou 7 700,00 Kč. Jednalo se o jedinou událost, za sledované období, 

kdy se spolek pokoušel o samostatnou činnost bez spolupráce s Kulturním domem. 

V následujícím roku se podobná akce nepořádala, až v roce 2015 byl podobný formát 

obnoven za podpory dotací Jihomoravského kraje. 
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Jako velké riziko je nevyužívání rozpočtů a plánů hospodaření a jeho nesnadné 

kontrolování. Spolku se o účetnictví a daně stará najatá účetní, která ovšem zpracovává 

doklady především určené k proúčtování dotací, takže ostatní doklady podléhají 

kontrole samotným stárkům, tento postup tedy může vzbuzovat podezření z upravování 

faktur a jejich nadhodnocování. Hospodaření spolku by mělo podléhat aktivní kontrole 

členů spolku. 

Co se týče dotací, spolek se účastnil dotačních řízení města celkem dvakrát - v roce 

2012 a 2014. Tyto pokusy o dosažení dotace byly úspěšné, nicméně je provázely 

problémy s proúčtováním dotace, i z tohoto důvodu se od tohoto náročnějšího způsobu 

získávání příjmů, v roce 2013, upustilo.  Hlavním problémem, však byla nezkušenost 

stárků, jelikož se programy zpravidla uzavíraly v období listopadu až prosince, nemohly 

na tuto možnost reagovat páry, volené jako noví stárkové a stárky 26.prosince daného 

roku a stávajícím stárkům hospodaření příštího roku nepřipadalo aktuální. 

Spolek může mít v budoucnosti velké problémy, protože hospodaření se jeví velmi 

netransparentně - nejsou pořádány schůze, na kterých by se prezentovaly finanční 

výsledky. Celým principem spolku je dobrovolnost a důvěra, ty však můžou vést k tzv. 

tunelování. Jedinou kontrolou zůstává externí účetní, která ovšem pracuje s doklady, 

poskytnutými právě stárky. Celá problematika není tedy více ošetřena, například 

zavedením kontrolního orgánu. Dále zaznamenáváme problémy ve 

zmíněné nesystematičnosti v žádostech o dotace, kde by situaci napomohla větší 

znalosti a více zkušeností, právě v podávání žádostí o dotace. Dalším prostor ke 

zlepšení můžeme najít v plánování, šestnáct let fungování spolku, je doba vhodná pro 

určitou znalost každoročních potřeb, díky čemu by nemuselo docházet k přehnaným 

výdajům. 
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3. Návrhy řešení 

 

V této části práce se budeme zabývat konkrétními způsoby řešení nesystematické 

situace ve spolku. Slabé stránky jsme zhodnotili v části předcházející, nyní se podíváme 

na možná řešení neprůhlednosti hospodaření, budeme se zabývat i možným zvýšením 

příjmů a omezením výdajů. Velkou oblastí pro další vývoj je komunikace s veřejností. 

 

3.1 Finanční ředitel 

 

Klíčovým bodem pro veškerá další opatření je zavedení funkce finančního ředitele. Tato 

nově volená funkce napomůže k finanční stabilitě, samostatnosti a transparentnosti, kdy 

právě v těchto třech bodech vidím velký prostor k růstu.  

Tato funkce vyžaduje člověka, který je volen do své funkce na delší období, než je tomu 

u stárků, kteří zajišťují organizační složku spolku. Tato osoba se zabývá pouze 

finančními otázkami, konkrétně navyšováním příjmů a regulací výdajů. V celkovém 

pohledu zastává funkci vyšší, než dříve nejdůležitější skupina stárků. 

