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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá financováním neziskových organizací. Zamìøuje se na 

mo�né zpùsoby a metody fundraisingu. Praktická èást obsahuje analýzu výnosù 

organizace Junák � svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Jedovnice, mo�né zdroje 

financování a návrhy na zpùsoby získání finanèních prostøedkù.  

 

Abstract 

This thesis deals with the financing of nonprofit organizations. It focuses on the 

possible ways and methods of fundraising. The practical part contains an analysis of 

revenues Scout organization - association of scouts and guides of the Czech Republic, 

the centre �Jedovnice�, possible funding sources and proposals for ways of obtaining 

financial resources. 
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Úvod 

Neziskový sektor patøí mezi významné èásti ekonomiky. Øadí se do nìj mnoho 

organizací, které pùsobí v rùznorodých oblastech. V posledních desetiletí se poèet 

neziskových organizací zvy�uje. Doplòují èinnosti jak ze strany státu, tak ze strany 

firem. Charakteristickým znakem v�ech neziskových organizací je skuteènost, �e jejich 

hlavním cílem není podnikání, av�ak zisk tvoøit mohou pro zaji�tìní vlastní èinnosti. 

V této diplomové práci se zamìøím na nestátní neziskové organizace, které jsou 

zakládány obèany pro tvorbu u�itku, pro uspokojování vlastních èi jiných zájmù 

a potøeb. Na jejich èinnost, kterou zaji��ují pøedev�ím dobrovolníci, se vztahují právní 

pøedpisy platné v Èeské republice.  

V jedné nestátní neziskové organizaci jsem èlenem od svého dìtství i já. Jedná se 

konkrétnì o obèanské sdru�ení Junák � svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Jedovnice. 

Jako vedoucí ze své zku�enosti vím, �e k zaji�tìní skautské èinnosti jsou tøeba finanèní 

prostøedky podobnì jako k ostatním èinnostem. Díky mému studijnímu zamìøení mám 

k finanèní oblasti skautského støediska Jedovnice bli��í vztah a zaèala jsem se více této 

problematice vìnovat. Na základì této skuteènosti jsem si zvolila i toto téma diplomové 

práce.  

Po pochopení podrobnìj�ího fungování vý�e zmínìného obèanského sdru�ení 

a analýze jeho hospodaøení bych se chtìla vìnovat potenciálním zdrojùm financování 

skautské èinnosti. Vìøím, �e díky fundraisingu, kterému se budu v následujícím textu 

vìnovat, se jedná o znaèné mo�nosti. Pomocí rùzných fundraisingových metod mù�e 

organizace roz�íøit portfolio finanèních zdrojù, nestane se tak závislá na jednom 

dominantním zdroji. Pøi získávání finanèních prostøedkù je dùle�ité si uvìdomit, �e 

ne�ádáme peníze pro sebe ale na podporu prospì�né èinnosti. Mojí snahou je 

poskytnout pohled na financování skautské èinnosti z jiného úhlu ne� doposud.     
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1. Vymezení cílù práce 

Hlavním cílem diplomové práce je seznámit se s problematikou financování 

neziskových organizací. Pro konkrétní organizaci vyhledat mo�ný zdroj financování 

a navrhnout zpùsob získání finanèních prostøedkù. Pøedmìtem mé diplomové práce jsou 

zdroje financování nestátní neziskové organizace Junák � svaz skautù a skautek ÈR, 

støedisko Jedovnice.  

V teoretické èásti na základì deskriptivní metody vymezím bli��í fungování 

neziskového sektoru v Èeské republice. Podrobnì popí�i mo�nosti financování 

neziskových organizací a s tím související finanèní øízení a metody rozpoètování. 

Následnì se zamìøím na pùsobení obèanských sdru�ení, proto�e zvolená organizace 

vyvíjí svoji èinnost v rámci této právní formy. Dùle�itou souèástí práce je kapitola 

vìnovaná fundraisingu, vícezdrojovému financování a metodám fundraisingu. Závìr 

této èásti je vìnován zpracování projektù a �ádostí o finanèní prostøedky. 

V praktické èásti analyzuji podkladová data poskytnutá obèanským sdru�ením 

Junák � svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Jedovnice. Analýzami výnosù z výkazù 

zisku a ztrát za období 2006 � 2011, komparativní metodou � srovnáním získaných dat 

a následné syntézy získám data pro zhodnocení zdrojù financování sdru�ení. Na základì 

získaných znalostí z teorie fundraisingu a projektového managementu se pokusím 

vyhledat konkrétní potenciální zdroje financování skautské èinnosti a potøeb. Uvedu 

podrobný popis projektu èi �ádosti o dotaci vèetnì sestavení èasového harmonogramu, 

rozpoètu a vyúètování. V poslední èásti chci prokázat pozitivní zmìny ve financování 

sdru�ení a pøínos návrhù. 
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2. Teoretická východiska 

2.1 Základní charakteristiky neziskových organizací 

Pojem nezisková organizace není v právním øádu Èeské republiky jednoznaènì 

definován. Zákon è. 586/1992 Sb. o dani z pøíjmù § 18 obsahuje výèet právnických 

osob, které jsou pova�ovány za poplatníky a kteøí nebyli zalo�eni nebo zøízení za 

úèelem podnikání.1 Jsou to:  

· zájmová sdru�ení právnických osob, pokud mají tato sdru�ení právní 

subjektivitu a nejsou zøízena za úèelem výdìleèné èinnosti,  

· obèanská sdru�ení vèetnì odborových organizací,  

· politické strany a politická hnutí,  

· registrované církve a nábo�enské spoleènosti,  

· nadace a nadaèní fondy,  

· obecnì prospì�né spoleènosti,  

· veøejné vysoké �koly,  

· veøejné výzkumné instituce,  

· �kolské právnické osoby podle zvlá�tního právního pøedpisu, 

· obce a organizaèní slo�ky státu, kraje, pøíspìvkové organizace,  

· státní fondy a 

· subjekty, o nich� tak stanoví zvlá�tní zákon.2 

Dal�ím vymezením neziskových organizací mù�e být rozdìlení na státní 

neziskové organizace (organizaèní slo�ky státu, územní samosprávné celky, 

pøíspìvkové organizace, státní fondy) a nestátní neziskové organizace (NNO), jejich� 

vznik je legislativnì upraven zvlá�tními právními pøedpisy (církevní organizace, 

obèanská sdru�ení, obecnì prospì�né slu�by, nadace a nadaèní fondy).3  

                                                 

1 STEJSKAL, J. Ekonomika neziskové organizace. 1. vyd. . Praha: Junák - svaz skautù a skautek ÈR, 
2010, s. 11. 
2 Zákon è. 586/1992 Sb. ze dne 20. listopadu 1992 o daních z pøíjmù. In: Sbírka zákonù. 1992. Dostupné 
z: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=586%2F1992+Sb&number2=&name=&text= 
3 TAKÁÈOVÁ, H. Úèetnictví neziskových organizací. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2010, s. 6. 
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V Èeské republice je nejèastìj�í právní formou NNO obèanské sdru�ení. To 

dokazuje následující tabulka: 

Rok 
Obèanská 
sdru�ení 

Nadace 
Nadaèní 

fondy 

Obecnì 
prospì�né 
spoleènosti 

Církevní 
právnické 

osoby 

1990 3 879 - - - - 
1991 9 366 - - - - 
1992 15 393 1 551 - - - 
1993 21 694 2 768 - - - 
1994 24 978 3 800 - - - 
1995 26 814 4 253 - - - 
1996 27 807 4 392 - 1 - 
1997 30 297 5 238 - 52 - 
1998 36 046 55 71 129 - 
1999 38 072 272 695 560 - 
2000 42 302 282 735 557 - 
2001 47 101 299 784 701 - 
2002 49 208 330 825 762 4 785 
2003 50 997 350 859 884 4 946 
2004 53 306   362 898 1 038 4 927 
2005 54 963 368 925 1 158 4 605 
2006 58 347 308 992 1 317 4 464 
2007 61 802 390 1 048 1 486 4 446 
2008 65 386 411 1 095 1 658 4 399 
2009 68 631 429 1 168 1 813 4 347 
2010 71 164 449 1 199 1 916 4 335 

Tab. 1: Poèet vybraných neziskových organizací v ÈR v letech 1990 - 2010  

(Zdroj: Aktualizovaná statistika poètu NNO v letech 1990-2010. Neziskovky [online]. 

[cit. 2012-01-16]. Dostupné z: 

http://www.neziskovky.cz/data/stat_NNO_tabulka_1990_2011txt11819.pdf)  

Ov�em spousta obèanských sdru�ení v praxi ukonèí svoji èinnost, ale legislativnì 

svùj zánik neo�etøí a nevyøadí z evidence neziskových subjektù. Statistika o poètu 

obèanských sdru�ení v Èeské republice je pak neprùkazná. Jeden funkèní veøejný 

rejstøík neziskových organizací ov�em také neexistuje. Neziskové organizace se 
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registrují v evidencích a rejstøících jednotlivých registraèních míst (soudy 

a ministerstva).4 

Dle poznatkù z teorie a praxe se jeví jako nejvhodnìj�í dìlení organizací, které 

pùsobí v neziskovém sektoru, do pìti skupin s tìmito typologickými znaky: 

· �Neziskové soukromoprávní organizace vzájemn ! prosp �né, s globálním 

posláním vzájemnì prospì�né èinnosti. 

· Neziskové soukromoprávní organizace ve"ejn  prosp �né, s globálním 

posláním veøejnì prospì�né èinnosti. 

· Neziskové veøejnoprávní organizace typu organiza#ních! slo�ek!

a p"ísp vkových! organizací! státu! a! samosprávných! územních! celk$ 

s globálním posláním veøejná správa a veøejnì prospì�ná èinnost. 

· Neziskové ostatní!ve"ejnoprávní!organizace, s globálním posláním veøejnì 

prospì�ná èinnost. 

· Neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních!spole#ností!a! jim!

podobných (jde o výjimeèné pøípady neziskových organizací) s mo�ností 

globálního poslání veøejnì i vzájemnì prospì�né èinnosti.�5 

V Èeské republice se pou�ívá Mezinárodní klasifikace neziskových organizací 

(ICNPO, International classification of non-profit organizations), která rozli�uje dvanáct 

oblastí pùsobení neziskových organizací: kultura, sport a volný èas, vzdìlávání 

a výzkum, zdraví, sociální slu�by, �ivotní prostøedí, rozvoj a bydlení, právo, 

prosazování zájmù a politika, filantropie a dobrovolnictví, mezinárodní aktivity, 

nábo�enství, hospodáøská a profesní sdru�ení, odbory, èinnosti jinde neuvedené.6 

                                                 

4 Zpráva o stavu neziskového sektoru v Èeské republice v roce 2010. Neziskovky [online]. [cit. 2012-01-
16]. Dostupné z: http://www.neziskovky.cz/data/Zprava_o_stavu_NS_2010txt11805.pdf 
5 REKTOØÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru: Základy ekonomiky, teorie a øízení. 3. vyd. 
Praha: Ekopress, 2010, s. 43. 
6 BAÈUVÈÍK, R. Marketing neziskových organizací. 1. vyd. Zlín: Verbum, 2010, s. 49-50. 
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2.2 Prostor pro pùsobení neziskových organizací 

Pro pochopení vztahù, ve kterých neziskové organizace fungují a proè, je dùle�ité 

znát vymezení prostoru v rámci národního hospodáøství, ve kterém pùsobí. Èlenit 

národní hospodáøství lze dle odborné literatury podle rùzných kritérií. S ohledem na 

zamìøení mé diplomové práce uvedu na obrázku 1 èlenìní podle kritéria zpùsobu 

financování: 

NÁRODNÍ HOSPORÁØSTVÍ 
 

ziskový (tr�ní) sektor    neziskový (netr�ní) sektor 
 

veøejný sektor  soukromý sektor sektor domácností 

Obr. 1: Èlenìní národního hospodáøství podle principu financování  

(Zdroj: REKTOØÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru: Základy ekonomiky, 

teorie a øízení. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2010, s. 13)   

Ziskový (tr�ní) sektor zahrnuje subjekty ziskového sektoru, které jsou 

financovány prodejem statkù, které buï produkují, nebo distribuují za tr�ní cenu, která 

se na trhu vytváøí na základì vztahu nabídky a poptávky. Cílem ziskového sektoru je 

dosahovat zisk. Neziskový (netr�ní) sektor sdru�uje subjekty, které získávají 

prostøedky k financování své èinnosti díky pøerozdìlovacím procesùm. Cílem tìchto 

subjektù není dosa�ení zisku ale produkce u�itku. Neziskový veøejný sektor je èástí 

neziskového sektoru, která je financována z veøejných financí a poskytuje veøejné 

slu�by. Neziskový soukromý sektor je èást neziskového sektoru, je� je financována 

díky financím soukromých a právnických osob, ale také i díky veøejným financím, 

hlavním cílem není zisk ale tvorba u�itku. Sektor domácností plní významnou roli 

svým zaèlenìním do kolobìhu finanèních tokù a vstupem na trh statkù, výrobních 

faktorù a kapitálu.7 

                                                 

7 REKTOØÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru: Základy ekonomiky, teorie a øízení. 3. vyd. 
Praha: Ekopress, 2010, s. 14. 
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2.2.1 Neziskový soukromý sektor 

Neziskový soukromý sektor je také nazýván jako �tøetí sektor�, co� zdùrazòuje 

jeho postavení mezi státním sektorem (neziskový veøejný sektor) a trhem (ziskový tr�ní 

sektor). Èasto se v�ak pou�ívá zkrácený pojem �neziskový sektor�, kdy� je kladen 

dùraz na fakt, �e cílem tìchto organizací není produkovat a rozdìlovat zisk ale 

produkovat u�itek. Lze se také setkat s názvem �nestátní (nevládní) sektor� nebo 

�nezávislý sektor�, kde je upozoròováno na to, �e tyto organizace pùsobí nezávisle na 

vládì. �Dobrovolný sektor� je dal�í mo�ností oznaèení v pøípadì, �e zdùrazòujeme 

dobrovolnost pùsobení v tomto sektoru.8 

O definování neziskového soukromého sektoru se pokusil mimo jiné i americký 

sociolog L. M. Salomon. Definuje jej jako sektor skládající se z organizací, které se 

vyznaèují následujícím charakterovými rysy.  

· �jedná se o organizace, tj. skupiny, které jsou do urèité míry 

institucionalizovány, a� ji� formálním statutem èi jiným zpùsobem (napø. 

formou pravidelných schùzí, jednacích pravidel apod.); 

· mají soukromou povahu, nejsou souèástí veøejné správy a ani nejsou 

øízeny orgány, ve kterých pøevládají vládní úøedníci, není v�ak vylouèena 

mo�nost podpory z veøejných zdrojù; 

· nerozd lují zisk � tyto organizace sice v urèitém období mohou dosáhnout 

zisku, ale opìtovnì ho musí pou�ít na realizaci svého poslání, musí ho 

reinvestovat a nemohou ho rozdìlit mezi zakladatele, vedení organizace èi 

zamìstnance; 

·  jsou samosprávné, autonomní � tyto organizace mají vlastní pravidla 

a sami øídí svou vlastní èinnost; 

· jsou dobrovolné, jejich fungování je spojeno s urèitým prvkem 

dobrovolnosti, a� ji� dobrovolné úèasti na konkrétních aktivitách èi 

dobrovolné úèasti na vedení organizace. 

 

                                                 

8 FRIÈ, P. GOULLI, R. a kol. Neziskový sektor v Èeské republice. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, 
s. 7. 
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Dal�ím rysem je, �e: 

· jsou ve"ejn  prosp �né, pøispívají k veøejnému dobru, usilují o dobro lidí, 

urèitých skupin èi spoleènosti jako celku.�9 

Tento sektor zahrnuje èinnosti podobné èinnostem ve veøejném sektoru, ale jedná 

se o nestátní vlastnictví organizací a institucí. Zamìstnanci v tomto sektoru nejsou 

státními zamìstnanci, pøeva�uje zde princip dobrovolné práce s principem obèanské 

solidarity, charity èi filantropie.10 

Neziskový soukromý sektor má nìkolik základních funkcí: 

· �funkci ekonomickou - tento sektor má nezanedbatelný 

národohospodáøský význam svým zaèlenìním do kolobìhu výrobních 

faktorù, zbo�í a slu�eb, kdy pùsobí napø. jako producent a spotøebitel 

statkù, zamìstnavatel atd.; 

· funkci!sociální, která zahrnuje: 

· funkci!servisní � výkon a poskytování specifických statkù; 

· funkci! participa#ní � uspokojení potøeby sdru�ovat se, aktivnì se 

podílet na èinnosti dané organizace a zapojovat se i do �ivota 

spoleèností; 

· funkci politickou, která zahrnuje: 

· funkci! ochraná"skou � chrání jednotlivce i skupiny obyvatel pøed 

poru�ováním základních lidských práv; 

· funkci!demokratiza#ní � má mimoøádný pøínos k rozvoji demokracie, 

dává lidem mo�nost ovlivnit veøejnou politiku i veøejné mínìní.�11 

                                                 

9 TETØEVOVÁ, L. Veøejná ekonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2008, s. 40-41. 
10 HAMERNÍKOVÁ, B. Financování ve veøejném a neziskovém nestátním sektoru. Praha: Eurolex 
Bohemia, 2000. s. 42. 
11 TETØEVOVÁ, L. Veøejná ekonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2008, s. 41-42. 
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2.3 Podmínky ovlivòující fungování NNO v ÈR 

Hlavní podmínky, které ovlivòují fungování neziskových organizací v Èeské 

republice, jsou následující: dostupnost zdrojù � souvisí s financováním neziskových 

organizací. Infrastruktura  - do této oblasti lze zaøadit servisní èi domácí grantové 

instituce, rùzné asociace a partnerství neziskových organizací. Státní správa 

a samospráva -  týká se pøedev�ím ochoty veøejné správy komunikovat s neziskovými 

organizacemi. Jako poradní orgán vlády ÈR pùsobí Rada vlády pro nestátní neziskové 

organizace. Výzkum neziskového sektoru - tento sektor je vá�nì oslaben nedostatkem 

informací o nìm a jeho zpùsobu fungování. Mapující výzkumy jsou u nás realizovány 

spí�e výjimeènì. Vnímání veøejností � do této oblasti lze zaøadit sdìlovací prostøedky, 

mínìní veøejnosti, veøejnou správu a také firmy. Právní prostøedí � vymezuje èinnost 

obèanských sdru�ení jen rámcovì, pojem �nezisková organizace� je nevyjasnìn. 

Úroveò vzdìlání � úroveò vzdìlání lidí je úspìchem nestátních neziskových organizací 

(dále jen NNO). Zále�í také na jejich dovednostech, napø. mana�erských, 

komunikaèních, sociálních, apod.12 

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vypracoval 

Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru, ve kterém uvádí strategii 

rozvoje neziskového sektoru do roku 2013. Priority rozvoje neziskového sektoru zní: 

· �Právní prostøedí podporuje transparentní neziskový sektor, 

· Veøejná správa vnímá neziskový sektor jako partnera, 

· Je rozvíjeno vícezdrojové financování neziskového sektoru.� 13 

K tìmto jednotlivým prioritám uvádí konkrétní opatøení, jejich odùvodnìní a cíl, 

mìøítka pro hodnocení, zda bylo dosa�eno cíle opatøení a aktivity v roce 2010 � 2013.  

                                                 

12 NOVOTNÝ, J. LUKE�, M. Faktory úspìchu nestátních neziskových organizací. Vyd. 1. Praha: 
Oeconomica, 2008. s. 19-21.  
13 Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru. Vláda Èeské republiky [online]. [cit. 
2012-01-16]. Dostupné z: 
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/zhodnoceni_koncepce_pro_web.pdf 
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2.4 Financování neziskových organizací 

Pojem �nezisková organizace� není právnì stanoven. Z vý�e uvedeného vyplývá, 

�e se jedná o rùzné typy sdru�ení a organizací, které nespadají do ziskového sektoru. 

Ov�em neziskové organizace zisk tvoøit mohou pro dosa�ení svého cíle, tedy tvorba 

zisku není jejich hlavním cílem. 

Pøíjmy mohou získat ze své hlavní èinnosti, pro kterou byly zøízeny èi zalo�eny 

a kterou mají definovanou statutem, stanovami èi zøizovací listinou. Mezi tyto pøíjmy 

mohou patøit napø. pøíjmy ze vzdìlávacích semináøù, prodeje výrobkù èi slu�eb, 

z poøádání veøejných sbírek, loterií apod. K dal�ímu zdroji pøíjmù lze øadit pøíjmy 

získané v rámci jejich vedlej�í, doplòkové nebo jiné èinnosti. Jedná se o pøíjmy 

z podnikání. Nìkterým organizacím právní pøedpisy neumo�òují podnikat vlastním 

jménem, napø. nadace a nadaèní fondy èi politické strany a hnutí, nebo èinnost 

z podnikání omezují, napø. obecnì prospì�né spoleènosti. I kdy� nejsou neziskové 

organizace zakládány za úèelem podnikání, musí být takto získané prostøedky v�dy 

vyu�ity v rámci jejich hlavní èinnosti. Tímto jsou neziskové organizace ménì závislé 

na veøejných zdrojích.  

Dal�ím zdrojem pøíjmù mohou být dotace, granty a pøíspìvky získané ze státního 

rozpoètu, rozpoètù územních samosprávních celkù, z prostøedkù státních fondù, 

z prostøedkù Evropské unie apod. Dále lze získat finanèní prostøedky darováním, 

bezúplatným pøevodem a závìtí.14 

2.4.1 Dotace ze státního rozpoètu 

Dotace, které do svého rozpoètu nestátní neziskové organizace pøijímají, upravují 

dva právní pøedpisy: zákon è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech a o zmìnì 

nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù a zákon è. 250/2000 Sb., 

o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.  

                                                 

14 TAKÁÈOVÁ, H. Úèetnictví neziskových organizací. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2010, s. 7-8. 



 

19 

 

Dotací se dle rozpoètových pravidel republiky rozumí pøijetí penì�ních prostøedkù 

ze státního rozpoètu, státních finanèních aktiv nebo Národního fondu právnickou nebo 

fyzickou osobou k pøedem stanovenému úèelu. Vìt�inou se jedná o poskytnutí dotace 

prostøednictvím zákona o státním rozpoètu na kalendáøní rok nebo o dotaci, o které 

rozhoduje správce rozpoètové kapitoly podle pøíslu�ného dotaèního programu. Stát 

poskytuje dotace prostøednictvím pøíslu�ného ministerstva nebo jiného správce kapitoly. 

Poskytovatel rozhoduje o poskytnutí dotace na základì �ádosti pøíjemce v písemné 

formì. Pokud �ádost uzná, musí vydat písemné rozhodnutí. Provedení finanèního 

vypoøádání poskytnuté dotace ze státního rozpoètu, které musí nestátní neziskové 

organizace dodr�ovat, se øídí vyhlá�kou è. 52/2008 Sb. 

Dotaci také definuje vyhlá�ka è. 504/2002 Sb., kterou se provádìjí nìkterá 

ustanovení zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, pro 

úèetní jednotky, u kterých hlavním pøedmìtem èinnosti není podnikání, pokud úètují 

v soustavì podvojného úèetnictví. Dle § 27 odst. 7 dotace jsou: 

· bezúplatná plnìní pøímo nebo zprostøedkovanì poskytnutá podle zvlá�tních 

právních pøedpisù ze státního rozpoètu, státních finanèních aktiv, 

Národního fondu, ze státních fondù, z rozpoètù územních samosprávných 

celkù na stanovený úèel; 

· bezúplatná plnìní úèetním jednotkám na stanovený úèel z prostøedkù 

Evropského spoleèenství nebo z veøejných rozpoètù cizích státù; 

· prostøedky a granty poskytnuté podle zvlá�tního právního pøedpisu; 

· zaniklý závazek ve vý�i poplatku nebo jeho èásti, pokud povinnost uhradit 

tento poplatek zanikla rozhodnutím pøíslu�ného orgánu.15 

Dotace se dle § 7 zákona è. 218/2000 Sb. poskytují obèanským sdru�ením, obecnì 

prospì�ným spoleènostem, církevním právnickým osobám a dal�ím právnickým 

osobám zalo�eným za úèelem poskytování slu�eb v oblasti zdravotnictví, kultury, 

vzdìlávání a za úèelem poskytování sociálnì právní ochrany dìtí, pokud o tom 

rozhodne ústøední orgán státní správy. Dále se poskytují i dal�ím právnickým osobám, 

                                                 

15 TAKÁÈOVÁ, H. Úèetnictví neziskových organizací. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2010, s. 50-53. 
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pokud tak stanoví zvlá�tní zákon. Dotace se poskytují s uskuteènìním projektù NNO, 

které jsou v souladu s cíli státní politiky. Na èerpání dotace v�ak nevzniká právní 

nárok.16 

V následující tabulce lze vidìt objem dotací poskytnutých neziskovým 

organizacím ze státního rozpoètu v letech 2006 - 2010. V roce 2010 se vý�e dotace 

v èástce okolo 5,7 miliard korun oproti pøedcházejícímu roku nominálnì zvý�ila 

pøibli�nì o jedno procento. 

Sledovaný 
rok 

Objem dotací      
(v tis. Kè.) 

Zmìna oproti 
pøedchozímu roku (v %) 

2006 5 568 641 - 
2007 6 600 023 18,5 
2008 6 311 120 -4,4 
2009 5 701 087 -9,7 
2010 5 766 600 1,1 

Tab. 2: Objem dotací ze státního rozpoètu pro NNO v letech 2006 � 2010  

(Zdroj: Na nestátní neziskové organizace �lo v roce 2010 více jak 10 miliard korun, 

z toho nejvíce na sport. Vláda Èeské republiky [online]. 4. 1. 2012 [cit. 2012-01-17]. 

Dostupné z: http://www.  vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-

prava/aktuality/na-nestatni-neziskove-organizace-slo-v-roce-2010-vice-jak-10-miliard-

korun--z-toho-nejvice-na-sport--91437/ a Rozbor financování nestátních neziskových 

organizací z veøejných rozpoètù v roce 2009. Vláda Èeské republiky [online]. 25. 1. 

2011 [cit. 2012-01-17].  

Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/rozbor_2009.pdf) 

2.4.2 Financování volnoèasových aktivit dìtí a mláde�e 

Neformální a zájmové vzdìlávání pùsobí vedle rodièù a �koly na �ivot mladého 

èlovìka. V Èeské republice se v oblasti neformálního vzdìlávání pohybují desetitisíce 

dobrovolníkù, kteøí se týden co týden nìkolik hodin vìnují statisícùm dìtí 

a dospívajícím. Neziskové organizace, které se mimo jiné zabývají èinností s dìtmi 

                                                 

16 HYÁNEK, V., �KARABELOVÁ, S., ØE�UCHOVÁ, M. Rozbor financování nestátních neziskových 
organizací z vybraných veøejných rozpoètù (metody, problémy, øe�ení). 1. vyd. Brno: CVNS, 2005, 40 s. 
ISBN 80�239�5262�5. Dostupné z: http://www.e-cvns.cz/soubory/Rozbor_metody_problemy_reseni.pdf  
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a mláde�í, poskytují nezbytné doplnìní �kolských zaøízení pro zájmové vzdìlávání 

a volný èas. Mnohdy vytváøejí dlouhodobý vztah a provázejí je celým jejich �ivotem. 

Obèanských sdru�ení, která se v první øadì zabývají výchovou a vzdìláváním dìtí 

a mláde�e, je u nás kolem 650, z toho pøes 100 nejzásadnìj�ích sdru�uje Èeská rada dìtí 

a mláde�e (dále jen ÈRDM). Stát podporuje volnoèasové aktivity NNO, které s dìtmi 

a mláde�í pracují, prostøednictvím dotaèních programù. Na základì toho vyhla�uje 

Ministerstvo �kolství, mláde�e a tìlovýchovy Programy státní podpory pro nestátní 

neziskové organizace dìtí a mláde�e. Tyto NNO podávají do uvedených programù 

ka�doroènì své projekty, M�MT je posuzuje a podle jejich kvality je finanènì 

podporuje. 

Ov�em sdru�ení dìtí a mláde�e pouze nepøijímají veøejné prostøedky, ale také 

generují znaèné hodnoty prostøednictvím dobrovolné práce. Díky tomu dochází 

k velkým úsporám na stranì zákonných zástupcù dìtí a ke zvý�ení jejich kupní síly, co� 

následnì posiluje rozvoj ekonomiky. Souèasnì dobrovolná práce �etøí prostøedky 

veøejných rozpoètù, proto�e dobrovolníci i pøes vytváøení znaèné hodnoty se vzdávají 

své mzdy, tzn., �e tyto mzdy nejsou �ádány z prostøedkù veøejných rozpoètù.  

Výpoèty v Ekonomické analýze od ÈRDM dokazují, �e vztah mezi vstupy 

(podpora z veøejných rozpoètù) a výstupy (dobrovolná práce ocenìná prùmìrnou 

mzdou) je nìkolikanásobnì vy��í, ne� je tomu v komerèním sektoru. Takto efektivnost 

ka�doroènì stoupá, proto�e veøejná podpora se prakticky nemìní a prùmìrná mzda 

roste. Ov�em tato ekonomická stránka vìci není jediný kladný dùvod existence sdru�ení 

dìtí a mláde�e, ta mají pøedev�ím mnohem �ir�í rozmìr a cíle, jako napø. rozvoj 

sociálních dovedností, rozvoj praktických dovedností, obèanskou výchovu, umìní 

kooperace v rámci týmu, protialkoholní a protidrogovou prevenci apod. a tím je jejich 

pøínos pro spoleènost daleko více výhodný. 17 

 

                                                 

17 Financování volnoèasových aktivit dìtí a mláde�e v ÈR v letech 2004 � 2010: Ekonomická analýza. 
Èeská rada dìtí a mláde�e [online]. uben 2011 [cit. 2012-01-19]. Dostupné z: 
http://www.crdm.cz/download/dokumenty/Ekonomicka-analyza-CRDM-24-5-2011.pdf 
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Veøejné rozpoèty 2006 2007 2008 2009 2010 

Státní rozpoèet 220 741 251 022 208 540 195 141 177 155 
V

 t
om

 
M�MT 220 741 219 657 208 540 183 343 177 155 

ostatní ministerstva - 31 365 - 11 798 - 

Kraje 36 659 35 477 40 498 41 766 41 167 

Obce 86 165 84 728 87 540 95 862 107 176 

Veøejné rozpoèty celkem 343 565 371 227 336 578 332 769 325 498 

Tab. 3: Podpora volnoèasových aktivit dìtí a mláde�e v rámci veøejných rozpoètù 

(v tis. Kè)  

(Zdroj: Financování volnoèasových aktivit dìtí a mláde�e v ÈR v letech 2004 � 2010: 

Ekonomická analýza. Èeská rada dìtí a mláde�e [online]. duben 2011 [cit. 2012-01-19]. 

Dostupné z: http://www.crdm.cz/download/dokumenty/Ekonomicka-analyza-CRDM-

24-5-2011.pdf)  

Z tabulky 3 lze vyèíst, �e nominální podpora volnoèasových aktivit dìtí a mláde�e 

je v roce 2006, 2008 a 2010 ze státního rozpoètu plnì financována ze strany M�MT, 

v roce 2007 a 2009 do�lo k financování tìchto aktivit i jinými ministerstvy. Podpora 

M�MT je v rozmezí zkoumaných let ka�doroènì klesající. To je pouze èásteènì 

kompenzováno vzrùstající podporou ze strany obcí.  

Porovnáním tabulek 2 a 3 zjistíme, �e pøes tøi procenta dotací nestátním 

neziskovým organizacím ze státního rozpoètu plynou na volnoèasové aktivity dìtí 

a mláde�e. 

2.5  Finanèní øízení NNO 

Jeden ze základních nástrojù finanèního øízení ka�dé NNO je rozpoèet. Jedná se 

o plán èinnosti organizace pro urèité období, který je vyjádøený v penì�ních 

jednotkách. Tento plán by mìl vycházet ze strategického plánování organizace, proto�e 

organizace by mìla nejdøíve znát, èemu se v budoucnosti bude vìnovat. Na základì 

toho musí urèit, kolik penìz bude tøeba k zaji�tìní tìchto èinností a jakými zdroji budou 

tyto peníze hrazeny. 
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Dùvodù, proè sestavovat rozpoèet, je nìkolik: Díky rozpoètu se pøená�í cíle 

organizace do konkrétních èinností vyjádøených v penì�ních jednotkách. Rozpoèet je 

souèástí plánu na urèité období, jím� se pøedpokládá vý�e finanèních prostøedkù pro 

dosa�ení cílù. Tento pøedpoklad se v prùbìhu daného období porovnává se skuteèností. 

Tento proces je základem finanèního øízení organizace. Dùle�itou roli hraje sestavení 

rozpoètu pro získávání prostøedkù na èinnost organizace � fundraising. Dárci poskytne 

informace, jak budou jeho darované finanèní prostøedky vyu�ity.18 

2.5.1 Metody sestavování rozpoètu 

Sestavit rozpoèet lze více zpùsoby: 

· ze skuteènosti minulého roku, 

· z nulového základu, 

· kombinace uvedených. 

Metoda ze skuteènosti minulého roku se vyu�ívá v pøípadì, �e organizace 

vykonává poøád stejné èinnosti a nedochází k výrazným zmìnám. Náklady na èinnosti 

se dají snadno urèit podle minulého období. Pouze se zvý�í nebo sní�í výnosy a náklady 

podle plánovaných èinností. Tento zpùsob sestavení je jednoduchý, nevy�aduje mnoho 

informací. Na druhou stranu je tøeba uvést nevýhody této metody. Vìt�inou se vychází 

z výsledkù pøedminulého roku, proto�e v dobì sestavování rozpoètu je�tì nejsou známy 

výsledky hospodaøení a plnìní rozpoètu za toto období. To mù�e vést k výrazným 

nepøesnostem. Dal�í nepøesnosti mohou pøinést chyby v sestavení rozpoètu v minulém 

období. Nelze toti� vylouèit, �e rozpoèet v tomto období je ideálnì sestaven. Pøi tomto 

zpùsobu sestavení se pøesto musí organizace pøizpùsobit plánovaným èinnostem, 

proto�e ne ka�dý rok poøádá stejné akce a provádí stejné èinnosti.  

Metoda tvorby z nulového základu se pou�ívá u nových akcí a projektù 

a vychází z vytvoøeného plánu èinnosti jednotky. Její nevýhodou je pracnost pøi 

sestavování rozpoètu a informaèní nároènost, výhodou je vìt�í pøesnost a aktuálnost.  

                                                 

18 REKTOØÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru: Základy ekonomiky, teorie a øízení. 3. vyd. 
Praha: Ekopress, 2010, s. 152-153. 
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Kombinace uvedených metod se hodí tam, kde se nìkteré èinnosti opakují, a je 

mo�né vycházet z výsledkù minulého období a nìkteré èinnosti jsou výraznì zmìnìny 

èi novì naplánovány. 

2.5.2 Vyrovnanost rozpoètu 

Pøi sestavování rozpoètu se bere v úvahu jeho vyrovnanost. Jsou tyto mo�nosti: 

· schodkový rozpoèet (výnosy jsou men�í ne� náklady), 

· pøebytkový rozpoèet (výnosy jsou vìt�í ne� náklady), 

· vyrovnaný rozpoèet (výnosy se rovnají nákladùm). 

Z uvedeného je patrné, �e jedinou mo�ností pøi se stavování rozpoètu není pouze 

jeho vyrovnanost. Ke ka�dému rozpoètu je toti� tøeba pøistupovat individuálnì podle 

potøeb organizace. Schodkový rozpoèet není èastý, existuje v pøípadì, �e organizace øe�í 

krizovou situaci jako napø. obnova vyhoøelé klubovny, poøízení finanènì nároèného 

majetku. Nelze hospodaøit se schodkovým rozpoètem dlouhodobì. 

Pøebytkový rozpoèet se sestavuje v pøípadì, �e úèetní jednotka chce tvoøit zisk na 

hrazení dal�ího rozvoje organizace. Je ov�em nutné rozli�ovat, které èinnosti a akce je 

mo�né skonèit s pøebytkovým rozpoètem. Pøi financování z dotací, pøíspìvkù 

samosprávných celkù, pøíspìvkù nadací a nadaèních fondù a nìkdy i z darù nelze tvoøit 

zisk, u mnohých akcí èi projektù v�ak lze vytváøet zisk. Takto získané prostøedky jsou 

napøíklad potøeba k zaji�tìní spoluúèasti k jiným zdrojùm, napø. k dotacím 

a pøíspìvkùm obcí a krajù èi k tvorbì finanèních rezerv, napø. na stavební úpravy apod.  

Vyrovnaný rozpoèet je v praxi nejbì�nìj�í variantou. Lze jej dosáhnout i tak, �e 

nìkteré plánované èinnosti skonèí záporným výsledkem hospodaøení a nìkteré kladným 

výsledkem hospodaøení a tyto výsledky se nakonec vyrovnají. Kromì sestavení 

rozpoètu je dùle�ité i jeho plnìní � dosa�ená skuteènost. Úèetní jednotky by mìli 

rozdíly sledovat a hodnot z hlediska jejich pøíèin.19 

                                                 

19 STEJSKAL, J. Ekonomika neziskové organizace. 1. vyd. . Praha: Junák - svaz skautù a skautek ÈR, 
2010, s. 141-142. 
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2.5.3 Rozpoètové polo�ky 

Ka�dý rozpoèet se skládá ze dvou èástí � strana výnosù a strana nákladù. Ka�dá 

strana se dìlí na jednotlivé rozpoètové polo�ky. Nevýdìleèné organizace vyu�ívají pøi 

své èinnosti zpravidla tyto dva druhy rozpoètù: 

· provozní rozpoèet, 

· rozpoèet akce nebo projektu. 

Mezi nejèastìj�í polo�ky u provozního rozpoètu na stranì výnosù patøí: èlenské 

pøíspìvky, registraèní pøíspìvky, pøíspìvky obcí a mìst, krajù, státní dotace, dary, 

výnosy z vlastního majetku; na stranì nákladù: spotøeba energie, nájemné, vodné, 

stoèné, drobný spotøební materiál, cestovné, dopravné, údr�ba a opravy majetku, 

poøízení neinvestièního vybavení.  

Mezi nejèastìj�í polo�ky u rozpoètu akce nebo projektu na stranì výnosù patøí: 

úèastnické poplatky, vlo�né, cena za slu�by, pøíspìvky obcí a mìst, krajù, státní dotace, 

dary, vlastní prostøedky poøadatele; na stranì nákladù: nájemné a ubytování, doprava 

úèastníkù a materiálu, drobný spotøební materiál, poøízení neinvestièního vybavení, 

stravné a potraviny, vstupné. 

Do nákladových polo�ek lze také zahrnout polo�ku �rezerva� na úhradu 

neoèekávaných nebo mimoøádných nákladù. Pøi èerpání rozpoètu musí být zøejmé, jak 

se rezerva vyu�ila nebo jestli byla a jakým zpùsobem rozpou�tìna èi nevyèerpaná 

rezerva zùstala organizaci jako zisk.20 

                                                 

20 STEJSKAL, J. Ekonomika neziskové organizace. 1. vyd. . Praha: Junák - svaz skautù a skautek ÈR, 
2010, s. 143. 
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2.5.4 Typy rozpoètù 

Následující typy rozpoètù patøí ve finanèním øízení ka�dé neziskové organizace 

mezi bì�nì pou�ívané: 

· programový, 

· zdrojový, 

· kombinovaný. 

�Programový rozpoèet obsahuje naplánované èinnosti (akce) a k nim jsou 

pøiøazeny související pøíjmy a výdaje. Souètem v�ech programù dostaneme celkový 

rozpoèet (musí obsahovat napøíklad i provozní program). Zdrojový rozpoèet se 

vyznaèuje tím, �e ke ka�dému naplánovanému výdaji je urèen i zdroj (kde na výdaj 

vezmeme prostøedky).�21  

2.6 Obèanská sdru�ení 

V praktické èásti mé diplomové práce se zamìøím na obèanské sdru�ení Junák � 

svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Jedovnice. Proto se v této kapitole vìnuji 

podrobnìji charakteristice jedné z neziskových organizací, obèanskému sdru�ení. 