Funkce by se měla zabývat těmito oblastmi: 

Navýšení příjmů - z dlouhodobého hlediska je centralizace tohoto úkolu, do rukou 

jednoho člověka, velmi praktická. Každoroční střídání vedení spolku vedlo pouze 

k zmateným rozhodnutím a pozdějším problémům s proúčtováním dotací nebo i 

samotným získáním dotace.  Co se týče navýšení příjmů, vnímám osobu finančního 

ředitele, jako člověka, se zkušenostmi v oblasti dotačních řízení nebo alespoň 

s počáteční představou, díky čemuž se zamezí neopakování úspěšných žádostí o 

dotace a naopak, díky zkušenostem, z této dlouhodobé činnost, se jeho úspěšnost 

výrazně zvýší. 
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Tvorba rozpočtu - s povinností zajišťování příjmů, by souvisel i další úkol, a to 

sestavování rozpočtu spolku. Na základě zkušeností z předcházejících období, by 

právě tento člověk věděl nejlépe, k jakým docházelo výdajům a tím by se i měl dále 

řídit v období dalším - respektive by se měl snažit o zajištění dostatečných příjmů 

k pokrytí těchto výdajů. V rámci většího časového období je dobré vytvořit i 

rámcový střednědobý plán hospodaření. 

 

Regulace výdajů - funkce finančního ředitele s sebou přináší možnost dohledu nad 

hospodaření celého spolku, konkrétněji i nad stárkovskými páry. V analýze jsme 

viděli, že záleží na daném člověku, jak se k této funkci postaví. Spořivé stárky 

vystřídali více hýřiví a naopak. Tomuto výkyvu můžeme předejít, plánováním 

výdajů pro celý rok, na základě předcházejících období, díky čemu můžeme 

skutečně kopírovat porovnatelné výdaje a počítat s nimi už na začátku období 

nového. Stanovení hranice výdajů pro určité skupiny (např. Občerstvení) povede 

k větší vyrovnanosti výdajů. 

 

Transparentnost - jedním s hlavních problémů spolku je netransparentnost 

celkových financí. Jelikož se každý rok střídá vedení a až při této změně se nově 

zvolený pár dozvídá současnou finanční situaci, je tedy žádoucí, aby se zvýšila 

kontrolovatelnost vedení. Návrhem je zavedení trojí kontroly s pravidelnými 

schůzkami se členy spolku. Zvolení stárci by si vedli evidenci, kterou by dále 

předávali právě finančnímu řediteli a ten následně účetní, se kterou spolek 

spolupracuje. Finanční ředitel by potom čtvrtletně připravoval přehled hospodaření, 

doložený aktuálním výpisem z účtu, tento přehled by se prezentoval na nově 

pořádaných schůzkách spolku. Toto opatřený by zamezilo potenciální trestnou 

činnost, spojenou s dohledem nad financemi. 
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3.2 Fundraiser 

 

Rozšířením povinností finančního ředitele, dojdeme k osobě Fundraisera. Který by se, 

mimo zmiňované body, věnoval dále i oslovování dárců, zajištění propagace spolku a 

celkovým PR. Tyto tři oblasti působení byly v minulosti velmi omezené, především 

díky vytíženosti stárků a úkoly spojenými s pořádáním folklorních událostí. Tímto 

novým rozdělením by došlo k lepší organizaci a tím i k lepšímu fungování spolku.  

Osoba Fundraisera tedy navazuje na Finančního ředitele a jeho základní činnost rozvíjí, 

až k obrazu moderní neziskové organizace, která má budoucí potenciál pro dlouhodobé 

fungování. Opět zde předpokládáme prvotní zkušenost s požadovaným okruhem 

dovedností. 

 Oblasti fungování: 

Dárcovství - Co se týče dárcovství, má spolek dobrý, leč nevyužitý potenciál. 

Nachází se ve městě a přitom v prostředí téměř vesnickém, kde sympatie k folkloru 

nevymizely ani z okruhu velkých podniků.  Úkolem fundraisera tedy je získat dárce, 

právě přes aktivní oslovování prostřednictví e-mailů a dalších aktivit, řadících se 

spíše do oblasti PR. Na druhou stranu, toto dárcovství může být prospěšné, jak pro 

organizaci, tak i pro dárce, kterému spolek může nabídnout umístění vizuální 

reklamy v rámci pořádaných akcí, což může být dobrým lákadlem pro i větší 

podniky. 