 Obèanské sdru�ení se øídí zákonem è. 83/1990 Sb., o sdru�ování obèanù, ve znìní 

pozdìj�ích pøedpisù. Tento zákon se nevztahuje na sdru�ování obèanù v politických 

stranách a hnutích, v církvích a nábo�enských spoleènostech a na sdru�ování obèanù 

k výdìleèné èinnosti. Obèané mají právo se svobodnì sdru�ovat a mohou zakládat 

spolky, spoleènosti, svazy, hnutí, kluby a jiná obèanská sdru�ení i odborové organizace. 

Èleny mohou být i právnické osoby. 

Obèanská sdru�ení nepotøebují k výkonu povolení státního orgánu, vznikají na 

základì registrace u Ministerstva vnitra ÈR. Sdru�ení jsou právnickými osobami, do 

jich postavení a èinnosti mohou zasahovat státní orgány jen v mezích zákona. Ke 

èlenství nesmí být nikdo nucen a ka�dý mù�e ze sdru�ení svobodnì vystoupit. Práva 

                                                 

21 STEJSKAL, J. Ekonomika neziskové organizace. 1. vyd. . Praha: Junák - svaz skautù a skautek ÈR, 
2010, s. 143-144. 
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a povinnosti èlena sdru�ení upravují stanovy sdru�ení. Stanovy musí obsahovat název 

sdru�ení, sídlo, cíl èinnosti, orgány sdru�ení, ustanovení o organizaèních jednotkách 

a zásady hospodaøení. 

V obèanských sdru�eních mohou být ustanoveny organizaèní jednotky, existují tøi 

základní koncepce: 

· organizaèní jednotka, která má vlastní právní subjektivitu a mù�e 

v zále�itostech urèených ve stanovách jednat svým jménem, má i své 

identifikaèní èíslo jako samostatný subjekt, 

· organizaèní jednotka bez vlastní právní subjektivity, která nemù�e jednat 

svým jménem. Její vymezení nemusí být uvedeno ve stanovách, 

· oddíl/klub � samostatná právnická osoba, tedy obèanské sdru�ení � je 

èlenem �hlavního� zakladatelského obèanského sdru�ení. Má vlastní 

stanovy, které nesmí být v rozporu se stanovami �hlavního� 

zakladatelského sdru�ení.22 

Právní subjektivita znamená mít práva a povinnosti, být úèastníkem právních 

vztahù, napø. uzavírání smluv. Právnická osoba ji získává dnem vzniku a ztrácí ji svým 

zánikem. Zpùsobilost k právním úkonùm je zpùsobilost nabývat práv a brát na sebe 

povinnosti. Právnické osobì umo�ní aktivní jednání v právních vztazích. Zpùsobilost 

k právním úkonùm získává právnická osoba dnem úèinnosti svého zápisu do 

pøíslu�ného rejstøíku. Zánik právnické osoby znamená rovnì� ztrátu zpùsobilosti 

k právním úkonùm. Pro obèanská sdru�ení a obecnì prospì�né spoleènosti je typické, 

�e zakládají své organizaèní jednotky. Toto oprávnìní vyplývá ze zákona, resp. 

z vnitøních pøedpisù organizace (stanovy, statut). Tyto organizaèní jednotky mají právní 

subjektivitu, jsou právnickými osobami a mohou samostatnì vstupovat do právních 

vztahù.23 

Úèetnictví je nutné vést podle zákona è. 563/1991 Sb. a navazujících pokynù MF. 

Obèanská sdru�ení mohou úètovat v soustavì jednoduchého úèetnictví, pouze pokud ke 
                                                 

22 TAKÁÈOVÁ, H. Úèetnictví neziskových organizací. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2010, s. 26-27. 
23 STEJSKAL, J. Ekonomika neziskové organizace. 1. vyd. . Praha: Junák - svaz skautù a skautek ÈR, 
2010, s. 38. 
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dni 31. prosince 2004 tuto formu vedení úèetnictví pou�ívaly. Ostatní úèetní jednotky 

musí úètovat v soustavì podvojného úèetnictví a to v plném nebo zjednodu�eném 

rozsahu.24 

 Název obèanského sdru�ení musí být výraznì odli�ný od názvu jiné právnické 

osoby, která ji� na území Èeské republiky pùsobí, dále od názvù veøejné moci v na�í 

republice, mezinárodních orgánù a jejich institucí i od názvu Evropské unie a jejích 

orgánù. Dále od roku 2009 nemusí uvádìt ve svém názvu oznaèení �obèanské sdru�ení� 

nebo �o. s.�.25 

2.6.1 Zásady hospodaøení 

Ve stanovách obèanského sdru�ení musí být mimo jiné uvedeny zásady 

hospodaøení. Jedná se o zpùsoby, jakými bude sdru�ení získávat finanèní prostøedky 

a na jaké úèely budou tyto prostøedky vynalo�eny. Mezi tyto zpùsoby patøí: 

· èlenské pøíspìvky; 

· pøíjmy z poøádání kulturních, sportovních, rekreaèních aj. akcí, které 

propagují vlastní èinnost; 

· pøíjmy z hlavní a hospodáøské èinnosti; 

· výnosy z hospodaøení s majetkem (pronájem, prodej, majetkové úèasti); 

· dary, bezúplatnými pøevody; 

· dotace ze státního rozpoètu, ze státních fondù, z prostøedkù EU.26 

Hospodaøení v nestátních neziskových organizacích lze vnímat takto: 

�hospodaøení je soubor ekonomicko-správních èinností zabezpeèujících provoz 

organizace, mezi které patøí správa majetku, získávání finanèních zdrojù a nakládání 

s nimi, tvorba, èerpání a kontrola rozpoètu, vedení úèetnictví, plnìní daòových 

povinností, tvorba vnitøních hospodáøských pøedpisù a plnìní ostatních povinností 

                                                 

24 REKTOØÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru: Základy ekonomiky, teorie a øízení. 3. vyd. 
Praha: Ekopress, 2010, s. 141-143. 
25 RÙ�IÈKOVÁ, R. Neziskové organizace: vznik, úèetnictví, danì. 10. vyd. Olomouc: Anag, 2009, s. 11. 
26 TAKÁÈOVÁ, H. Úèetnictví neziskových organizací. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2010, s. 27. 
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v oblasti hospodaøení vyplývajících z právních pøedpisù i vnitøních pøedpisù 

organizace.�27 

Nestátní neziskové organizace kromì obèanských sdru�ení jsou ze zákona povinny 

chovat se transparentnì a zveøejòovat své výroèní zprávy, vèetnì zprávy o hospodaøení 

a vyjádøení nezávislého auditora. Pøesto øada obèanských sdru�ení pravidelnì 

zveøejòuje výsledky hospodaøení. Veøejnost (pøíznivci, dárci) tak mají mo�nost ovìøit, 

jak organizace vyu�ívají jejich dary, pøíspìvky a dotace. Vìt�ina dárcù toto zveøejnìní 

také vy�aduje v rámci grantových øízení.28 

2.7 Shrnutí 

Pojem �nezisková organizace� není v na�em právním øádu jednoznaènì vymezen. 

Jedná se o organizace, které nebyly zalo�eny èi zøízeny za úèelem podnikání. Jejich 

hlavním cílem je tvorba u�itku, pøesto v�ak mohou vytváøet zisk, který pou�ijí pouze na 

financování vlastní èinnosti.    

Jejich èinnost spadá do rùzných oblastí, napø. sociální vìci a politika 

zamìstnanosti, tìlovýchova, zdravotnictví, kultura a ochrana památek, zájmová èinnost 

a rekreace atd. 

Tyto organizace pùsobí v rámci neziskového sektoru, veøejného i soukromého. Dle 

podpory ze strany státu lze rozli�it státní neziskové organizace (organizaèní slo�ky 

státu, územní samosprávné celky, pøíspìvkové organizace, státní fondy) a nestátní 

neziskové organizace (církevní organizace, obèanská sdru�ení, obecnì prospì�né 

slu�by, nadace a nadaèní fondy). Jako poradní orgán vlády ÈR pùsobí Rada vlády pro 

nestátní neziskové organizace.  

Mezi nejèastìj�í zdroje financování neziskových organizací patøí pøíjmy z prodeje 

vlastních výrobkù a slu�eb, individuální dárci a dobrovolníci, firemní dárci, veøejné 

rozpoèty, nadace a nadaèní fondy a dal�í. Základním nástrojem pro finanèní øízení 
                                                 

27 STEJSKAL, J. Ekonomika neziskové organizace. 1. vyd. . Praha: Junák - svaz skautù a skautek ÈR, 
2010, s. 31. 
28 Zpráva o stavu neziskového sektoru v Èeské republice v roce 2010. Neziskovky [online]. [cit. 2012-01-
16]. Dostupné z: http://www.neziskovky.cz/data/Zprava_o_stavu_NS_2010txt11805.pdf 
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ka�dé nestátní neziskové organizace je rozpoèet. Je to plán èinnosti organizace pro 

urèité období, který je vyjádøený v penì�ních jednotkách. 

Nejroz�íøenìj�í a nejvýznamnìj�í formou neziskových organizací v Èeské 

republice je obèanské sdru�ení. Obèanské sdru�ení se øídí zákonem è. 83/1990 Sb., 

o sdru�ování obèanù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. Obèané mají právo se svobodnì 

sdru�ovat a mohou zakládat spolky, spoleènosti, svazy, hnutí, kluby a jiná obèanská 

sdru�ení i odborové organizace. Èleny mohou být i právnické osoby. Sdru�ení vznikají 

na základì registrace u Ministerstva vnitra ÈR, jsou právnickými osobami. 

V obèanských sdru�eních mohou být ustanoveny i organizaèní jednotky, které mají 

vlastní právní subjektivitu a své identifikaèní èíslo.  

Obèanská sdru�ení získávají finanèní prostøedky tìmito zpùsoby: èlenské 

pøíspìvky, pøíjmy z poøádání kulturních, sportovních, rekreaèních aj. akcí, které 

propagují vlastní èinnost, pøíjmy z hlavní a hospodáøské èinnosti, výnosy z hospodaøení 

s majetkem (pronájem, prodej, majetkové úèasti), dary, bezúplatnými pøevody, dotace 

ze státního rozpoètu, ze státních fondù, z prostøedkù EU. 
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2.8 Fundraising 

Hlavním cílem neziskové organizace je naplòování svého poslání. K dosahování 

tohoto cíle potøebuje zajistit zdroje. Tuto èinnost lze nazvat �fundraising�, neboli po 

doslovném pøelo�ení tohoto anglosaského termínu jako �navy�ování fondù èi zdrojù�. 

Nejedná se pouze o zaji�tìní finanèních zdrojù, ale také dal�ích významných zdrojù 

NNO � lidí a technického vybavení vèetnì zázemí. V�e uvedené mù�e zajistit 

fundraising.  

Díky fundraisingu lze získat nejen peníze ale také podporu formou darování slu�eb 

nebo výrobkù èi dal�í pøíznivce organizace a dobrovolníky. Fundraising je proces, který 

zaji��uje aktivity spojené se zaji�tìním dostateèných zdrojù � peníze, zázemí a lidi. 

Prostupuje celou organizací, proto je velmi dùle�itá podpora lidí v organizaci.29  

Fundraising tedy lze definovat takto: �získávání prostøedkù, resp. hledání zdrojù, 

které má pomoci pøedev�ím neziskovým organizacím zbavit se nedostatku prostøedkù, 

dosáhnout stanovených cílù a naplnit poslání organizace.�30 Fundraising chápaný jako 

management zdrojù slou�í k dlouhodobému získávání prostøedkù. Pak jej mù�eme 

definovat takto: �hledání, získávání a pìstování zdrojù, resp. øízení a správa zdrojù, 

které mají pomoci pøedev�ím neziskovým organizacím zbavit se nedostatku prostøedkù, 

dosáhnout stanovených cílù a naplnit poslání organizace.�31 

2.8.1 Fundraiser 

Fundraiser je èlovìk, který v organizaci vykonává fundraisingové aktivity. Mìl by 

být zastoupen v ka�dé neziskové organizaci. Nemusí mít pevnou pozici v organizaèní 

struktuøe, ale jeho práce by mìla být zaèlenìna do èinnosti organizace. Dle mo�ností 

nìkdo organizaci fundraisingu øídí a koordinuje, nìkdo jej pøímo vykonává. 

Fundraisingem se mù�e zabývat napø. dobrovolník � student nebo senior, èlenové 

statutárních orgánù, øeditel � na èásteèný úvazek, specialista na èásteèný úvazek, 
                                                 

29 �EDIVÝ, M. MEDLÍKOVÁ, O. Úspì�ná nezisková organizace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 
2009, s. 65. 
30 REKTOØÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru: Základy ekonomiky, teorie a øízení. 3. vyd. 
Praha: Ekopress, 2010, s. 93. 
31 tamté�, s. 93. 
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specialista na plný úvazek � fundraiser, externì najatý specialista, najatá agentura � 

i sponzorsky èi v�ichni v organizaci. Ka�dá mo�nost má své výhody a nevýhody, jak 

blí�e uvádí �edivý. Pozici fundraisera by mìli vykonávat èestní lidé, kteøí vìøí poslání 

organizace a mají ho za své. Fundraiser svých chováním vytváøí obraz o své 

organizaci.32 

2.8.2 Zdroje 

Zdroje neziskových organizací lze èlenit podle nìkolika hledisek: 

· charakter zdroje: finanèní prostøedky 

   nefinanèní prostøedky (vìci, dary, èas, informace,�) 

· geografický pùvod: domácí zdroje 

                                        zahranièní zdroje  

· pùvod prostøedkù: interní zdroje (zdroje z vlastní èinnosti) 

                                       externí zdroje (veøejné zdroje, individuální zdroje,          

                                        soukromé zdroje) 

· zpùsob nabytí: pøímé zdroje (jedná se o finanèní pøíjem) 

                                 nepøímé zdroje (�etøí finanèní prostøedky � daòové                                                 

                  úlevy, symbolický nájem, dobrovolnická práce) 

Veøejné zdroje (rozpoèty kapitol státního rozpoètu, rozpoèet krajù, obcí a státních 

fondù) pocházejí od státních institucí a samosprávy. Jedná se o získání finanèních 

prostøedkù formou dotací na základì rozhodnutí o dotaci po úspì�ném dotaèním øízení 

dle rozpoètových pravidel. Díky státní dotaèní politice vùèi NNO jde velká podpora 

neziskovému sektoru prostøednictvím kapitol státního rozpoètu. Neziskové organizace 

tak získají prostøedky na vlastní èinnost a provoz nebo poskytování veøejných a veøejnì 

prospì�ných slu�eb. Velkou podporou jsou také dotace z fondù Evropské unie. 

 

                                                 

32 �EDIVÝ, M. MEDLÍKOVÁ, O. Úspì�ná nezisková organizace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 
2009, s. 71-72. 
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Mezi soukromé zdroje lze zaøadit soukromé právnické osoby, mezi které patøí 

nadace a nadaèní fondy, podnikatelské subjekty, apod. Nadace jsou v Èeské 

republice rozmanité, mù�e se jednat o nadace s pøíspìvkem Nadaèního investièního 

fondu, firemní nadace, nadaèní subjekty pøi �kolách, sociálních èi zdravotnických 

zaøízení, nadace známých osobností, grantující nadace, zahranièní dotace. Podnikatelské 

subjekty, pøedev�ím velké podniky, budují grantový program, popø. koncept 

spoleèenské odpovìdnosti. Malé podniky a soukromí podnikatelé v�ak poskytují 

vìt�inou zdarma své slu�by. Neziskové organizace tak mohou po�ádat o finanèní 

pomoc nadace a podnikatelské subjekty èi pøedlo�it �ádost o grant s vypracovaným 

projektem. 

Vlastní èinností organizace získává finanèní prostøedky za prodej vlastních 

výrobkù (napø. organizace provozuje chránìnou dílnu pro tìlesnì posti�ené) nebo za 

poskytování slu�eb (poradenství, kurzy, stravování, doprava, pronájmy vlastních 

prostor,�). Dále jsou to rùzná konání akcí jako plesy, burzy, aukce atd. 

Mezi individuální dárce lze zaøadit èleny organizace, dobrovolníky, pøíbuzné 

cílových skupin nebo lidi s podobnými zájmy. 

 V Èeské republice je rozvinuta i nepøímá podpora neziskového sektoru. Jde 

o systém daòových úlev èi úlevy od poplatkù, které umo�òují obecní, mìstské 

a krajské úøady.33 Napø. zákon o daních z pøíjmù zahrnuje obèanská sdru�ení mezi 

daòovì neziskové subjekty � poplatníky, kteøí nebyli zalo�eni nebo zøízeni za úèelem 

podnikání a vztahují se na nì nìkterá daòová zvýhodnìní � daò z pøíjmù právnických 

osob, daò z nemovitostí, daò silnièní. Pøesto�e jsou obèanská sdru�ení zalo�ena na 

principu odlouèenosti od státu, mnohdy zabezpeèují èinnosti, které stát efektivnì 

nezaji��uje nebo není schopen obstarat, a proto pro nì vytváøí nìkterá daòová 

zvýhodnìní.34 

                                                 

33 REKTOØÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru: Základy ekonomiky, teorie a øízení. 3. vyd. 
Praha: Ekopress, 2010, s. 95-97. 
34 PELC, V. Daòové podmínky pùsobení neziskových subjektù. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010, s. 6. 
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2.8.3 Vícezdrojové financování 

Dùle�ité je vìnovat pozornost tomu, aby organizace byla financována z více zdrojù 

a také, aby jejich pomìrné zastoupení bylo vyvá�ené. Dùvod je ten, �e pøi zaji�tìní více 

zdrojù, ze kterých je organizace financována, není závislá pouze na jednom z nich. Také 

pøi vyvá�eném pomìru jednotlivých zdrojù nebude mít výrazné omezení nìkterého 

z nich vá�ný dopad na financování èinnosti organizace.35 

Vícezdrojový fundraising je �...systematická èinnost, která smìøuje k získání 

finanèních i nefinanèních prostøedkù pro realizaci veøejnì prospì�ných aktivit, omezuje 

závislost organizace na jediném zdroji, roz�iøuje sí� spolupracovníkù a podporovatelù, 

umo�òuje organizaci rùst a roz�íøit nabídku a kvalitu poskytovaných slu�eb, je 

nezbytným pøedpokladem stability a dlouhodobé udr�itelnosti organizace, podporuje 

vzájemnou spolupráci v�ech subjektù na místní úrovni, rozvíjí aktivní obèanský �ivot.�36 

V roce 2010 mìla zhor�enou finanèní situaci vìt�ina NNO. Zkrátila se doba 

finanèního zaji�tìní na nìkolik mìsícù. Pøíèina je v závislosti na nìkterém 

z dominantních zdrojù, které se v dùsledku ekonomické krize sni�ují nebo ru�í. 

Pøevá�ná vìt�ina NNO nevytváøela finanèní rezervy, proto�e nemìla z èeho.37 

2.8.4 Zpùsoby fundraisingu 

Mezi hlavní zpùsoby získávání finanèních zdrojù lze zaøadit: 

· direkt mail, resp. pøímý po�tovní styk � hromadný adresný nebo neadresný 

dopis nìkdy s vlo�enou obálkou pro odpovìï a/nebo s po�tovní poukázkou, 

· vyhlá�ení veøejné sbírky � výzva pøedem neurèenému okruhu dárcù 

sdìlovacími prostøedky, rùznými druhy propagace; specifickou formu 

veøejných sbírek v Èeské republice tvoøí DMS � získávání pøíspìvkù 

prostøednictvím mobilních telefonù 
                                                 

35 �EDIVÝ, M. MEDLÍKOVÁ, O. Úspì�ná nezisková organizace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 
2009, s. 66-67. 
36 Vícezdrojový fundraising. Spiralis [online]. [cit. 2012-01-15]. Dostupné z: http://www.spiralis-
os.cz/index.php/neziskovym-organizacim/vicezdrojovy-fundraising  
37 Zpráva o stavu neziskového sektoru v Èeské republice v roce 2010. Neziskovky [online]. [cit. 2012-01-
16]. Dostupné z: http://www.neziskovky.cz/data/Zprava_o_stavu_NS_2010txt11805.pdf 
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· benefièní akce � výzva pøedem neurèenému okruhu dárcù, divácky 

a publicisticky zajímavý program s min. jednou známou osobností 

· osobní dopis nebo telefonický rozhovor � jde pøedev�ím o obnovení daru 

u dárce, který ji� dar poskytl, nebo o prvodárce, jemu� ov�em nabízíme 

protihodnotu, 

· písemná �ádost o grant � provází ji byrokratický postup, 

· fundraising �od dveøí ke dveøím� � vstup do soukromí potenciálních 

dárcù mù�e být nevýhodný, 

· poulièní fundraising � bez naru�ování soukromí potenciálních dárcù, 

· osobní náv�tìva � pøedstavuje u vytipovaných mo�ných dárcù nejúèinnìj�í 

zpùsob pøi získávání zdrojù, 

· èlenství � u organizace, která je zalo�ená na základì èlenství, má tento 

zpùsob dlouhodobý pøínos, 

· testament-fundraising � neboli odkaz majetku, 

· online fundraising � v souèasné dobì jde o moderní komunikaèní nástroj, 

díky nìmu� lze vyvíjet fundraisingové aktivity, 

· vlastní pøíjmy � jedná se o samofinancování NNO.38 

2.8.5 Metody fundraisingu 

Fundraising nezahrnuje pouze osobní práci s dárci, kterou lze pova�ovat za 

nejúèinnìj�í metodu získávání finanèních zdrojù. Neziskové organizace pou�ívají 

èastìji i dal�í metody, bez kterých by vìt�ina organizací nebyla schopna financovat své 

èinnosti. Patøí mezi nì: 

· individuální práce s dárcem, 

· fundraising na místní úrovni, 

· grantové �ádosti a projekty. 