 

Propagace spolku - Slováckému krúžku dlouhodobě chybí skutečně veřejné 

zviditelňování. V roce 2016 se tato oblast sice značně rozšířila - byly otisknuty dva 

články v regionálním tisku na téma Slováckého krúžku Hodonín a byla založena 

stránka na sociální síti Facebook. Značnou mezerou v propagaci jsou chybějící 

internetové stránky spolku, které by zachycovaly fungování, historickou návaznost a 

aktuální dění. V této oblasti dále chybí i lepší organizace a propagace 

připravovaných akcí. 
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Noví členové - tato oblast by se dala zařadit pod propagaci, ale díky její důležitosti 

se jí budeme věnovat zvlášť. Jedním z dlouhodobých problémů spolku, je klesající 

zájem o folklor mezi dospívajícími lidmi. Jedním z úkolů by bylo i aktivní 

oslovování mládeže v rámci besed, pořádaných ve spolupráci se základními a 

středními školami, dále pak i internetová prezentace a tvorba plakátů sloužící 

k tomuto účelu. 

 

Odměňování: v rámci hodnoceného spolku je veškerá práce vykonávaná na základě 

dobrovolnictví, kdy nejsou zavedeny žádné finanční odměny vedoucím, ani členům. 

Rozsah popsaných pozic, však poukazuje na vyšší náročnost časovou, zároveň i na 

vyšší požadavky na vykonávající osobu, na její znalosti a dovednosti, proto by mělo 

dojít i ke kompenzaci v podobě odměn. Ať se bude jednat o osoby interní nebo externí, 

je nutné zvolit vhodný model odměňování. Tyto odměny musí korespondovat 

s výsledky za uplynulé období a celkové pojetí musí projít hlasováním v rámci spolku 

samotného. Nejvíce motivující řešení je ohodnocení na základě zajištěných příjmů a 

konečného výsledku hospodaření, a to procentuální odměnou z každého jednotlivého 

příjmu získaného pro spolek, podle přírůstku nových členů a ostatních popsaných bodů 

kompetencí.  

Samotné odměny (nejspíše na základě dohody o pracovní činnosti) mohou tvořit malou 

část veškerých výdajů, nicméně i tento další výdaj může vést k nevyrovnanosti 

rozpočtu, jaký jsme viděli v rámci analýzy. Nicméně pokud budeme uvažovat o 

úspěšném fungování osoby, vykonávající tyto funkce, spolek získá příjmy nové. Je 

nutné tedy brát v úvahu nejen výdaj na odměňování, ale i přínos, který z tohoto plánu 

plyne a může spolku zajistit bezproblémové fungování do dalších let. 

V praktickém fungování vidím tyto dvě funkce - finanční řízení a fundraising, v rámci 

jedné osoby protože jednotlivé povinnosti se doplňují. Nicméně v budoucnu nevylučuji, 

že by nemělo dojít k jejich rozdělení na popsané dvě funkce, díky čemu se popsaná 

agenda stane lépe zvládnutelná i pro osoby se zaměstnáním, vykonávající tyto funkce 

pouze na základě svého členství ve spolku.  
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3.3 Členské příspěvky 

 

Další bod, který zlepší stránku příjmů spolku, navrhuji zavedení každoročních 

členských příspěvků. Tyto prostředky pak mohou sloužit k pokrytí méně častých 

výdajů, které se v minulosti objevovaly v podobě poškozené máje a jejím znovu 

postavením.   

Členům spolku je každoročně hrazeno velké množství položek v rámci občerstvení, 

přičemž se na financování fungování nijak dále nepodílí, z tohoto důvodu se tato 

možnost také nabízí jako logický zdroj příjmů, jedná se o malou zátěž pro jednotlivé 

členy, ale pro spolek může členský příspěvek znamenat velkou část příjmů. 

V případě vybíraní členského příspěvku 200 Kč na osobu a jeden rok, se při průměrné 

účasti čtyřiceti členů na rok vybere 8 000 Kč, což je podstatná částka v rámci celého 

zhodnocení příjmů. 

Volba nejvhodnější výše příspěvku musí vycházet z výdajů, které jsou přímo vázány na 

členy spolku, tedy především skupiny Občerstvení a Ostatní. Tyto dvě skupiny v rámci 

sledovaného období dosáhly sumy 86 572 Kč, což průměrně odpovídá 21 643 Kč na 

každý rok. Od této částky si odečteme občerstvení, které je podáváno v rámci 

celodenních prací a výdaje nesouvisející s členy spolku - honorář cimbálové muzice aj. 