                                                 

38 REKTOØÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru: Základy ekonomiky, teorie a øízení. 3. vyd. 
Praha: Ekopress, 2010, s. 95-97. 
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Vìnovat se individuálnì dárcùm je pro organizace velice dùle�ité. Jak jsem ji� 

uvedla vý�e, vìt�í poèet dárcù je lep�í ne� závislost pouze na jednom okruhu dárcù. 

Dárce lze rozdìlit dle toho, zda mají vyhrazené prostøedky pro darování neziskovým 

organizacím èi nemají, ale pøi zaujmutí je mohou poskytnout. Dále mù�eme rozli�ovat 

potenciální dárce, o kterých se domníváme, �e by nám mohli darovat prostøedky, dárce, 

kteøí nám dávají poprvé èi nám ji� dávali v minulosti. Ke ka�dému dárci je tøeba 

pøistupovat individuálnì a udr�ovat k dárci vøelý vztah, osobnì si jej vá�it. Je vhodné se 

pøedem informovat, jakou èástku po dárci vy�adovat � podle jeho mo�ností, vlastností 

a ochoty, proto�e sám od sebe nám nikdo nic nedaruje.39 �adatel by mìl umìt pøijmout 

odmítnutí od druhé strany, ta na to má právo. Ov�em nemusí to být je�tì poslední slovo. 

Dle mého názoru je nutné za v�e dìkovat, ne pouze za dar, ale i za èas, který vám 

potenciální dárce vìnoval.  

Fundraising na místní úrovni zahrnuje rùzné techniky, které pomohou organizaci 

získat finanèní prostøedky pro dosahování svého cíle, ale také pomohou prezentovat se 

pøed veøejností. Patøí mezi nì veøejné sbírky, pøímé oslovování po�tou, inzerce, vybírání 

èlenských pøíspìvkù, dotovaná akce, prodej èi závì� nebo poøádání nejrùznìj�ích akcí 

jako jsou plesy, módní pøehlídky, výstavy, vernisá�e, sportovní èi kulturní akce apod. 

Ov�em nestaèí pouze organizovat tyto akce pro získání penìz, ale také nabídnout za nì 

dárcùm protislu�bu, kterou oèekávají. Napø. zá�itek, zbo�í èi zku�enost, ale pøedev�ím 

pocit dùle�itosti a pocit vdìku za jejich peníze, díky nim� podpoøí èinnost organizace.  

Dùle�ité je rozhodnout se, která technika by byla v danou dobu a v urèitém 

prostøedí nejvhodnìj�í, která osloví nejvíce dárcù a pøinese nejvìt�í finanèní podporu. Je 

tøeba si definovat, koho chceme oslovit, kdy a proè budeme akci organizovat, jaká je 

tradice podobných akcí a zda k ní máme dostateèné zdroje � lidské i finanèní. Pøedejít 

ztrátì akce lze dodr�ováním nìkolika základních úkolù: Získat co nejvíce sponzorù tak, 

abychom pokryli rozpoèet akce sponzorskými pøíspìvky. Vydìlané peníze tak budou 

nad rámec rozpoètu. S tím souvisí i sni�ování nákladù akce. Spousta materiálù, 

pomùcek apod. lze získat právì od sponzorù, kteøí radìji vìnují vìcný dar èi poskytnou 

                                                 

39 �VRÈINOVÁ, P. Øízení neziskových organizací II. � Fundraising. 1. vyd. Ostrava: Ostravská 
univerzita, 2006. Studijní materiály pro kurz: Øízení NNO � Fundraising. Ostravská univerzita. s. 29-43 
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zdarma slu�bu, ne� vìnují finanèní pøíspìvek. Základ úspìchu akce tkví v efektivní 

propagaci a zapojení slavných lidí do programu, co� zvý�í náv�tìvnost akce. Dále lze do 

programu zaøadit aktivity, pøi kterých se budou lidé bavit, ale pro organizaci budou 

zdrojem pøíjmù.40 Tyto aktivity pøibli�uje Poláèková. Jedná se o rùzné hry, soutì�e 

a èinnosti s legálním zpùsobem získávání penìz. Tyto aktivity doporuèuje pøedev�ím 

organizacím na místní úrovni, které komunita zná a jejich èinnost pova�uje za 

dùle�itou. Poláèková vyvrací domnìní, �e lidé si myslí, �e musí organizaci podporovat 

vysokými èástkami, pøitom by pøi tìchto aktivitách darovali øádovì v desítkách korun. 

Druhým pøesvìdèením lidí je, �e veøejnost nemá zájem se do tìchto aktivit zapojovat. 

Ale kdy� se lidé budou bavit a hrát si, rádi i podpoøí èinnost organizace.41 

Grantové �ádosti a projekty patøí v Èeské republice mezi základní nejbì�nìj�í 

fundraisingové metody neziskových organizací. Proto�e se v praktické èásti budu 

vìnovat grantùm, zamìøím se v následující kapitole na toto téma podrobnìji. 

2.8.6 Grantové �ádosti a projekty 

Pod grant spadá nadaèní pøíspìvek nebo dotace. Nadaèní pøíspìvek udìlují 

nadace, nadaèní fondy, grantové agentury tedy soukromé instituce, zatímco dotace 

poskytují veøejné instituce, jako jsou ministerstva, obce a kraje. Grant lze získat na 

základì" �ádosti, jejím� podkladem je projekt. Získané prostøedky se mohou vyu�ít 

pouze úèelovì podle rozpoètu projektu. Po vyèerpání grantu následuje vyúètování. 

Projekt je plánovaná a èasovì" omezená aktivita s jasnì" definovaným cílem 

a s vymezenou dobou trvání. Projekt øídí lidé, potøebují k nìmu znaèné úsilí a zdroje. 

�Projekt je jedineèný proces se svým zaèátkem a koncem, øízený lidmi tak, aby dosáhl 

vytyèených cílù"za daných nákladù, harmonogramu a kvality.�42 

                                                 

40 �VRÈINOVÁ, P. Øízení neziskových organizací II. � Fundraising. 1. vyd. Ostrava: Ostravská 
univerzita, 2006. 74 s. Studijní materiály pro kurz: Øízení NNO � Fundraising. Ostravská univerzita. 
s. 44-53. 
41 POLÁÈKOVÁ, Z. Fundraisingové aktivity: Jak získat finanèní prostøedky od místní komunity. 1. vyd. 
Praha: Portál, 2005, s. 11-14. 
42 �VRÈINOVÁ, P. Øízení neziskových organizací I. - Projektové øízení. 1. vyd. Ostrava: Ostravská 
univerzita, 2006. Studijní materiály pro kurz: Øízení NNO � Projektové øízení. Ostravská univerzita. s. 6. 
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Mo�nosti zdrojù pro èeské nestátní neziskové organizace: 

· ministerstvo 

· kraj 

· obec 

· nadace (èeské i zahranièní) 

· nadaèní fondy 

· ambasády 

· fondy EU 

Ne� zaèneme psát projekt, je tøeba vìdìt v�echny podmínky dárce. Ten toti� dbá 

na dodr�ování stanovených pravidel a podmínek. Za jejich nedodr�ení �ádost vyøadí 

z grantového øízení a to i pro formální nedostatky. 

· Kdo mù�e o grant po�ádat a kdo ne? 

· O jakou èástku mù�eme po�ádat? 

· Kolik prostøedkù"grantující organizace celkovì poskytne? 

· Je nutné spolufinancování a z kolika procent? 

· Je k dispozici pøedepsaný formuláø? 

· Jaký je zpùsob podání - zalepená nebo nezalepená obálka, osobní podání, 

elektronicky? 

· Jaké jsou formální po�adavky �ádosti, vèetnì"pøíloh? 

· Jaké je datum závìrky � dle razítka po�ty nebo doruèení �ádosti? 

· Kolik kopií dárce vy�aduje? 

· Jaká jsou kritéria pro posuzování podaných �ádostí? 

· Jaká je doba trvání projektu resp. grantu? 

· Kdy oznámí výsledky? 

�ádost o grant by mìla být pojata kladnì, co� má vìt�í �anci na úspìch ne� �ádost 

o grant proti nìèemu.43 

                                                 

43 �VRÈINOVÁ, P. Øízení neziskových organizací I. - Projektové øízení. 1. vyd. Ostrava: Ostravská 
univerzita, 2006. Studijní materiály pro kurz: Øízení NNO � Projektové øízení. Ostravská univerzita.s.6-7. 
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Projekt bude úspì�ný, pokud bude dokonèený ve stanoveném termínu, nebudou 

pøekroèeny náklady a bude dosa�eno cíle. Na druhou stranu projekt bude neúspì�ný, 

pokud téma bude nevhodné a �adatel se tak bude projektu vìnovat zbyteènì. Dále 

pokud nebude mít dostateènou podporu vedení a jasnì stanovený cíl, nebude správnì 

vybrán vedoucí projektu, projekt bude �patnì plánován a øízen èi øízen neodbornì. 

Projekt nebude úspì�ný, pokud se nepøizpùsobí mìnícím se podmínkám nebo bude 

docházet k velkým zmìnám v prùbìhu projektu. 

Grantová pøihlá�ka obsahuje základní strukturu projektu. Je to písemná �ádost 

o podporu, nebývá zpravidla del�í ne� 10 � 15 stran. Plní nìkolik funkcí: pøedstavuje 

program � ná� zámìr a navrhovaná øe�ení, seznamuje s plánem èinností k dosa�ení cílù, 

pøedstavuje �ádost ne prosbu o pomoc, je nástrojem pøesvìdèování, slibem a závazkem. 

Obsah grantové pøihlá�ky se mù�e mìnit dle po�adavkù jednotlivých dárcù, av�ak 

zpravidla se jedná o tyto informace: 

· �adatel � název organizace, jména a kontakt na statutární zástupce 

organizace, statut organizace, sídlo, telefon, mail, www.stránky, èíslo 

a datum registrace, identifikaèní èíslo, bankovní spojení, oblast pùsobení, 

zamìøení organizace, poslání, pøehled o hospodaøení organizace 

v posledním úèetnì uzavøeném roce, 

· název projektu � krátký a výsti�ný, 

· shrnutí � neboli anotace, 

· obecný cíl projektu � dlouhodobý cíl, kterého nelze úspì�ným 

dokonèením projektu dosáhnout, ale pouze pøispìt k jeho dosa�ení, 

· cíle projektu � konkrétní, reálné, dosa�itelné a v souladu s posláním 

organizace, nejsou jimi aktivity, 

· cílová skupina � osoby, na které je projekt zamìøen, jejich poèet, u�itek, 

· zdùvodnìní projektu � pøehled motivù a dùvodù k realizaci, zku�enosti 

s pøede�lými projekty, souvislost s vypsanými podmínkami,"

· popis aktivit � zpùsob dosa�ení definovaného cíle, popis jednotlivých 

aktivit, které budou spoleènì tvoøit celek a budou odpovídat polo�kám 

rozpoètu, øadí se dle dùle�itosti nebo podle èasového plánu, 
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· èasový harmonogram � logický sled aktivit slovnì i graficky, 

· realizátor projektu � osoby realizaèního týmu � jméno, vzdìlání, praxe, 

pozice, podíl na realizaci, 

· výstupy � seznam konkrétních produktù, které by mìly pøispìt k dosa�ení 

definovaných cílù,  

· materiálnì-technické zabezpeèení projektu � jak hmotný tak i nehmotný 

majetek,  

· multiplikaèní efekt projektu � dal�í vyu�ití výstupù"projektu, dal�í efekty 

projektu mimo oèekávané výstupy,  

· udr�itelnost projektu � jak budou aktivity pokraèovat a budou 

financovány po skonèení grantu,   

· význam projektu � pro spoleènost, komunitu, organizaci a partnery, "

· prohlá�ení �adatele, pøípadnì partnerù"�"místo, datum, podpis,  

· pøílohy � povinné pøílohy (doklad o pøidìlení IÈO, stanovy, výroèní zpráva 

apod. a nepovinné pøílohy (pøílohy související s projektem). 

Rady k podání �ádosti zní: Dbejte pøi zpracování �ádosti i na estetickou stránku ne 

pouze na obsahovou a formální. Pøi osobním odevzdání si nechte potvrdit pøijetí �ádosti 

a pøi po�tovním doruèení posílejte �ádost doporuèenì. A nezapomeòte si uschovat kopii 

�ádosti, nejlépe v ti�ené i elektronické podobì. 

Rozpoèet projektu popisuje finanèní stránku projektu, z jakých zdrojù" bude 

projekt financován - vèetnì" pøíspìvku od dárce. Rozpoèet by mìl být polo�kovì"

pøehledný, jasný a srozumitelný. Dále by mìl splòovat tato kritéria: druhové èlenìní 

nákladù" � podle pøedepsaného formuláøe, zahrnout rezervu, pøi sestavení rozpoètu 

vycházet z praxe z minulých období nebo jiných projektù, vzít si vzor z podobné 

organizace, dodr�ovat pøedepsané tabulky, názvy polo�ek a jednotky, správnì uvádìt 

souèty, mezisouèty a výpoèet procent. Rozpoèet je významnou èástí projektu. 44 

                                                 

44 �VRÈINOVÁ, P. Øízení neziskových organizací I. - Projektové øízení. 1. vyd. Ostrava: Ostravská 
univerzita, 2006. Studijní materiály pro kurz: Øízení NNO-Projektové øízení. Ostravská univerzita.s.8-11. 
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2.9 Shrnutí 

Neziskové organizace jsou aktivní v rùzných oblastech spoleèenského �ivota. Své 

èinnosti musí mimo jiné zabezpeèit i finanènì. Tento proces lze nazvat �fundraising�, 

neboli hledání a získávání zdrojù, resp. øízení a správa zdrojù, které mají pomoci 

pøedev�ím neziskovým organizacím dosáhnout stanovených cílù a naplnit své poslání.  

Mezi zdroje lze zaøadit nejen finanèní prostøedky ale také podporu formou 

darování slu�eb nebo výrobkù èi pøíznivce organizace a dobrovolníky. Tyto zdroje 

mohou plynout jak z Èeské republiky, tak ze zahranièí. Èást finanèních prostøedkù 

organizace získávají z vlastní èinnosti, èást z externích zdrojù díky veøejným 

rozpoètùm, individuálním dárcùm, firemním dárcùm atd. Nelze opomíjet i nepøímé 

zdroje, které �etøí finanèní prostøedky díky daòovým úlevám, dobrovolníkùm apod. 

Organizace by mìla být financována z více zdrojù, jejich pomìrové zastoupení by také 

mìlo být vyvá�ené, aby organizace nebyla závislá pouze na jednom z nich.  

Mezi hlavní zpùsoby získávání finanèních zdrojù lze patøí: direkt mail, vyhlá�ení 

veøejné sbírky, benefièní akce, osobní dopis nebo telefonický rozhovor, písemná �ádost 

o grant, fundraising �od dveøí ke dveøím�, poulièní fundraising, osobní náv�tìva, 

èlenství, testament-fundraising, online fundraising, vlastní pøíjmy.  

Za nejúèinnìj�í metodu získávání finanèních zdrojù lze zaøadit individuální práci 

s dárci. Neziskové organizace pou�ívají èastìji i dal�í metody, bez kterých by vìt�ina 

organizací nebyla schopna financovat své èinnosti. Patøí mezi nì fundraising na místní 

úrovni a grantové �ádosti a projekty. Fundraising na místní úrovni zahrnuje rùzné 

techniky, jako napø. veøejné sbírky, vybírání èlenských pøíspìvkù, poøádání 

nejrùznìj�ích akcí, které pomohou organizaci získat finanèní prostøedky pro dosahování 

svého cíle, ale také pomohou prezentovat se pøed veøejností. Grantové �ádosti 

a projekty patøí v Èeské republice mezi základní fundraisingové metody neziskových 

organizací. Pod grant spadá nadaèní pøíspìvek nebo dotace. Nadaèní pøíspìvek udìlují 

nadace, nadaèní fondy, grantové agentury tedy soukromé instituce, zatímco dotace 

poskytují veøejné instituce, jako jsou ministerstva, kraje a obce. Projekt je plánovaná 

a èasovì"omezená aktivita s jasnì"definovaným cílem a s vymezenou dobou trvání.  
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3. Analýza problému a souèasné situace 

V praktické èásti se zamìøím na obèanské sdru�ení Junák � svaz skautù a skautek 

ÈR, støedisko Jedovnice, jen� je základní organizaèní jednotkou Junáka � svazu skatù 

a skautek ÈR. Budu se vìnovat hospodaøení uvedené organizaèní jednotky a pøedev�ím 

jejím nejvýznamnìj�ím zdrojùm financování - dotacím a projektùm. 

3.1 Junák � svaz skautù a skautek ÈR 

Junák - svaz skautù a skautek ÈR (dále jen Junák) je dobrovolné, nezávislé 

a nepolitické obèanské sdru�ení dle zákona è. 83/1990 Sb., o sdru�ování obèanù, které 

sdru�uje své èleny a èlenky bez rozdílu národnosti, nábo�enského vyznání, politického 

pøesvìdèení, rasy nebo jiných rozdílù.  

Junák je èlenem tìchto svìtových organizací: 

· WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts - Svìtová 

asociace skautek)  

· WOSM (World Organization of the Scout Movement - Svìtová organizace 

skautského hnutí)  

· ISGF (International Scout and Guide Fellowship - Mezinárodní 

spoleèenství skautù a skautek). 

Posláním Junáka je �podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich 

duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tìlesných schopností tak, aby byli 

po celý �ivot pøipraveni plnit povinnosti k sobì samým, bli�ním, vlasti, pøírodì a celému 

lidskému spoleèenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem 

skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem a zakladatelem èeského skautingu, prof. 

A. B. Svojsíkem.�45 

                                                 

45 Stanovy Junáka - svazu skautù a skautek ÈR. Skautská køi�ovatka [online]. 21.10.2001 [cit. 2012-01-
17]. Dostupné z: http://krizovatka.skaut.cz/organizace/dokumenty/spisovna/#results  
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Skautská výchovná metoda vede mladého èlovìka k osobnímu rùstu, je 

soustavou výchovy a sebevýchovy, která vede k upevòování charakteru, vytváøení 

hodnotového systému, rozvoji dovedností a znalostí. Skautskou výchovnou metodu 

tvoøí systém vzájemnì provázaných prvkù: skautský slib a zákon vyjadøující �ivotní styl 

a hodnotový systém, uèení se prostøednictvím praktických èinností a her, týmová práce 

v malých skupinách (obvykle dru�inách) rozvíjející spolupráci, vùdèí schopnosti 

a odpovìdnost za druhé, zájem a spoluúèast ka�dého mladého èlovìka na jeho osobním 

rozvoji, symbolický rámec nabízející pro urèitou vìkovou skupinu výchovnou motivaci 

a inspiraci, pobyt a èinnost v pøírodì, její poznávání a ochrana, podpora mladých lidí 

dospìlými a vzájemná spolupráce, slu�ba spoleènosti, postupné stimulující programy, 

vyu�ívání skautské symboliky a výchovného prostøedí. 

 Organizaèní strukturu Junáka tvoøí:  

· Junák (jako celek),  

· vy��í organizaèní jednotky,  

· základní organizaèní jednotky,  

· zvlá�tní organizaèní jednotky.46 

Junák � svaz skautù a skautek ÈR má v souèasné dobì celkem pøes 45 tisíc èlenù 

a je nejvìt�í výchovnou organizací u nás. Skautské èinnosti se vìnuje 7 tisíc 

dobrovolných èinovníkù. Pøibli�nì 4 tisíce z nich pracují pøímo s dìtmi v oddílech � za 

rok v celém hnutí odpracují pøes 1 150 000 dobrovolnických hodin. Junák má 

propracovaný vzdìlávací systém a dospìlí dobrovolníci mají povinnost absolvovat 

navíc zdravotnický kurz. Ka�dý rok poøádá Junák pøibli�nì tisíc táborù, kterých se 

zúèastní pøes 23 000 dìtí. O dìti se stará na 5 000 dospìlých dobrovolníkù.47 

                                                 

46 Stanovy Junáka - svazu skautù a skautek ÈR. Skautská køi�ovatka [online]. 21.10.2001 [cit. 2012-01-
17]. Dostupné z: http://krizovatka.skaut.cz/organizace/dokumenty/spisovna/#results  
47 Zajímavá fakta a èísla. Skaut [online]. 2011 [cit. 2012-01-24]. Dostupné z: 
http://verejnost.skaut.cz/skauting/o-skautingu/fakta-cisla 
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3.2 Junák � svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Jedovnice  

Junák � svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Jedovnice (dále jen støedisko 

Jedovnice) je dle § 6 odst. 2 písm. e) zákona o sdru�ování obèanù organizaèní 

jednotkou Junáka (jako celku).  Støedisko Jedovnice jedná svým jménem od svého 

vzniku roku 1990, má svoji právní subjektivitu (zpùsobilost nabývat vlastním jménem 

práva a povinnosti) závislou na právní subjektivitì svého zakladatele, tj. Junák � svaz 

skautù a skautek ÈR, okres Blansko a plní úkoly plynoucí z poslání Junáka. Nemù�e 

zøizovat ani sdru�ovat dal�í organizaèní jednotky nadané právní subjektivitou, ale 

sdru�uje své èleny, obvykle seskupené do výchovných jednotek (zpravidla nazývaných 

oddíly), které v�ak nemají právní subjektivitu.48  

Základní struktura orgánù støediska Jedovnice je následující: snìm - nejvy��í 

orgán jednotky, rada - vrcholný øídící orgán jednotky, vedoucí støediska - statutární 

orgán a revizní komise - kontrolní orgán. Úkolem støediska Jedovnice je pøedev�ím 

øídit a zaji��ovat skautskou výchovu dìtí a mláde�e v daném místì a garantovat její 

úroveò a kvalitu, poskytovat materiální a technické zázemí pro èinnost v oddílech a 

podporovat jejich vedení, sdru�ovat a organizovat èleny Junáka, kteøí v daném místì 

pùsobí.49 

3.3 Hospodaøení 

Oblast hospodaøení obèanského sdru�ení Junák upravuje Hospodáøský øád Junáka, 

který platí jak pro Junák (jako celek) tak i pro organizaèní jednotky (dále jen OJ) 

a èleny Junáka. Hospodaøení Junáka slou�í k zabezpeèení jeho výchovných cílù.  

Pod pojmem �hospodaøení� se rozumí: �soubor ekonomickosprávních èinností 

zabezpeèujících provoz Junáka èi jeho OJ, mezi které patøí správa majetku, získávání 

finanèních zdrojù a nakládání s nimi, tvorba, èerpání a kontrola rozpoètu, vedení 

úèetnictví, plnìní daòových povinností, tvorba vnitøních hospodáøských pøedpisù 

                                                 

48 Stanovy Junáka - svazu skautù a skautek ÈR. Skautská køi�ovatka [online]. 21.10.2001 [cit. 2012-01-
17]. Dostupné z: http://krizovatka.skaut.cz/organizace/dokumenty/spisovna/#results  
49 Organizaèní øád a systemizace Junáka. Skautská køi�ovatka [online]. 11.12.2005 [cit. 2012-01-17]. 
Dostupné z: http://krizovatka.skaut.cz/organizace/dokumenty/spisovna/#results 
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a plnìní ostatních povinností v oblasti hospodaøení vyplývajících z právních pøedpisù 

i vnitøních pøedpisù Junáka.�50 

Støedisko Jedovnice, stejnì jako ka�dá OJ má své vlastní identifikaèní èíslo (IÈO) 

a daòové identifikaèní èíslo (DIÈ), není plátcem DPH dle zákona è. 253/2004 Sb, o dani 

z pøidané hodnoty, proto�e obrat jednotky nepøesáhl èástku 1 milion korun za 12 

bezprostøednì po sobì jdoucích mìsícù. Za hospodaøení je odpovìdný její statutární 

orgán. Støedisko Jedovnice je podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví v platném 

znìní úèetní jednotkou a vede úèetnictví v plném rozsahu. Na vedení úèetnictví se 

vztahuje následující právní úprava a vnitøní pøedpisy:  

· zákon o úèetnictví è. 563/1991 Sb. ve znìní zákona è. 437/2003 Sb., 

· vyhlá�ka è. 504/2002 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona 

o úèetnictví pro úèetní jednotky, u kterých hlavním pøedmìtem èinnosti 

není podnikání, pokud úètují v soustavì podvojného úèetnictví (ve znìní 

novely è. 400/2005 Sb.), 

· Èeské úèetní standardy è. 401 � 414. pro úèetní jednotky, u kterých 

hlavním pøedmìtem není podnikání, jedná se pouze o metodiku a její 

ustanovení tedy nemají obecnì závaznou platnost, 

· vnitøní pøedpisy - nejvy��ím vnitøním pøedpisem, který upravuje oblast 

hospodaøení, jsou Stanovy Junáka. Dále v hierarchii vnitøních pøedpisù 

následují øády, smìrnice a pokyny.51 

Støedisko Jedovnice hospodaøí podle svého rozpoètu, který ka�doroènì schvaluje 

rada støediska Jedovnice tak, aby byl zaji�tìn dlouhodobý rozvoj organizaèní jednotky 

a aby byly prostøedky vynakládány úèelnì v souladu s výchovnými cíli. Dále musí na 

ka�dou akci, kterou poøádá, sestavit samostatný rozpoèet. Akce se rozdìlují na velké 

(pøedpokládané náklady jsou vy��í ne� 10.000,- Kè nebo doba trvání je del�í ne� 6 dní) 

                                                 

50 Hospodáøský øád Junáka. Skautská køi�ovatka [online]. 22.5.2011 [cit. 2012-01-17]. Dostupné z: 
http://krizovatka.skaut.cz/organizace/dokumenty/spisovna/#results  
51 Metodický list 11 - Pøedpisy upravující oblast hospodaøení. Skautská køi�ovatka [online]. 30. 6. 2006, 
23.2.2009[cit.2012-01-17].Dostupnéz: http://krizovatka.skaut.cz/organizace/dokumenty/spisovna/#results  
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a malé akce (ostatní akce). Hospodaøení akce je ukonèeno finanèním vyhodnocením 

a zavedením do úèetnictví støediska Jedovnice.52 

3.4 Finanèní zdroje Junáka 

Skautské oddíly a støediska potøebují k zaji�tìní své èinnosti finanèní prostøedky, 

jejich vý�e se odvíjí od místních podmínek. Finanèní zdroje lze rozdìlit do tøí skupin: 

· vlastní zdroje � prostøedky, které zpravidla poskytují vlastní èlenové 

organizaèní jednotky nebo je organizace doká�e vytvoøit vlastní èinností, 

vlastní zdroje se nevracejí (napø. èlenské pøíspìvky, úèastnické poplatky, 

výnosy z vlastní èinnosti, pronájem táboøi��), 

· cizí zdroje � prostøedky, které organizaèní jednotka získá na urèitou dobu 

a po sjednané lhùtì je musí vrátit (poskytovatel napø. banka nebo Fond 

obnovy nemovitostí pøi ústøedí Junáka na poøízení nebo opravy nemovitého 

majetku) 

· potenciální zdroje � prostøedky, které organizaèní jednotka získává ze 

svého okolí na podporu své èinnosti (napø. peníze z veøejných rozpoètù, 

firemní a individuální dárcovství).53 

3.5 Finanèní zdroje støediska Jedovnice 

3.5.1 Analýza zdrojù financování 

Pro kvalitní zhodnocení výnosù obèanského sdru�ení Junák � svaz skautù 

a skautek ÈR, støedisko Jedovnice je potøebné podrobnì prozkoumat jeho úèetní 

výkazy. Analýza výnosù se zamìøuje na bli��í prozkoumání výnosù z úèetních výkazù 

zisku a ztrát. Výnosy podniku jsou ve�keré finanèní prostøedky, které spoleènost získala 

za urèité období. U støediska Jedovnice tvoøí výnosy pøedev�ím úèastnické poplatky 

a dotace, jak lze vidìt v následující tabulce.   

                                                 

52 Metodický list 17 - rozpoèet a v�e kolem. Skautská køi�ovatka [online]. 30.6.2006 [cit. 2012-01-17]. 
Dostupné z: http://krizovatka.skaut.cz/organizace/dokumenty/spisovna/#results 
53 Metodický list 26 - Finanèní zdroje. Skautská køi�ovatka [online]. 30.1.2008 [cit. 2012-01-17]. 
Dostupné z: http://krizovatka.skaut.cz/organizace/dokumenty/spisovna/#results 
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Výnosy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Úèastnické poplatky 208 778 242 113 237 252 240 795 281 223 280 417 

Veøejné rozpoèty 90 553 94 319 113 425 227 944 116 206 153 279 
V

 to
m

 Dotace M�MT, èinnost 
org. mláde�e 52 553 61 319 73 925 65 944 76 206 91 279 
Dotace obec Jedovnice 17 000 33 000 39 500 51 000 40 000 62 000 
Dotace Jihomoravský kraj 21 000 0 0 111 000 0 0 

Výnosy z vlastní èinnosti 14 800 15 075 14 600 16 000 16 350 11 000 
Èlenské pøíspìvky 5 530 5 280 11 900 9 790 1 910 2 250 
Dary 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 4 500 
Tr�by z prodeje slu�eb 1 700 0 0 500 10 000 6 000 
Úroky 77 86 77 127 95 120 

Celkem 324 438 359 873 380 254 497 156 427 784 406 082 

Tab. 4: Výnosy sdru�ení v období 2006 - 2011 v Kè  

(Zdroj: vlastní zpracování dle údajù, které poskytl hospodáø støediska Jedovnice) 

Zamìøila jsem se na období od roku 2006 a� po rok 2011, tj. �est po sobì jdoucích 

úèetních období, abych mohla zhodnotit vývoj výnosù v èase. Na základì zji�tìných 

údajù tak snáze pochopím financování obèanského sdru�ení a budu moci plánovat dal�í 

zdroje výnosù. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Podíl finanèních zdrojù støediska Jedovnice  

(Zdroj: vlastní zpracování dle údajù, které poskytl hospodáø støediska Jedovnice) 
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Z grafu je patrné, �e ve sledovaném období �esti let s výjimkou v roce 2009 tvoøí 

pøibli�nì dvì tøetiny ve�kerých finanèních zdrojù støediska Jedovnice vlastní zdroje 

a jedna tøetina potenciální zdroje. Podle rozdìlení finanèních zdrojù Junáka dle 

Metodického listu 26 � Finanèní zdroje jsem do vlastních zdrojù zaøadila: úèastnické 

poplatky, výnosy z vlastní èinnosti, èlenské pøíspìvky, tr�by z prodeje slu�eb a úroky 

a do potenciálních zdrojù: veøejné rozpoèty a dary.  

V následující èásti se zamìøím na jednotlivé finanèní zdroje støediska Jedovnice, 

podmínky pro jejich získání a vývoj za období od roku 2006 � 2011 v absolutní 

a relativní vý�i vzhledem k celkovým výnosùm støediska Jedovnice. 

3.5.2 Úèastnické poplatky 

Úèastnické poplatky støedisko Jedovnice vybírá pøedev�ím na letní skautské 

tábory. Tábory jsou akce, které trvají pøibli�nì 14 dní a úèastní se jich dìti do 18 let. 

Vý�i úèastnického poplatku urèují vedoucí jednotlivých táborù na základì poètu 

pøedbì�nì pøihlá�ených dìtí a nákladù tábora. Rozpoèet tábora pøedkládá vedení tábora 

støediskové radì ke schválení. Od roku 2007 není mo�né podle pravidel Junáka èerpat 

na tábory dotace od Ministerstva �kolství, mláde�e a tìlovýchovy (dále jen M�MT). Do 

vý�e uvedeného roku díky dotaci nemohl výsledek hospodaøení skonèit ziskem. Od 

roku 2007 to sice mo�né je, ale jednotlivé oddíly nadále hospodaøí tak, aby rozpoèet 

tábora byl vyrovnaný. Tím úèastnické poplatky pokryjí pouze náklady tábora. Z toho 

vyplývá, �e pøesto�e úèastnické poplatky støediska Jedovnice tvoøí vùèi ostatním 

výnosùm nejvìt�í podíl, jak lze vidìt v následující tabulce, nelze je vyu�ít na 

financování celoroèní èinnosti.  

Rok 
Úèastnické poplatky 

v Kè v % 
2006 208 778 64,4 
2007 242 113 67,3 
2008 237 252 62,4 
2009 240 795 48,4 
2010 281 223 65,7 
2011 280 417 61,3 

Tab. 5: Úèastnické poplatky za období 2006 � 2011  

(Zdroj: vlastní zpracování dle údajù, které poskytl hospodáø støediska Jedovnice) 
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3.5.3 Dotace M�MT 

Podle nových Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpoètu ÈR 

nestátním neziskovým organizacím ústøedními orgány státní správy musí neziskové 

organizace vèetnì v�ech obèanských sdru�ení, které èerpají dotace poèínaje rokem 

2011, úètovat v podvojném úèetnictví.54 Tento po�adavek støedisko Jedovnice splòuje.  

Jak lze vidìt v následující tabulce, dotace M�MT tvoøí významný finanèní 

pøíspìvek na èinnost Junáka. Pohybuje se v rozmezí 34 a� 38 miliónù korun za poslední 

ètyøi roky. Z celkové dotace je hrazena èást provozu ústøedních orgánù a organizaèní 

jednotky ji získávají na jednotlivé typy své èinnosti (napø. na provozní náklady, na 

vzdìlávací akce, opravy kluboven, mezinárodní aktivity). Podrobné informace jsou 

zveøejòovány v Pokynu k dotacím pro OJ Junáka na pøíslu�ný rok.  

Titul 
Rozpoèet 

2011 
Skuteènost 

2010 
Skuteènost 

2009 
Skuteènost 

2008 

Program 1 - èinnost org. mláde�e 30 400 000 30 040 632 33 095 000 33 000 000 

V
 t

om
 

Provozní náklady Junáka 6 920 000 6 633 303 7 202 370 6 913 402 

Dotace junáckým krajùm 15 390 000 16 130 776 16 845 815 16 061 700 
Opravy kluboven a základen 4 550 000 3 884 734 5 214 961 5 350 000 

Celostátní akce 300 000 214 290 467 798 749 400 
Pøíprava èinovníkù Junáka 2 500 000 2 557 783 2 553 400 2 865 861 

Zahranièní výmìny 390 000 239 746 450 656 679 637 
Zahranièní poplatky 350 000 380 000 360 000 380 000 

Program 2 - èinnost neorg. mláde�e 625 000 709 368 400 000 360 000 
Program 3 - investice 3 860 000 2 846 000 4 635 000 2 975 000 
Evropa oèima mladých  - - 295 000 100 000 
Evropský rok dobrovolníka  272 000 840 000 - - 
Celkem M�MT 34 885 000 34 436 000 38 130 000 36 335 000 

Tab. 6: Pøedpokládané èerpání dotací od M�MT v roce 2011 v Kè  

(Zdroj: Kolik stojí priority aneb Dotace na rok 2012. Skautská køi�ovatka [online]. 

27.12.2011 [cit. 2012-01-18]. Dostupné z:  

http://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/6832-kolik-stoji-priority-aneb-dotace-na-rok-

2012/) 
                                                 

54 Dotace ji� jen v podvojném úèetnictví. Vláda Èeské republiky [online]. 25.1.2011 [cit. 2012-01-17]. 
Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/podvojne-ucetnictvi-80277/  
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Støedisko Jedovnice obdr�í ka�dý rok zprostøedkovanì pøes Junák � svaz skautù 

a skautek ÈR, Jihomoravský kraj TGM a následnì Junák � svaz skautù a skautek ÈR, 

okres Blansko státní dotaci. Jedná se o dotaci junáckým krajùm z programu 1 � èinnost 

organizované mláde�e, kterou ústøedí Junáka obdr�elo ze státního rozpoètu na svoji 

hlavní èinnost od M�MT v rámci �Programù státní podpory práce s dìtmi a mláde�í pro 

NNO na léta 2011 a� 2015.  

Rok 
Dotace M�MT 

v Kè v % 
2006 52 553 16,2 
2007 61 319 17,0 
2008 73 925 19,4 
2009 65 944 13,3 
2010 76 206 17,8 
2011 91 279 19,9 

Tab. 7: Dotace M�MT za období 2006 � 2011  

(Zdroj: vlastní zpracování dle údajù, které poskytl hospodáø støediska Jedovnice) 

Jak jsem ji� vý�e uvedla, úèastnickými poplatky nelze hradit celoroèní èinnost, 

proto tato dotace je pro støedisko Jedovnice nejvýznamnìj�í finanèní podporou. 

Z pøedchozí tabulky lze vyèíst, �e v jednotlivých letech tvoøí významný 13,3 � 29,9 

procentní podíl ve�kerých výnosù. 

Støedisko smí tuto dotaci vyu�ít dle pokynù k dotacím na provozní náklady 

a náklady akcí v trvání 1 � 6 dnù, které se konají v Èeské republice. Dotace na provozní 

náklady mù�e èinit nejvý�e 70 % provozních nákladù. Za provozní náklady se pova�ují 

napø. spotøeba el. energie, vytápìní, vodné a stoèné, nájemné, materiál (napø. 

kanceláøský materiál, materiál k provozu kluboven, materiál pro èinnost dìtí), 

neinvestièní vybavení (napø. vybavení kluboven, sportovní vybavení), cestovné atd. 

V rámci provozních nákladù nelze dotovat obèerstvení, potraviny a stravování.  

Za náklady akcí se pova�ují napø. cestovné úèastníkù a doprava materiálu, 

ubytování, potraviny a stravování úèastníkù akce, materiál potøebný na akci, slu�by 

potøebné na akci (napø. kopírování, odvoz odpadkù) atd..  
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Dle obecných dotaèních pravidel musí být dotace vyu�ita hospodárnì a v souladu 

s jejím úèelem. Pøi pou�ití dotace nemù�e výsledek hospodaøení projektu nebo akce 

skonèit ziskem. Dotace nelze pou�ít napø. na úhradu poho�tìní (obèerstvení napø. pøi 

jednáních orgánù nebo náv�tìvách hostù), dary, pokuty a penále, úhradu poøízení 

investièního majetku (s výjimkou investièní dotace), výrobu, tisk a distribuci èasopisù, 

bro�ur a tiskovin za úplatu komerèními prodejci, nákup pøedplatných jízdenek mìstské 

hromadné dopravy, nákup vìcí osobní potøeby, které nesouvisejí s vlastním posláním 

organizace, leasing, financování podnikatelských aktivit a výdìleènou èinnost 

organizace, náklady zahranièních slu�ebních cest a stá�í (s výjimkou projektù v oblasti 

mezinárodní spolupráce), úhradu mzdových prostøedkù a souvisejícího poji�tìní 

(s výjimkou dotací pro junácké kraje stanovené v rozhodnutí).55  

Vyúètování dotací je problematickou oblastí. Prvotní úèetní doklady (paragony, 

úètenky, faktury), kterými je èerpána dotace, musí být perfektní. Musí mít v�echny 

nále�itosti, pøedev�ím obsah hospodáøské operace (napø. identifikace pøedmìtu koupì), 

penì�ní èástku nebo informace o cenì za mìrnou jednotku a vyjádøení mno�ství, datum 

vystavení prvotního dokladu, identifikaci výstavce prvotního dokladu ideálnì firmou, 

sídlem a IÈO.56 

3.5.4 Dotace obec Jedovnice 

Pøíspìvky z rozpoètu mìstyse Jedovnice jsou pro støedisko Jedovnice ka�doroènì 

velmi významným zdrojem financování. Jedovnice tímto v obci cílenì podporuje 

aktivní èinnost s dìtmi a mláde�í. Støedisko Jedovnice udr�uje dlouhodobì velmi dobrý 

vztah s vedením obce, poøádá akce pro neorganizované dìti a veøejnost a spolupracuje 

na urèitých akcích, které poøádá obec.  