Za zvolené období je to 42 690 Kč a průměrně tedy 10 672,50 Kč. Odečtením obou 

částek dojdeme k  10 970,50 Kč. Na této sumě by měli mít členové spolku spoluúčast, a 

v rámci zvoleného příspěvku 200 Kč by byla tato spoluúčast splněna na 73%. 

Návrh na zavedení členských příspěvků by měl být projednán a případně odsouhlasen 

na nejbližší schůzi spolku, nejlépe v průběhu roku 2016. 
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3.4 Dotační programy 

 

Pro rok 2016 byla přidělena dotace ve výši 20 000 Kč na výdaje spojené s pořádáním 

Svatovavřineckých hodů. Tato dotace je z programu na podporu kultury a cestovního 

ruchu na rok 2016. Tento program je sestaven v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 

obcích v platném znění pozdějších předpisů §85, dotace je přidělena na základě 

veřejnoprávní smlouvy, do výše 50% rozpočtovaných nákladů na daný projekt. Oblast 

poskytování této dotace je například: podpora neprofesionálních uměleckých aktivit, 

podpora akcí, které přispívají k bohatosti kultury města.  Důvodem přidělení financí 

byla podpora zachování tradic. Tento program byl uzavřen 18. 12. 2015. 

Dalším možným zdrojem příjmů, který není neomezený časovým obdobím pro 

přihlášení, je dotace na základě podání individuální žádosti. Tato situace je upravena 

v dokumentu Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z 

rozpočtu města Hodonína pro rok 2016, tento dokument je opět sestaven dle zákona 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a jako předcházející program je přidělován do výše 

50% nákladů, po podepsání veřejnoprávní smlouvy. Každá žádost o individuální dotaci 

je předložena k projednání příslušné komisi rady města (dle účelu, na který bude dotace 

žádána) a její vyjádření je následně předáno orgánu města příslušnému k rozhodnutí o 

dotaci. V minulosti byl tento program několikrát využit. 

V rámci dotačních programů, doporučuji využití publikace Grantový kalendář pro rok 

2016. Tato publikace může napomoci k lepší orientaci mezi potenciálními zdroji příjmů. 

V předešlém období byly využívány především zdroje z městských fondů. Dále 

doporučuji sledování jednotlivých programů na internetových stránkách jednotlivých 

ministerstev - například Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury, případně 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy; dále programy Jihomoravského kraje a 

specializované internetové stránky, sloužící právě pro lepší orientaci v dotačním řízení. 
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3.5 Další doporučení pro zlepšení a rozšíření činnosti 

 

• Benefiční koncert 

Tento bod je více než doporučením, spíše komentářem snažení v roce 2016. Tento rok 

se totiž spolek snaží o pořádání benefičního koncertu. Jedná se tedy o nový formát, kdy 

se spojuje hlavní snaha spolku o bohatý kulturně-folklorní život města s benefičním 

záměrem. Výtěžek akce poputuje na těžce nemocného člena rodiny jednoho ze členů 

spolku. Vybírat se bude vstupné, které z 100% poputuje speciální účet vytvořený pro 

nemocného chlapce. Náklady akce jsou minimální, jelikož se podařilo s předstihem 

dohodnout program benefice s partnery, bez nároků na honorář. Jedná se především o 

soubor Lipovjan, dále vystoupí například cimbálová muzika Galán, dívčí sbor Erteple a 

dětský soubor Duběnka. Jedinou výdajovou položkou jsou náklady na dopravu 

vystupujících, pro tento účel je připraven rozpočet 5 000 Kč. Prostory multifunkčního 

koncertního sálu Evropa byly poskytnuty díky KD Hodonín rovněž bezplatně.  

Doporučením v rámci benefičního koncertu je, vysoká PR aktivita a aktivní oslovování 

místních politických představitelů a podniků. Právě tato akce může vzbudit větší zájem 

v očích veřejnosti o činnost spolku a zajistit tak případné dárce, či budoucí členy 

spolku. 