Kromì finanèního pøíspìvku Jedovnice výraznì podporuje v obci skautskou 

èinnost symbolickou èástkou 200,- Kè za rok za nájem skautské klubovny, kterou 

                                                 

55 Pokyn k dotacím organizaèních jednotek pro rok 2011. Skautská køi�ovatka [online]. 9. 2. 2011 [cit. 
2012-01-17]. Dostupné z: http://krizovatka.skaut.cz/organizace/dokumenty/spisovna/#results 
56 STEJSKAL, J. Ekonomika neziskové organizace. 1. vyd. . Praha: Junák - svaz skautù a skautek ÈR, 
2010, s. 66. 
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støedisko Jedovnice hradí. U�etøí tak nemalé finanèní prostøedky a zároveò vyu�ívá 

krásné zázemí, kde mohou skauti trávit svùj volný èas.   

Rok 
Dotace obec 
v Kè v % 

2006 17 000 5,2 
2007 33 000 9,2 
2008 39 500 10,4 
2009 51 000 10,3 
2010 40 000 9,4 
2011 62 000 13,5 

Tab. 8: Dotace od obce Jedovnice za období 2006 � 2011  

(Zdroj: vlastní zpracování dle údajù, které poskytl hospodáø støediska Jedovnice) 

V tabulce 8 je vyèíslen procentní podíl dotace od obce Jedovnice. V letech 2007 � 

2010 se pohybuje stabilnì v rozmezí 9,2 - 10,4 procent z celkových výnosù, v roce 2006 

vý�ka dotace byla oproti ostatním rokù ni��í, tj. 5,2 procent, v roce 2011 naopak vy��í, 

tj. 13,5 procent. Tento finanèní pøíspìvek nelze pou�ít na mzdové náklady 

a obèerstvení. 

3.5.5 Dotace Jihomoravský kraj 

Dosáhnout na dotaci od Jihomoravského kraje (dále jen �JMK�) lze pouze na 

základì podaných �ádostí do jednotlivých vyhlá�ených dotaèních titulù. V roce 2006 

a 2009 støedisko Jedovnice díky iniciativì nìkterých svých oddílù úspì�nì získalo 

dotaci z rozpoètových prostøedkù JMK na Dotaèní program v oblasti volného èasu dìtí 

a mláde�e. Cílem tohoto dotaèního programu byla podpora rozvoje materiálnì technické 

základny pro práci s dìtmi a mláde�í v nestátních neziskových organizacích jako 

základního pøedpokladu pro dal�í rozvoj práce s dìtmi a mláde�í. Oddíly �ádaly 

o finanèní podporu na nákup movitých vìcí na vybavení táborové základny. Konkrétnì 

v roce 2006 èinila 21.000,- Kè na poøízení tøech stanù typu Tee-pee a v roce 2009 a� 

111.000,- Kè na nákup jednoho stanu typu Tee-pee, osm podsadových stanù, tøech lodí 

typu Palava Baraka a �est pádel k lodi. 
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Rok 
Dotace JMK 
v Kè v % 

2006 21 000 6,5 
2007 0 0,0 
2008 0 0,0 
2009 111 000 22,3 
2010 0 0,0 
2011 0 0,0 

Tab. 9: Dotace od Jihomoravského kraje za období 2006 � 2011  

(Zdroj: vlastní zpracování dle údajù, které poskytl hospodáø støediska Jedovnice) 

3.5.6 Výnosy z vlastní èinnosti 

Støedisko Jedovnice poøádá ka�doroènì v plesové sezonì skautský bál. Výnosy 

z této vlastní èinnosti lze vidìt v následující tabulce, pohybují se v letech 2006 � 2010 

ve stabilním rozmezí od 14 do 16 tisíc. V roce 2011 èinily pouze 11 tisíc kvùli ni��ímu 

poètu úèastníkù. Náklady na ples se pohybují ka�doroènì okolo 4 tisíc. Zisk z plesu 

støedisko Jedovnice vyu�ívá na úhradu svých potøeb a èinností.  

Rok 
Výnosy z vlastní 

èinnosti 
v Kè v % 

2006 14 800 4,6 
2007 15 075 4,2 
2008 14 600 3,8 
2009 16 000 3,2 
2010 16 350 3,8 
2011 11 000 2,4 

Tab. 10: Výnosy z vlastní èinnosti za období 2006 � 2011  

(Zdroj: vlastní zpracování dle údajù, které poskytl hospodáø støediska Jedovnice) 

3.5.7 Èlenské pøíspìvky 

Èlenové Junáka mají dle Stanov povinnost ka�dý rok platit èlenský pøíspìvek. 

Koneènou vý�i stanovuje støedisková rada na základì sestaveného rozpoètu. Odvíjí se 

od vý�e odvodù pro Junák (jako celek), kterou stanoví Náèelnictvo Junáka, od vý�e 
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odvodù pro vy��í organizaèní jednotky, kterou stanoví jejich rady a� do vý�e maxima 

stanoveného Náèelnictvem Junáka a od èástky potøebné pro zabezpeèení vlastních 

potøeb støediska.57 Podrobné informace jsou zveøejòovány v Pokynu k registraci na 

pøíslu�ný rok. 

Rok 
Èlenské pøíspìvky 

v Kè v % 
2006 5 530 1,7 
2007 5 280 1,5 
2008 11 900 3,1 
2009 9 790 2,0 
2010 1 910 0,4 
2011 2 250 0,5 

Tab. 11: Èlenské pøíspìvky za období 2006 � 2011  

(Zdroj: vlastní zpracování dle údajù, které poskytl hospodáø støediska Jedovnice) 

V roce 2008 a 2009 se vý�e èlenských pøíspìvkù pro støedisko Jedovnice navý�ila 

o èástku, za kterou se ka�dému registrovanému èlenu poøídilo skautské trièko. Proto 

podle tabulky 11 se èlenské pøíspìvky vy�plhaly v roce 2008 na 11.900,- Kè a v roce 

2009 na 9.790,- Kè. 

Od poètu èlenù se odvíjí celková vý�e èlenských pøíspìvkù. Støedisko Jedovnice 

pokoøilo v roce 2011 hranici 200 èlenù, má druhý nejvy��í poèet registrovaných èlenù 

ve skautském okresu Blansko. 

Rok Poèet èlenù 
Zmìna oproti 

pøedcházejícímu roku 
2006 158 - 
2007 176 11,4 
2008 170 -3,4 
2009 178 4,7 
2010 191 7,3 
2011 225 17,8 

Tab. 12: Vývoj celkového poètu èlenù støediska Jedovnice v letech 2006 � 2011  

(Zdroj: vlastní zpracování dle údajù, které poskytl hospodáø støediska Jedovnice) 

                                                 

57 Metodický list 26 - Finanèní zdroje. Skautská køi�ovatka [online]. 30.1.2008 [cit. 2012-01-17]. 
Dostupné z: http://krizovatka.skaut.cz/organizace/dokumenty/spisovna/#results 
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Rok Poèet èlenù 
Zmìna oproti 

pøedcházejícímu roku 
2003 44 974 - 
2004 43 699 -2,8 
2005 41 967 -4,0 
2006 40 583 -3,3 
2007 41 844 3,1 
2008 42 348 1,2 
2009 43 920 3,7 
2010 45 248 3,0 
2011 45 589 0,8 

Tab. 13: Vývoj celkového poètu èlenù Junáka v letech 2003 � 2011  

(Zdroj: Analýza registrace 2003�2011. Skautská køi�ovatka [online]. 6.12.2011 [cit. 

2012-01-18]. Dostupné z: http://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/6764-analyza-

registrace-2003-2011/) 

V roce 2007 dle tabulky 13 zaznamenal Junák po nìkolika letech nárùst èlenù. Lze 

to pøisoudit vzniku projektu �Nový program� na základì Charty èeského skautingu. 

Tento �Nový program� popsal skautskou èinnost tak, aby byla aktuální pro souèasnost, 

a zdá se, �e díky tomu dlouhodobì roste èlenská základna. 

3.5.8 Firemní a individuální dárcovství 

Firemní a individuální dárcovství je v obci Jedovnice a jejím okolí rozvinuté 

v rámci podpory organizace plesu, pøedev�ím sestavení tomboly. Jedná se o støednì 

velké a men�í firmy, které mají vztah k místní spoleènosti. Skaut�tí vedoucí oslovují 

rozhodující osoby ve firmách díky osobním vztahùm nebo prostøednictvím svých 

blízkých osob ve firmì pracujících. To je klíèové pro úspìch pøi �ádostech o prostøedky 

ve firmách. Spí�e ne� dar finanèní získáváme hmotný dar, výraznou slevu na zbo�í nebo 

poukázky rùzného typu � na výbìr zbo�í èi vyu�ití slu�by v urèitì hodnotì. V pøípadì 

individuálního dárcovství platí stejnì jako u firem, �e obdr�íme èastìji nìco jiného ne� 

peníze. Drobné finanèní dary bývají pøíle�itostné, náhodné a nedají se kvalitnì plánovat. 

Tvoøí dle následující tabulky nepatrný procentní podíl z celkových výnosù støediska 

Jedovnice. Individuální dárcovství je opìt zalo�eno na aktivním pøístupu skautských 

vedoucích ze støediska Jedovnice, kteøí oslovují osoby o pøispìní vìcného èi finanèního 

daru do tomboly.  
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Rok 
Dary 

v Kè v % 
2006 3 000 0,9 
2007 3 000 0,8 
2008 3 000 0,8 
2009 2 000 0,4 
2010 2 000 0,5 
2011 4 500 1,0 

Tab. 14:  Dary za období 2006 � 2011  

(Zdroj: vlastní zpracování dle údajù, které poskytl hospodáø støediska Jedovnice) 

Oslovování dárcù je nároèné � na lidi, na èas, na úsilí. Máme zku�enosti s tím, �e 

nám pravdìpodobnìji pøispìjí lidé, kteøí mají vztah k na�í èinnosti, lidé, kteøí nám vìøí � 

napø. rodièe dìtí, bývalí èlenové, známí, lidé obdobného my�lení a také ti, kteøí nám u� 

nìco jednou dali. Jsme si vìdomi toho, �e na�i èinnost nemusí podpoøit ka�dý, na 

druhou stranu je tì�ké o nìco po�ádat, ale je také tì�ké odmítnout. Dbáme na to, aby se 

lidé od nás dozvìdìli, na co pøispívají, vìnujeme jim pozvánku na ples, srdeènì 

podìkujeme a na plese vyvìsíme seznam sponzorù. Výtì�ek z tomboly je pak souèástí 

zisku z plesu, který je následnì pou�it na financování konkrétních skautských èinností 

ve støedisku Jedovnice. Dárci se o nich dozví cestou místního ti�tìného zpravodaje 

a televizního infokanálu, opìt pøipojíme podìkování v�em sponzorùm. 

3.5.9 Tr�by z prodeje slu�eb 

Typické pro skautská støediska, která èasto vlastní nejrùznìj�í majetek k zaji�tìní 

skautské èinnosti, jsou pronájmy táboøi��, speciálního vybavení nebo vyu�ívání napø. 

skautských domù jinými organizacemi. Tyto pronájmy majetku mohou být vyu�ívány 

pro získání dodateèných prostøedkù. Støedisko Jedovnice dle potøeb zájemcù pronajímá 

své táborové vybavení. V následující tabulce lze vidìt, �e tyto výnosy jsou nahodilé. 
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Rok 
Tr�by z prodeje slu�eb 

v Kè v % 
2006 1 700 0,5 
2007 0 0,0 
2008 0 0,0 
2009 500 0,1 
2010 10 000 2,3 
2011 6 000 1,3 

Tab. 15: Tr�by z prodeje slu�eb za období 2006 � 2011  

(Zdroj: vlastní zpracování dle údajù, které poskytl hospodáø støediska Jedovnice) 

3.6 Shrnutí 

Jak vyplývá z pøede�lé analýzy výnosù støediska Jedovnice, ve sledovaném období 

�esti let tvoøí nejvìt�í èást úèastnické poplatky za skautské tábory. Rozpoèty táborù jsou 

vyrovnané, tudí� tyto výnosy nelze zahrnovat do výnosù, ze kterých je hrazena 

celoroèní èinnost. Proto hospodaøení støediska Jedovnice je závislé na veøejných 

rozpoètech, konkrétnì ka�doroèních dotacích od M�MT a od obce Jedovnice. Dal�í 

finanèní zdroje jako je zisk z plesu, èlenské pøíspìvky, dary, pronájem táborového 

vybavení a úroky jsou nestabilní a tvoøí pouze malý procentní podíl na celkových 

výnosech støediska Jedovnice.  
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4. Vlastní návrhy øe�ení 

Støedisko Jedovnice financuje svoji celoroèní èinnost a èinnost svých oddílù 

z tradièních dlouholetých zdrojù a to pøedev�ím ze zprostøedkované státní dotace od 

M�MT na èinnost organizované mláde�e díky dotacím junáckým krajùm a z dotace od 

obce Jedovnice. Na poøádání výjimeèných akcí nebo na zvý�ení materiálové 

vybavenosti ji� nemá dostatek penìz. Díky nim by mohlo dojít ke zvý�ení atraktivnosti 

skautské èinnosti ve støedisku Jedovnice, støedisko by mohlo lépe obstát v konkurenci 

dal�ích zájmových èinností dìtí a to by mohlo následnì vést ke zvý�ení èlenské 

základny.   

Ve �kolním roce 2011/2012, který je zároveò i rokem skautským, oslaví Junák sto 

let své existenci. Vìt�ina oslav zaène v období od záøí leto�ního roku a oslavy vyvrcholí 

v první polovinì roku 2012, tedy pøibli�nì v dobì, kdy pøed sto lety Antonín Benjamin 

Svojsík plánoval svùj první skautský tábor. Do oslav bychom se chtìli zapojit také my, 

støedisko Jedovnice, a uspoøádat pøi této pøíle�itosti nejen pro skauty ale také pro 

�irokou veøejnost výjimeèné akce.  

Dále bychom chtìli pokraèovat v poøizování movitých vìcí na vybavení táborové 

základny. V posledních letech se poèet èlenù jak na�eho støediska Jedovnice tak 

i skautského okresu Blansko neustále zvy�uje. Pøesto v�echno støedisko Jedovnice od 

poèátku svého zalo�ení roku 1990 nevlastní dostateèné táborové vybavení, které 

vyhovuje hygienickým po�adavkùm pro poøádání táborù. Proto po dlouhých létech 

bohatých zku�eností bychom chtìli dále rozvinout na�i èinnost a zároveò vytvoøit 

zázemí pro táboøení nejen na�ich osmi oddílù. Na�im spoleèným snem je mít funkènì 

vybavenou základnu � táboøi�tì na dlouhodobì vyu�ívaném pozemku u obce Újezd 

u Èerné Hory. 

Obì pøedstavy jsou nároènìj�í akce nad rámec bì�né èinnosti støediska Jedovnice, 

proto je nutné je financovat z jiných ne� uvedených tradièních zdrojù. Proto�e podzim 

je ji� tradiènì grantovým obdobím, je správný èas toho vyu�ít. Proto jsem zaèala pátrat 

po vhodných potenciálních zdrojích. Z aktuálních vypsaných nabídek jsem vybrala: 
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· projekt Odpovìdný pøístup k majetku, který vyhlásila ÈRDM, 

· dotace na akce pro neorganizovanou mláde� od M�MT, 

· dotace na rozvoj materiálnì technické základny mimo�kolních 

zájmových aktivit dìtí a mláde�e od Jihomoravského kraje. 

O tìchto výzvách jsem se dozvìdìla na webových stránkách dotaèního portálu 

Krajského úøadu Jihomoravského kraje58 a ze skautského webu Skautská køi�ovatka59, 

který mimo jiné uvádí aktuální zprávy a novinky týkající se dotací, novì vyhlá�ených 

projektù a dal�ích mo�ností financování skautské èinnosti. Dal�í aktuální výzvy 

zveøejnìné napø. v grantovém kalendáøi obèanského sdru�ení Econnect60, v databázi 

grantù obecnì prospì�né spoleènosti Neziskovky61 atd. se netýkaly èinnosti støediska 

Jedovnice. Mìla jsem jasnou pøedstavu o aktivitách, které bychom chtìli dìlat, a tak 

jsem pro nì hledala finanèní zdroj. Zároveò tyto aktivity musely vyhovovat pøedstavì 

toho, kdo grant poskytuje. 

 

  

                                                 

58 Granty a dotace. Jihomoravský kraj [online]. [cit. 2012-01-18].  
Dostupné z: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=19&TypeID=1 
59 Skautská køi�ovatka [online]. [cit. 2012-01-18]. Dostupné z: http://krizovatka.skaut.cz/ 
60 Databáze grantù o.s. Econnect. Econnet [online]. [cit. 2012-01-18]. Dostupné z: 
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&s=F&f=2&r 
61 Granty. Neziskovky [online]. [cit. 2012-01-18]. Dostupné z: 
http://www.neziskovky.cz/clanky/508/granty/ 



 

60 

 

4.1 Projekt Odpovìdný pøístup k majetku 

Struèná charakteristika projektu 

Projekt je souèástí velkého bloku �Finanèní gramotnost v neformálním 

vzdìlávání�, který spoleènì realizují ÈRDM a Junák. Tímto projektem chtìjí podpoøit 

oddíly a støediska v jejich mo�nostech poøízení majetku vlastní èinností. Døíve bylo 

bì�né, �e výroba vìcí byla ve skautských oddílech významnou souèástí programu, která 

se v posledních letech dost vytrácí. Navíc nebyla �tìdrá Evropská unie, samosprávy, stát 

a rùzné nadace, které nyní mù�eme po�ádat o nemalé prostøedky. Je pravda, �e 

u nìkterých vìcí se vlastní výroba ji� nevyplácí, ale stále se najde hodnì pøíle�itostí, 

kdy svépomocí mù�eme u�etøit nemalé prostøedky. Zároveò se vytrácí manuální 

zruènost u dìtí a mláde�e.   

Omezení 

Do projektu se mohou pøihlásit pouze oddíly a støediska, která nemají sídlo 

v hlavním mìstì. V rámci finanèního omezení jsou podporovány projekty v rozsahu 

1.000,- a� 20.000,- Kè. �ádné spolufinancování není vy�adováno, krácení po�adované 

èástky také nebude.  

Kritéria výbìru  

· Co nejpøesnìj�í rozpoèet � pøedpokládá se, �e ceny materiálu na rozdíl od 

slu�eb není problém pøedem zjistit s pøesností na stokoruny, 

· maximální zapojení dìtí v oddílu � nejen ve fázi výroby, ale i pøi aktivitách 

souvisejících s finanèní gramotností, 

· maximální úspora oproti koupi hotových výrobkù vyjádøená procentním 

pomìrem,  

· pøimìøenost finanèních po�adavkù � celkovì bude rozdìleno 200.000,- Kè, 

projekty budou ohodnoceny, seøazeny a podpoøeny v�echny do vyèerpání 

rozdìlované èástky. 
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Podmínky úèasti 

· Sepsání závìreèné zprávy o prùbìhu aktivity - elektronicky, 

· poskytnutí kvalitních fotografií (v tiskové kvalitì) se souhlasem jejich 

publikování. 

Financování projektu 

Projekt odpovìdný pøístup k majetku je podprojekt velkého projektu, jeho� plný 

název zní pomìrnì komplikovanì: �Pøíprava a pilotá� vzdìlávacích programù (vèetnì 

metodik) pro dìti a mláde� zamìøených na rozvoj metod vzdìlávání v oblasti rozvoje 

klíèových kompetencí ve volnoèasových aktivitách: Implementace standardù finanèní 

gramotnosti v neformálním vzdìlávání.� Èastìji se o nìm pí�e jako o �FG�. Tento 

projekt zastøe�uje Èeská rada dìtí a mláde�e, která je pøíjemcem podpory z fondu 

Evropské unie, konkrétnì Evropského sociálního fondu (dále jen ESF) díky operaènímu 

programu v období 2007-2013 � OP Vzdìlávání pro konkurenceschopnost pod èíslem 

CZ.1.07/1.2.00/14.0119.62 Míra spolufinancování pro projekty dosahuje a� 100 % 

nákladù projektu (85 % ze zdrojù ESF a 15 % ze státního rozpoètu Èeské republiky).63 

Pøihlá�ka do projektu 

Uzávìrka pøihlá�ek je 15. záøí 2011 elektronicky pomocí pøihla�ovacího formuláøe, 

který obsahuje i rozpoèet. Výbìr vítìzných �ádostí probìhne ÈRDM do 30. záøí 2011, 

v�ichni �adatelé budou informováni, zda uspìli nebo ne. 

Prùbìh projektu 

Projekt jsem v èervnu 2011 pøedstavila ostatním vedoucím ve støedisku, kterým se 

projekt velice zamlouval. Díky nìmu bychom mohli poøídit dal�í vybavení táborové 

základny a zároveò zpestøit oddílový výchovný program s dìtmi a mláde�í. Rozhodli 

jsme se pro výrobu 24 kusù lavic se sklopnou podno�í (dále jen �lavice), více 

                                                 

62 Aktuální seznam pøíjemcù. Fondy evropské unie [online]. 5.1.2012 [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/7dbbeea9-9668-479f-9383-929c35fa04fb/aktualni-seznam-
prijemcu  
63 Finanèní alokace OP VK. Ministerstvo �kolství, mláde�e a tìlovýchovy [online]. [cit. 2012-01-30]. 
Dostupné z: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/financni-alokace-op-vk  
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v pøíloze 1. Projekt schválila rada a vedoucí støediska Jedovnice jako�to statutární 

zástupce, který má pravomoc podepsat smlouvu. Sestavili jsme tým lidí, kteøí zabezpeèí 

prùbìh tohoto projektu. 

Vyplnìnou pøihlá�ku do projektu (pøíloha 1) jsem odeslala 10. záøí 2011. Po 

uzávìrce pøihlá�ek mi pøi�el 18. záøí 2011 e-mail o potvrzení pøijetí pøihlá�ky. V nìm 

byla také výzva vyplnit do 25. záøí 2011 elektronicky dotazník finanèních aktivit 

(pøíloha 2), vzhledem k tomu, �e cílem projektu je také zvý�ení finanèní gramotnosti 

dìtí a mláde�e, nejen manuální zruènost. Dne 30. záøí 2011 jsem obdr�ela e-mail ze 

strany ÈRDM, ve kterém jsme se dozvìdìli, �e jsme byli v obrovské konkurenci 

vybráni v projektu Odpovìdný pøístup k majetku jako jeden z vítìzných projektù. Dále 

jsem obdr�ela informace, �e pro realizaci a vyúètování projektu jsou dvì uzávìrky: 

31. ledna 2012 a 31. srpna 2012. V dal�í e-mailové korespondenci bylo uvedeny údaje 

o vyúètování prostøedkù. Dne 8. listopadu 2011 mi pøi�el e-mail se smlouvou 

o poskytnutí pøíspìvku z dotace Evropského sociálního fondu v ÈR k projektu 

�Odpovìdný pøístup k majetku�. Smlouvu jsem dvakrát vytiskla, nechala podepsat 

vedoucím støediska Jedovnice, oznaèit razítkem a zaslala na uvedenou adresu ÈRDM. 

Následnì na adresu støediska Jedovnice pøi�la smlouva podepsaná ze strany ÈRDM. 

Zaèátkem roku 2012 jsme zaèali poøizovat materiál a od bøezna do dubna 2012 jsme se 

pustili do výroby lavic.  

Struèný popis 

Výhody výroby 24 kusù lavic jsou následující: 

· do projektu lze snadno zapojit dìti, 

· lavice jsou skladné (zatím nevlastníme �ádné táboøi�tì, proto musíme volit 

takový majetek, který je skladný; mo�nost uskladnìní máme v novì 

vybudovaném skladu ve skautské klubovnì v Lipovci), 

· lavice lze vyrábìt v na�í klubovnì, 

· jsou pøenosné a lze je vyu�ít i bìhem celého roku do skautských kluboven 

a na rùznorodé akce poøádané oddíly pro celou obec, 

· vyu�ití na pronajatých táboøi�tích, kde míst k sezení pro ná� zvy�ující se 

poèet úèastníkù tábora je mnohokráte nedostaèující. 
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Rozpoèet projektu 

Podle tvorby rozpoètu z nulového základu, který se pou�ívá u nových projektù 

a podle po�adavkù ÈRDM jsme vypracovali dva základní dokumenty � rozpoèet 

a harmonogram pøíprav, realizace a ukonèení projektu. 

Výnosy Náklady 

Druh Kè Druh Poèet Jednotka 
Kè/              

1 jednotku 
Kè   

celkem 

 Dotace 13 344 Kovové podno�í 48 ks 130 6 240 
    Døevìná surová deska 48 m 60 2 880 
    Døevìný hranol 12 m 12 144 
    Zámek na podno� 48 ks 30 1 440 
    Základní barva na døevo 4 kg 90 360 
    Základní barva na kov 2 kg 110 220 
    Vrchní barva na døevo 5 kg 190 950 
    Vrchní barva na kov 2 kg 120 240 
    Smirkový papír 10 ks 15 150 
    Vratový �roub  96 ks 3 288 
    Podlo�ka 96 ks 1 48 
    Matka 96 ks 2 192 
    �roub na zámek 96 ks 1 96 
    �roub na hranol 96 ks 1 96 
Celkem 13 344 Celkem 13 344 

Tab. 16: Rozpoèet projektu Odpovìdný pøístup k majetku  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Podle rozpoètu budeme schopni vyrobit 24 kusù lavic za 13.344,- Kè, tj. jednu 

lavici za 556,- Kè. Díky informacím z internetových obchodù jsme zjistili, �e novou 

lavici lze zakoupit pøibli�nì za 1.100,- Kè. Úspora je tedy 13.056,- Kè za 24 kusù lavic, 

544,- Kè za 1 kus lavice, v procentním vyjádøení 49,5 %.  
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Èasový harmonogram 

· 10. záøí 2011 � odeslání pøihlá�ky, 

· 23. záøí 2011 � vyplnìní dotazníku finanèních aktivit, 

· 30. záøí 2011 � obdr�ení e-mailu o úspì�nosti na�eho projektu, 

· 8. listopadu 2011 � obdr�ení e-mailu se smlouvou, 

· 30. listopadu 2011 � odeslání dvou podepsaných smluv z na�í strany, 

· 8. prosince 2011 � obdr�ení podepsané smlouvy ze strany ÈRDM,  

· 17. ledna 2012 � obdr�ení e-mailu, mj. s odkazem na vyplnìní závìreèného 

dotazníku a s pøilo�enou tabulkou pro vyúètování prostøedkù, 

· 2. ledna 2012 � 2. bøezna 2012 � nákup materiálu, 

· 5. bøezna 2012 � 30. dubna 2012 � výroba lavic, 

· 1. kvìtna � 18. kvìtna 2012 � vyúètování a zhodnocení projektu, 

· 21. � 25. kvìtna 2012 � odeslání závìreèné zprávy. 

Vyúètování projektu 

Vyúètování prostøedkù vynalo�ených na realizaci projektu vèetnì prvotních 

dokladù máme dle pokynù z e-mailové korespondence a ze smlouvy poslat elektronicky 

(naskenované doklady a tabulku s jejich pøehledem), vystavit ÈRDM fakturu na èástku, 

která odpovídá nákladùm, tedy souètu èástek na v�ech dokladech, v maximální vý�i 

nákladù projektu, tj. 13.344,- Kè a v�echny doklady øádnì ulo�it ve svém úèetnictví. 

Pøedání finanèních prostøedkù bezhotovostním pøevodem mù�e probìhnout dvìma 

zpùsoby: po realizaci projektu a schválení závìreèné zprávy vystavit fakturu na èástku 

ve vý�i nákladù projektu a ta nám bude proplacena, nebo pokud budeme potøebovat 

peníze v prùbìhu realizace projektu, vystavit zálohovou fakturu (maximálnì na 50 % 

pøidìlené èástky) a èást penìz tak obdr�íme pøedem. Zbytek penìz obdr�íme stejným 

zpùsobem, jako v první variantì. Shodli jsme se pro první variantu, tedy �e støedisko 

Jedovnice vystaví fakturu na èástku ve vý�i celkových nákladù na projekt.   

Po realizaci projektu musíme také doruèit do kanceláøe ÈRDM závìreènou zprávu, 

tj. vyplnit elektronický formuláø s otázkami k prùbìhu realizace projektu. Dále musíme 

pøipojit popis dvou novì vytvoøených a vyzkou�ených originálních aktivit èi her 

k tématu finanèní gramotnosti a fotodokumentaci realizace projektu. 
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4.2 Dotace na akce pro neorganizovanou mláde� 

Struèná charakteristika 

V rámci podpory �Programy státní podpory práce s dìtmi a mláde�í pro NNO na 

léta 2011 a� 2015�64 mohou jednotlivé OJ Junáka podávat �ádosti o dotace na akce pro 

neorganizovanou mláde�. OJ zpracují projekt dle �Pokynu k �ádostem o vybrané dotace 

na rok 2012 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mláde�)� a ústøedí Junáka 

zabezpeèí jejich kompletaci, sumarizaci a odevzdání na M�MT.  

Za akce pro neorganizovanou mláde� se pova�ují aktivity zamìøené na dìti 

a mláde�, které nejsou èleny Junáka, ale úèast èlenù Junáka není vylouèena. Aktivity 

nemohou být jednorázové, tzn., �e v rámci jednoho projektu se musí konat alespoò dvì 

akce. Ty by mìly systematicky pøispívat k roz�íøení nabídky èinností pro 

neorganizovanou mláde� 

Omezení 

· Dotaci nelze �ádat na tábory a jiné akce, které souvisle trvají déle ne� 6 dní, 

· dotaci lze �ádat nejvý�e na 70 procent celkových nákladù projektu, 

· nelze dotovat ceny pro dìti, 

· projekty se musí týkat akcí, které budou uskuteènìny v roce 2012, 

· projekt musí být sepsán maximálnì na tøi strany. 

�ádost o dotaci 

�ádost o dotaci je tøeba podat elektronicky na formuláøích, které se týkají projektu 

a rozpoètu. Termín pro doruèení �ádostí o dotaci je stanoven na 6. øíjna 2011. Kanceláø 

ústøedí Junáka elektronicky zpìtnì potvrdí zaøazení �ádosti do projektu M�MT.65 

                                                 

64 Programy státní podpory práce s dìtmi a mláde�í pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 a� 
2015. Ministerstvo �kolství, mláde�e a tìlovýchovy [online]. [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-
2?highlightWords=programy+st%C3%A1tn%C3%AD+podpory 
65 Pokyn k �ádostem o dotace na rok 2012. Køi�ovatka [online]. 09.09.2011 [cit. 2012-01-24]. Dostupné 
z: http://krizovatka.skaut.cz/organizace/ucetnictvi/6510-pokyn-k-zadostem-o-dotace-na-rok-2012/ 



 

66 

 

Priority M�MT pøi rozhodování o udìlení dotace 

· Aktivity, které vyu�ívají neformální vzdìlávací metody a rozvíjejí tvoøivost 

a aktivní úèast (participaci), 

· aktivity NNO, které navazují na cíle Evropského roku dobrovolnictví 2011, 

· aktivity NNO, které jsou urèené pro co nej�ir�í spektrum dìtí a mláde�e. 

Jak projekt napsat, aby byl podpoøen 

· zamìøit aktivity projektu na rozvíjení tvoøivosti, napø. rukodìlné èinnosti, 

výtvarné techniky a dal�í, 

· zapojit dìti do aktivit, podpoøit jejich aktivní úèast, 

· vyu�ít v aktivitách neformální vzdìlávání � uèit dìti hrou, uspoøádat 

závody, kde se dìti i nìco nauèí, 

· navázat na cíle Evropského roku dobrovolnictví 2011 � napsat do projektu, 

�e program pro dìti zaji��ují dobrovolníci z øad støediska, 

· pokrýt co nej�ir�í spektrum dìtí a mláde�e, uspoøádat akce pro dìti rùzného 

vìku a zamìøení, napø. dìtská odpoledne, pohádkové lesy, atd., 

· správnì formulovat cíle, zamìøit je na neorganizovanou mláde�, vycházet 

z priorit M�MT.66 

Financování  

Projekt je financován ze státní dotace od M�MT, program 2 � èinnost 

neorganizované mláde�e, jak je uvedeno v tabulce 6. Jednotlivé organizaèní jednotky 

Junáka, pokud mají zájem za�ádat o tuto dotaci, musí ze své iniciativy vypracovat 

projekt a zaslat jej do termínu pro doruèení �ádosti o dotaci na ústøedí Junáka, které ho 

odevzdá na Ministerstvo �kolství, mláde�e a tìlovýchovy. 

                                                 

66 Upozornìní k projektùm pro neorganizovanou mláde�. Køi�ovatka [online]. 21.09.2011 [cit. 2012-01-
24]. Dostupné z: http://krizovatka.skaut.cz/organizace/ucetnictvi/6549-upozorneni-k-projektum-
neorganizovana-mladez/ 
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Prùbìh projektu 

Díky této dotaci bychom mohli získat finanèní prostøedky na netradièní aktivity 

pro dìti a mláde� z okolí na�eho støediska v rámci oslav 100 let èeského skautingu 

a pøilákat i nové èleny. Tuto mo�nost jsem na zaèátku skautského roku v záøí 2011 

pøiblí�ila na støediskové radì vedoucím, kde jsme se také shodli zapojit se do této 

výzvy. Následnì jsme sestavily tým, sepsali plánované akce a rozpoèet, v�e podle 

po�adavkù M�MT. �ádost o dotaci, která zahrnuje popis projektu a rozpoèet na pøedem 

stanovených formuláøích, jsem do stanoveného termínu odeslala elektroniky na 

Kanceláø ústøedí Junáka. Koordinátorka dotací a poji�tìní z Kanceláøe ústøedí Junáka mi 

následnì           e-mailem potvrdila zaøazení �ádosti do projektu M�MT. Na základì 

dal�í e-mailové korespondence jsem se dozvìdìla, �e po schválení projektù ze strany 

M�MT obdr�í v�ichni �adatelé v prùbìhu bøezna èi dubnu 2012 informaci o tom, zda 

uspìli èi ne. Tak se i stalo, zaèátkem dubna jsem e-mailem obdr�ela Rozhodnutí 

è. 9800/2012/62105 o pøidìlení dotace na neorganizovanou mláde� a to ve vý�i 10.000,- 

Kè. Dle rozpoètu v pøíloze 4 jsem �ádala o dotaci ve vý�i 11.120,- Kè. Proto bylo nutné 

rozpoèty a podíl výnosù upravit. Po domluvì navý�í svoji spoluúèast o rozdíl ve vý�i 

1.120,- støedisko Jedovnice � za materiál pou�itý u rukodìlné dílny.  

Struèný popis projektu 

Projektem s názvem �100 let èeského skautingu� chceme oslovit jak èleny Junáka, 

tak �irokou veøejnost, více v pøíloze 3. Na�ím hlavním cílem je oslavit 100 let skautingu 

v Èeské republice, ov�em ne pouze oslavami, ale pøedev�ím komplexním programem. 

Do projektu jsme zahrnuli tyto akce:  

· Pohádkový les � v mìsíci dubnu, kdy se slaví Den Zemì; dìti pøed�kolního 

a �kolního vìku projdou trasu lesem, kde budou u pøírodních zajímavostí 

rozmístìni dobrovolníci pøedstavující pohádkové bytosti v lese,  

· Dìtský den � u pøíle�itosti Mezinárodního dne dìtí; téma Divoký západ, 

dìti v areálu místního høi�tì zmìøí své síly, schopnosti a dovednosti, 

· výroba drakù a Drakiáda � zku�ení dobrovolníci nauèí dìti skoro 

zapomenuté konstruktérské umìní a pomohou dìtem ve skupinkách 

zhotovit draky, následovat bude pro �irokou veøejnost Drakiáda,  
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· rukodìlná dílna, kde si dìti a mláde� vyzkou�í ruèní tisk pøes síto; princip 

této výtvarné techniky spoèívá v protlaèování barvy pøes prostupná místa 

síta na textil. 

Rozpoèet 

Proto�e je dotace poskytována nejvý�e na 70 procent celkových nákladù projektu, 

potøebovali jsme je�tì sjednat spoluúèast ve financování tohoto projektu. Díky 

dlouhodobé spolupráci s obèanským sdru�ením Vápeníèek jsme dostali pøíslib ke 

spolufinancování. Obèanské sdru�ení Vápeníèek pùsobí v Lipovci, poøádá rùzné 

kulturní, spoleèenské, sportovní a jiné akce a na své pravidelné mìsíèní porady zve 

mezi sebe i zástupce �spolkù� v Lipovci. Finanènì je podporuje pøi poøádání 

nejrùznìj�ích akcí pro obec èi podporuje vlastní èinnost spolku. Já, jako zástupce 

9. skautského oddílu v Lipovci, se tìchto porad pravidelnì úèastním a s obèanským 

sdru�ením Vápeníèek aktivnì komunikuji. Proto jsem i zde pøedstavila tento projekt 

a úspì�nì jsme se domluvili na 32% financování na�eho plánovaného projektu. Dále 

projekt podpoøí i støedisko Jedovnice, konkrétnì 9 % celkových nákladù. Podíl výnosù 

projektu je zobrazen v grafu 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Podíl výnosù projektu 100 let èeského skautingu  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Podíl výnosù projektu 100 let èeského skautingu
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Akce Kè 

Náklady 
Rukodìlná 

dílna 
Pohádkový 

les  
Den Dìtí Draci Propagace Celkem 

Síto 1 000         1 000 
Barva na textil 400         400 
Trièka 3 600         3 600 
Potraviny 60 700 700 700   2 160 
Cukrovinky   400 1 500 400   2 300 
Tvrdé papíry   20 20     40 
Luky pro mláde�     3 200     3 200 
Luky dìtské     1 600     1 600 
�ípy     1 200     1 200 
Køídy     150     150 
Ceny pro dìti     1 500     1 500 
Balící papír       200   200 
Provázek       150   150 
Krepový papír       180   180 
Lepidlo       50   50 
Izolepa       80   80 
Fixy       100   100 
Toner         700 700 
Barevné papíry         100 100 
Celkem 5 060 1 120 9 870 1 860 800 18 710 
              

Výnosy 
Rukodìlná 

dílna 
Pohádkový 

les  
Den Dìtí Draci Propagace Celkem 

Dotace 3 600 20 6 170 530 800 11 120 
Støedisko Jedovnice 1 460     170   1 630 
Vápeníèek   1 100 3 700 1 160   5 960 

Celkem 5 060 1 120 9 870 1 860 800 18 710 

Tab. 17: Programový rozpoèet projektu 100 let èeského skautingu v Kè  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z programového rozpoètu v tabulce 17 lze vyèíst, �e celkové náklady projektu èiní 

18.710,- Kè. Dotace tvoøí 59 %, co� splòuje podmínku ze strany M�MT dotovat 

náklady projektu v maximální vý�i 70 %. Pøi sestavení rozpoètu jsme museli dbát na to, 

aby rozpoèet byl vyrovnaný, tzn., aby se výnosy rovnaly nákladùm. Dále není mo�né 

dotovat ceny pro dìti, proto tento druh nákladù bude hrazen z prostøedkù od obèanského 

sdru�ení Vápeníèek. 
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Náklady Kè 
Po�adovaná 

dotace 
Výnosy Kè 

Materiál 4 720 4 320   Dotace M�MT 11 120 
Vybavení 7 000 6 000   Støedisko Jedovnice 1 630 
Kanceláøské potøeby 230 0   Vápeníèek 5 960 
Potraviny 2 160 0     
Ceny pro dìti 3 800 0     

Propagace 800 800     

Náklady celkem 18 710 11 120 Výnosy celkem 18 710 

Tab. 18: Rozpoèet projektu 100 let èeského skautingu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Do tabulky 18 jsem na základì programového rozpoètu sestavila rozpoèet projektu 

100 let èeského skautingu. Tento rozpoèet jsem doplnila do poskytnutého formuláøe, ve 

kterém musel být uveden, viz pøíloha 4. Ve formuláøi bylo potøeba vyplnit i pøesnou 

specifikaci nákladù, to ukazuje následující tabulka 19.  