Na tuto dobročinnou akci spolek vynakládá část svých finančních prostředků bez přímé 

návratnosti v rámci pořádaného večera. Jedná spíše o akci, která splňuje cíle spolku – 

což je pořádání folklorních akcí pro veřejnost, kdy se díky benefičnímu zaměření 

minimalizují výdaje spojené se zajištěním programu, pronájmem prostor a zajištěním 

služeb zvukaře. Zároveň můžeme očekávat určitý nefinanční příjem ve formě navázání 

spolupráce se spolu pořádajícími subjekty – podniky a soubory a současně se tímto 

spolek prezentuje v očích veřejnosti. 
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• Obnovení oficiální taneční složky 

Jako jednu z variant, jak rozšířit oblast působnosti, je znovuobnovení tanečního souboru 

Dubina, který dříve působil při Domě Kultury v Hodoníně, tento soubor se v minulém 

roce rozpadl. Původní neúspěch byl zapříčiněn způsobem vedení, díky němuž zájem o 

aktivní účast v tomto souboru, postupně klesala. Momentálně v Hodoníně nepůsobí 

žádný soubor, sdružující starší tanečníky, takže pro reprezentaci města zůstává jediný 

soubor Duběnka, ve kterém vystupují děti předškolního věku.  

Hodonín má velké množství partnerských měst rozmístěných v mnoha zemích Evropy: 

polské Jaslo, italskou Cattolicu, slovenský Trebišov, německý Stolber-Harz a rakouský 

Zistersdorf, je pro reprezentaci města dobré využít místních zvyklostí a možností, které 

místní soubor může nabídnout. 

Znovuobnovení taneční složky umožňují zkušenosti již stávajících členů spolku, kdy 

většina působila v některém z regionálních souborů. Dále je to ideální prostředek pro 

získávání nových členů spolku, jelikož mladí lidé často neznají základní tance. Mimo 

tuto výhodu otevírá taneční sekce nové dotační programy určené na sportovní účely a 

v neposlední řadě se takto prohlubuje spolupráce města se spolkem. Dále je tu možnost 

udělení dotace na 100% nákladů spojenými s pronájmem městských prostor, sloužící 

k tréninkům, z rozpočtu Dotace individuální - neziskovým organizacím na nájmy 

městských budov. Možné je i poskytnutí prostor v rámci DK Hodonín. 

Důvodem tohoto doporučení je především prohlubování spolupráce s městem Hodonín. 

Dalším podstatným bodem je možnost dotace na pronájem městských prostor, které 

mohou spolku sloužit i jako místo k pořádání schůzí. Doposud schůze probíhaly 

v pronajatých prostorech, za které spolek platil. Jelikož se doposud schůze pořádaly 

jednou ročně, nebyl výdaj na zajištění místa konání výrazně vysoký, ale pokud budeme 

počítat se čtvrtletní kontrolou hospodaření, může tento výdaj zasáhnout do rozpočtu 

spolku výrazně. V roce 2014 spolek vydal na pronájem prostor ke konání schůze 1 500 

Kč, budeme-li uvažovat o zmíněných čtyřech schůzích, dostáváme se na částku 6 000 

Kč.  
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3.6 Zhodnocení navrhovaných řešení 

 

Navrhovaná opatření počítají s hlubšími zásahy do dosavadního fungování organizace, 

která měla problémy hlavně s chybějícím systémem pro zajištění příjmů a kontrolou 

celkového hospodaření. Návrhy se tedy týkají spíše změny ve vedení spolku a 

následném rozšíření činností. Nedostatky ve fungování je možné vyřešit zavedením 

nových funkcí v rámci spolku. Tyto funkce jsou finanční ředitel a případně fundraiser, a 

obě mohou fungování spolku značným způsobem zkvalitnit -  jak už chybějící kontrolu 

hospodaření, tak i finanční plánování. Dosažení požadovaného stavu však vyžaduje 

dlouhodobé udržování popsaných činností.  

Následující návrhy jsou pak doporučením, jakým směrem se mají vedoucí spolku ubírat, 

například zavedení členských příspěvků. Jedná se o zavedení nového druhu příjmů, 

který vychází ze zdrojů samotného spolku. Tato oblast samofinancování nebyla 

doposud využívána, a proto je logickým řešením pro zlepšení hospodaření. Vycházíme 

zde z konkrétního modelu řešení, který vychází z  hospodaření minulých let a simuluje 

situaci po zavedení tohoto členského příspěvku. Jedná se tedy o konkrétní řešení 

s jasnými výsledky. 

Následujícím návrhem je rozšíření činnosti v rámci dotačních programů, jedná se o 

doporučující řešení, které je i součástí kompetencí finančního ředitele. Nicméně je tato 

oblast tak podstatná, že jí byla věnována samostatná část. Dočítáme se, jaké má spolek 

možnosti v oblasti dotací, a jakým způsobem si zajistit dostatečné informace o 

dotačních řízení. 

Další body jsou pak doplňky k fungování spolku, kdy oba popisované návrhy slouží 

k rozšíření v oblasti prezentace a pořádaných akcí. Jedním ze základních cílů spolku, je 

pořádání folklorních akcí, proto navrhuji uspořádání benefičního koncertu, kde spolek 

může spojit tento cíl i s činností charitativní. Při pořádání benefice se náklady na akci 

stávají minimálními a navíc se spolku dostává pozitivní reklamy v očích veřejnosti.  

Obnovení taneční složky potom přináší možnost ušetřit díky dotaci města na pronájem 

městských prostor, kde spolek může pořádat své schůze, dále tento plán umožňuje další 

čerpání dotací na sportovní aktivity.  
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Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo hodnocení hospodaření spolku Slovácký krúžek Hodonín. 

Po posouzení fungování a konkrétním hospodaření v letech 2011 až 2014, byla podána 

doporučení vyplývající ze zjištění analytické části práce. Popsaná doporučení by měla 

zajistit optimalizaci zajištění příjmů a celkového vedení spolku. Práce obsahuje tři části. 

První se věnuje teoretickému zasazení a vymezení pozdějších pojmů, použitých 

v praktické části. Jsou popsány formy neziskových organizací v České republice a jejich 

změny, které přinesl nový občanský zákoník v roce 2014, dále jsou popsány konkrétní 

formy financování, které jsou pro zvolený spolek reálné. Tato část může posloužit jako 

zdroj pro hledání nových zdrojů příjmů. 

Po seznámení se s organizací ve druhé části, pokračujeme analýzou příjmů, výdajů a 

jejich následným zhodnocením. Byly popsány jednotlivé zdroje příjmů, jejich návaznost 

na jednotlivé organizované události a proměnlivost v rámci zvoleného období. U výdajů 

byly popsány faktory, ovlivňující jejich vývoj a opět důvody jejich vzniku. Při 

zhodnocení hospodaření vidíme, že v rámci období jako celku, spolek funguje 

vyrovnaně. Největší výkyv zaznamenáváme v roce 2012, kdy byly výdaje vyšší než 

příjmy. Dlouhodobě dobrým hospodařením se tento schodek podařilo pokrýt rezervami 

z předcházejících období. Tyto rezervy se po roce 2012 začaly opět tvořit, čímž se 

spolek snaží vyvarovat podobným kritickým obdobím. Rezervy naznačují, že spolek 

dostatečně zajišťuje příjmy pro běžný chod, tyto příjmy však nejsou dostatečné při 

uvažování o rozšíření působení a umožnění další aktivit nutných pro zajištění budoucího 

fungování, jako jsou komunikace s veřejností nebo nábor nových členů.  

Dále zjišťujeme, že chybí celková kontrola hospodaření napříč spolkem a plánování na 

krátkodobé až střednědobé bázi. Tento nedostatek pak nevrhá důvěryhodný obraz na 

celou organizaci. 

Z poznatků teoretické a analytické části vycházím v části třetí, kde jsou přeloženy 

vlastní návrhy řešení situace v organizaci. Na základě znalosti prostředí, jsou uvedeny 

návrhy vedoucí k zajištění dostatečného objemu příjmů a zároveň k zamezení vysokých 
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nákladů. Současně předkládám i návrhy na rozšíření činnosti, které přinesou nejen 

možný finanční prospěch, ale i další výhody, jako například reprezentace spolku před 

veřejností a prohloubení spolupráce s městem Hodonín. Dále se výrazně zlepší 

kontrolovatelnost a transparentnost financí. 
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