Náklady Kè 

  Materiál 
barva na textil, trièka, tvrdé papíry, køídy,              
balící papír, provázek, krepový papír 

4 320 

  Vybavení 
síto, luky pro mláde� a dospìlé, luky 
dìtské, �ípy 

6 000 

  Propagace tisk plakátù a pozvánek, barevné papíry 800 

  Náklady celkem 11 120 

Tab. 19: Náklady hrazené z dotace 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Upravené podíly výnosù a upravené rozpoèty 

Jak jsem se ji� vý�e zmínila, na základì Rozhodnutí è. 9800/2012/62105 nám byla 

pøidìlena dotace na neorganizovanou mláde� pouze ve vý�i 10.000,- Kè. Dle rozpoètu 

v pøíloze 4 jsem �ádala o dotaci ve vý�i 11.120,- Kè. Proto nyní uvedu upravené podíly 

výnosù a upravené rozpoèty projektu 100 let èeského skautingu. 

 



 

71 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Upravený podíl výnosù projektu 100 let èeského skautingu  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Po domluvì navý�í svoji spoluúèast o rozdíl ve vý�i 1.120,- støedisko Jedovnice � 

za materiál pou�itý u rukodìlné dílny. Tím se zmìní dle srovnání grafù è. 2 a è. 3 podíl 

výnosù støediska Jedovnice z 9 % na 15 % a podíl výnosù z dotace M�MT se sní�í 

z 59 % na 53 %. 

Náklady Kè 
Po�adovaná 

dotace 
Výnosy Kè 

Materiál 4 720 3 200 Dotace M�MT 10 000 
Vybavení 7 000 6 000 Støedisko Jedovnice 2 810 
Kanceláøské potøeby 230 0 Vápeníèek 5 900 

Potraviny 2 160 0     
Jiné: ceny pro dìti 3 800 0     
Propagace 800 800     

Náklady celkem 18 710 10 000 Výnosy celkem 18 710 

Tab. 20: Upravený rozpoèet projektu 100 let èeského skautingu  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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V upraveném rozpoètu projektu 100 let èeského skautingu (tabulka 20) se sní�ení 

dotace dle porovnání tabulek è. 18 a è. 20 projeví ve sloupci �po�adovaná dotace� 

a �výnosy�. Proto�e rozdíl ve vý�i 1.120,- za materiál pou�itý u rukodìlné dílny uhradí 

støedisko Jedovnice, sní�í se dotace M�MT z 11.120,- Kè na 10.000,- Kè a zvý�í se 

výnosy støediska Jedovnice z 1.630,- Kè na 2.810,- Kè. Po�adovaná dotace za materiál 

se tak sní�í z 4.320,- Kè na 3.200,- Kè.  

Akce Kè 

Náklady 
Rukodìlná 

dílna 
Pohádkový 

les  
Den Dìtí Draci Propagace Celkem 

Síto 1 000         1 000 
Barva na textil 400         400 
Trièka 3 600         3 600 
Potraviny 60 700 700 700   2 160 
Cukrovinky   400 1 500 400   2 300 
Tvrdé papíry   20 20     40 
Luky pro mláde�     3 200     3 200 
Luky dìtské     1 600     1 600 
�ípy     1 200     1 200 
Køídy     150     150 
Ceny pro dìti     1 500     1 500 
Balící papír       200   200 
Provázek       150   150 
Krepový papír       180   180 
Lepidlo       50   50 
Izolepa       80   80 
Fixy       100   100 
Toner         700 700 
Barevné papíry         100 100 
Celkem 5 060 1 120 9 870 1 860 800 18 710 

Výnosy 
Rukodìlná 

dílna 
Pohádkový 

les  
Den Dìtí Draci Propagace Celkem 

Dotace 2 480 20 6 170 530 800 10 000 
Støedisko Jedovnice 2 580     230   2 810 
Vápeníèek   1 100 3 700 1 100   5 900 
Celkem 5 060 1 120 9 870 1 860 800 18 710 

Tab. 21: Upravený programový rozpoèet projektu 100 let èeského skautingu v Kè  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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V programovém rozpoètu dle srovnání tabulek è. 17 a è. 21 se zmìna projeví ve 

výnosech u programu �rukodìlná dílna�. Dotace pro rukodìlnou dílnu se sní�í o rozdíl 

1.120,- Kè z 3.600,- Kè na 2.480,- Kè a o tento rozdíl se zvý�í výnosy støediska 

Jedovnice z 1.460,- Kè na 2.580,- Kè.  

Druh náklady Kè 

Materiál 
barva na textil, trièka, tvrdé papíry, køídy, 
balící papír, provázek, krepový papír 

3 200 

Vybavení 
síto, luky pro mláde� a dospìlé, luky 
dìtské, �ípy 

6 000 

Propagace tisk plakátù a pozvánek, barevné papíry 800 

Náklady celkem 10 000 

Tab. 22: Upravené náklady hrazené z dotace  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady hrazené z dotace pøi porovnání tabulek è. 19 a 22 se sní�í na celkovou 

èástku 10.000,- Kè ve vý�i pøidìlené dotace. Konkrétnì se zmìna projeví u polo�ky 

�materiál� v pùvodní vý�i 4.320,- Kè, v upravené vý�i 3.200,- Kè. 

Èasový harmonogram 

· 5. øíjna 2011 � odeslání pøihlá�ky, 

· 7. øíjna 2011 � obdr�ení e-mailu o podání projektu na M�MT, 

· 6. dubna 2012 � rozhodnutí o pøidìlení dotace, 

· duben 2012 � Pohádkový les, v mìsíci dubnu, kdy se slaví Den Zemì, 

· èerven 2012 � Dìtský den u pøíle�itosti Mezinárodního dne dìtí, 

· øíjen 2012 � výroba drakù a Drakiáda,  

· listopad 2012 � rukodìlná dílna - ruèní tisk pøes síto, 

· do 15. prosince 2012 � vyúètování dotace. 

Vyúètování projektu 

Dle Rozhodnutí è. 9800/2012/62105 o pøidìlení dotace na neorganizovanou 

mláde� obdr�íme zálohu ve vý�i 80 procent dotace po potvrzení tohoto Rozhodnutí 

prostøednictvím e-mailu. Doplatek dotace bude zaslán po vyúètování akce. Vyúètování 
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dotace musíme zaslat do jednoho mìsíce po skonèení akcí, nejpozdìji do 15. prosince 

2012. Vyúètování se skládá z následujících formuláøù:  

· Vyúètování úèelové dotace na rok 2012,  

· Pøehled o úhradách plateb � pouze dotované náklady,   

· Vyúètování projektu a  

· Slovní zhodnocení projektu.67 

4.3 Rozvoj materiálnì technické základny mimo�kolních 

zájmových aktivit dìtí a mláde�e   

Struèná charakteristika 

Jihomoravský kraj vyhlásil na rok 2012 dotaèní program Rozvoj materiálnì 

technické základny mimo�kolních zájmových aktivit dìtí a mláde�e. Cílem tohoto 

dotaèního programu je rozvoj materiálnì technické základny pro práci s dìtmi a mláde�í 

v nestátních neziskových organizacích jako základního pøedpokladu pro dal�í rozvoj 

práce s dìtmi a mláde�í.  Dotace je urèena na technické zhodnocení, opravy a údr�bu 

táborových základen a kluboven a na nákup movitých vìcí urèených na vybavení 

táborových základen a kluboven.   

Omezení 

�ádat o dotaci mù�e oprávnìnì pouze nestátní nezisková organizace, která: 

· má ve svých stanovách zakotvenu práci s dìtmi a mláde�í a prokazatelnì 

s nimi celoroènì pracuje, 

· má sídlo nebo pùsobí na území JMK a projekt bude realizovat v období od 

1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 na území JMK, 

· je registrována Ministerstvem vnitra nebo jiným pøíslu�ným ústøedním 

orgánem minimálnì tøi roky pøed datem uzávìrky pøijímání �ádostí, 

· není zaøazena v rejstøíku �kol a �kolských zaøízení,  

· nepùsobí v oblasti tìlovýchovy a sportu.  

                                                 

67 Pokyn k dotacím organizaèních jednotek pro rok 2012. Køi�ovatka [online]. 9. 2. 2012 [cit. 2012-03-
13]. Dostupné z: http://krizovatka.skaut.cz/organizace/dokumenty/spisovna/#results 
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�ádost o dotaci 

�ádost o dotaci lze podat od 8. února 2012 do 23. bøezna 2012 elektronicky 

prostøednictvím elektronické aplikace dostupné na webových stránkách JMK a následnì 

v ti�tìné podobì na podatelnì Krajského úøadu Jihomoravského kraje nebo po�tou. Ke 

splnìní lhùty staèí pøedat �ádost k po�tovní pøepravì v poslední den lhùty.  

Ka�dý �adatel má nárok pøedlo�it do tohoto dotaèního programu jen jednu �ádost. 

V pøípadì podání více �ádostí budou v�echny podané �ádosti vyøazeny. Hodnotit se 

budou pouze úplné �ádosti se v�emi povinnými pøílohami a podané ve stanovené lhùtì.   

Financování  

Finanèní podpora je poskytovaná JMK na èinnosti v oblasti vyu�ití volného èasu 

dìtí a mláde�e v souladu s pøíslu�nými právními pøedpisy a dokumenty. Zastupitelstvo 

Jihomoravského kraje schválilo na tento dotaèní program celkem 4.000.000,- Kè.  

Minimální vý�e dotace na jeden projekt èiní 20 tisíc Kè a maximální vý�e dotace 

na jeden projekt èiní 200 tisíc Kè. Pøíjemce se musí spoluúèastnit z vlastních nebo 

jiných zdrojù minimálnì 30ti-procentním podílem z celkových nákladù na projekt. Do 

vlastních nebo jiných zdrojù nelze zahrnout finanèní prostøedky, které nejsou evidovány 

v úèetnictví �adatele.68 

Prùbìh 

Na stránkách dotaèního portálu Krajského úøadu Jihomoravského kraje jsem se po 

schválení dotaèního programu Rozvoj materiálnì technické základny mimo�kolních 

zájmových aktivit dìtí a mláde�e dne 2. února 2012 dozvìdìla o mo�nosti za�ádat 

o dotaci do vý�e uvedeného dotaèního programu. Informovala jsem o tom dal�í 

zainteresované vedoucí, kteøí byli z této mo�nosti nad�ení. Ná� zámìr zapojit se jsme 

pøedstavili støediskové radì, která jej schválila. Sestavili jsme tým lidí a zaèali se 

dotaènímu titulu více vìnovat. 

                                                 

68 Rozvoj materiálnì technické základny mimo�kolních zájmových aktivit dìtí a mláde�e. Jihomoravský 
kraj [online]. [cit. 2012-03-12]. Dostupné z: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/2112-506-
Rozvoj+materialne+technicke+zakladny+mimoskolnich+zajmovych+aktivit+deti+a+mladeze.aspx 



 

76 

 

Díky pozvánce na semináø pro oprávnìné �adatele jsem se dne 5. bøezna 2012 

zúèastnila tohoto semináøe, poøádal jej Odbor �kolství, oddìlení prevence 

a volnoèasových aktivit. Semináø se konal v budovì Administrativního a �kolícího 

centra Jihomoravského kraje. Na základì takto získaných dal�ích informací nad rámec 

vyhlá�eného dotaèního programu jsem za pomoci týmu sepsala podrobný popis projektu 

Vybavení táborové základny a sestavila polo�kový rozpoèet projektu.  

Prostøednictvím na�eho hospodáøe støediska Jedovnice jsem obdr�ela dal�í povinné 

pøílohy k �ádosti: 

· úøednì ovìøenou fotokopii IÈ,  

· fotokopii platných stanov,   

· doklad o pravomocech, personálním obsazení funkce statutárního zástupce,  

· fotokopii aktuální smlouvy o zøízení bì�ného úètu. 

Dále jsme sepsali nepovinné pøílohy a to: 

· pøedstavení �adatele a jeho èinností, 

· fotografie z táborové èinnosti, 

· nákresy vybavení, 

· snímek z pozemkové mapy, 

· souhlas pro pou�ívání movitých vìcí na pozemku a 

· souhlas majitele pozemku. 

�ádost (pøíloha 5) jsem podala 23. bøezna 2012 elektronicky prostøednictvím 

elektronické aplikace dostupné na webových stránkách Jihomoravského kraje a v ti�tìné 

podobì vèetnì pøíloh na podatelnì Krajského úøadu Jihomoravského kraje.  

Díky mo�nosti zjistit na dotaèním portálu Jihomoravského kraje aktuální stav 

�ádosti jsme se koncem bøezna 2012 dozvìdìli, �e na�e �ádost byla registrována, pro�la 

administrativní kontrolou a je pøipravena ke schválení. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

vèetnì její vý�e se dozvíme dle informací, které jsem obdr�ela na semináøi, 

pravdìpodobnì v kvìtnu tohoto roku.  
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Struèný popis projektu 

Hlavním cílem projektu je nákup movitých vìcí urèených na vybavení táborové 

základny u Újezdu u Èerné Hory. Skautské støedisko Jedovnice funguje ji� 22 let, vyvíjí 

aktivní celoroèní èinnost, která vrcholí letními tábory a jeho èlenská základna se 

dlouhodobì zvy�uje. Pøesto v�echno nevlastní dostateèné táborové vybavení. Navíc je 

za dlouhou dobu pou�ívání velmi opotøebené a nevyhovuje hygienickým po�adavkùm 

pro poøádání táborù. Proto bychom v rámci tohoto projektu chtìli poøídit vybavení, 

které splòuje zákonné po�adavky a bude dostaèující pro celkový poèet úèastníkù tábora. 

Konkrétnì se jedná o 8 podsadových stanù, 1 velký stan typ hangár, 2 �laby 

s výtokovými kohouty, 4 barely na vodu, 1 IBC kontejner na pitnou vodu do umývárny 

a 2 suché záchody. 

Rozpoèet projektu 

Celkové náklady projektu Vybavení táborové základny dle tabulky 23 jsou 

148.800,- Kè. Z toho po�adovaná dotace èiní 104.160,- Kè, tj. 70 % a spoluúèast 

støediska Jedovnice 44.640,- Kè, tj. 30 %. Tento podíl spoluúèasti splòuje po�adavek ze 

strany JMK uhradit z vlastních nebo jiných zdrojù minimálnì 30ti-procentní podíl 

z celkových nákladù na projekt.  Pøi sestavení rozpoètu jsme museli dodr�et podmínku, 

aby rozpoèet projektu byl vyrovnaný, tzn., aby se výnosy rovnaly nákladùm. 

Výnosy Náklady 

Druh Cena [Kè] Druh 
Mìrná 

jednotka 
Poèet 

Cena za 
MJ [Kè] 

Cena celkem 
[Kè] 

Dotace 104 160,00    Stan podsadový ks 8 12 000,00    96 000,00    

Spoluúèast 44 640,00    �lab s výtok. kohouty ks 2 4 000,00    8 000,00    

    Stan hangár ks 1 15 000,00    15 000,00    

    Barel na vodu ks 4 700,00    2 800,00    

    IBC kontejner ks 1 7 000,00    7 000,00    

    Suchý záchod ks 2 10 000,00    20 000,00    

Celkem 148 800,00    Celkem 148 800,00    

Tab. 23: Rozpoèet projektu Vybavení táborové základny  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Èasový harmonogram 

· 5. bøezna 2012 � úèast na semináøi pro oprávnìné �adatele, 

· 23. bøezna 2012 � odeslání �ádosti o dotaci, 

· 30. bøezna 2012 � zji�tìní stavu �ádosti - �ádost zkontrolována a pøipravena 

ke schválení, 

· kvìten 2012 - rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

· èervenec � øíjen 2012 � nákup vybavení, 

· listopad 2012 � vyúètování dotace. 

Vyúètování 

Pokud nám bude dotace pøidìlena, obdr�íme finanèní prostøedky na základì 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoètu Jihomoravského kraje do 30 dnù ode dne 

uzavøení smlouvy, a to bezhotovostním pøevodem na úèet jednorázovou splátkou, 

pokud nestanoví smlouva jinak. Èerpat dotaci budeme moci do 31. prosince 2012. 

Vyúètování dotace bude probíhat podle podmínek stanovených v této smlouvì.  

4.4 Pøínos návrhù øe�ení 

Pro støedisko Jedovnice jsem navrhla tøi konkrétní aktivity, které by mohly vést 

k financování výjimeèných akcí k oslavám 100 let èeského skautingu v roce 2012 

a k poøízení movitých vìcí urèených na vybavení na�í táborové základny. Díky 

schválení støediskovou radou jsem byla za støedisko Jedovnice povìøena zapojit se do:  

· projektu Odpovìdný pøístup k majetku, který vyhlásila ÈRDM a který je 

financován z Evropského sociálního fondu v ÈR, 

· poøádání akcí pro neorganizovanou mláde�, které jsou financovány ze 

státního rozpoètu prostøednictvím M�MT, 

· dotaèního programu Rozvoj materiálnì technické základny 

mimo�kolních zájmových aktivit dìtí a mláde�e, který vyhlásil JMK. 

V projektu Odpovìdný pøístup k majetku jsme byli v obrovské konkurenci vybráni 

jako jeden z vítìzných projektù. Ji� v záøí 2011 jsme se dozvìdìli, �e z Evropského 
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sociálního fondu v ÈR obdr�íme dotaci ve vý�i 13.300,- Kè. Proto tuto skuteènost mohl 

hospodáø støediska Jedovnice zahrnout pøi sestavování rozpoètu na rok 2012. Ov�em 

v dubnu tohoto roku jsme se dozvìdìli, �e jsme uspìli také s �ádostí o dotaci na akce 

pro neorganizovanou mláde� od M�MT ve vý�i 10.000,- Kè. Proto bylo nutné tuto 

zmìnu zohlednit v rozpoètu. V tabulce 24 ji� lze vidìt upravenou stranu výnosù 

rozpoètu na rok 2012 o tyto dvì èástky.  

Výnosy 
Skuteènost 

2011 
Rozpoèet 

2012 

Úèastnické poplatky 280 417 289 000 

Veøejné rozpoèty 153 279 140 000 

V
 to

m
 

Dotace M�MT, èinnost org. 
mláde�e 91 279 80 000 

Dotace M�MT, èinnost 
neorg. mláde�e 0 10 000 
Dotace obec Jedovnice 62 000 50 000 

Dotace Jihomoravský kraj 0 0 
Evropský sociální fond v ÈR 0 13 300 
Výnosy z vlastní èinnosti 11 000 11 000 
Èlenské pøíspìvky 2 250 1 100 
Dary 4 500 3 000 
Tr�by z prodeje slu�eb 6 000 5 000 
Úroky 120 100 

Celkem 457 566 462 500 

Tab. 24: Výnosy sdru�ení v období 2011 - 2012 v Kè  

(Zdroj: vlastní zpracování dle údajù, které poskytl hospodáø støediska Jedovnice) 

Díky tìmto dotacím støedisko Jedovnice roz�íøí své portfolio finanèních zdrojù 

a získá tak finanèní prostøedky na poøádání výjimeèných akcí pro mláde� a na poøízení 

vybavení pro na�i táborovou základnu. Rozpoèet na rok 2012 bude nutné opìt upravit 

v pøípadì, pokud uspìjeme i pøi rozhodnutí o poskytnutí dotace z dotaèního 

programu Rozvoj materiálnì technické základny mimo�kolních zájmových aktivit 

dìtí a mláde�e, který vyhlásil Jihomoravský kraj. Celkové náklady na�eho projektu 

Vybavení táborové základny èiní 148.800,- Kè, z této èástky po�adujeme dotaci ve vý�i 

104.160,- Kè, tj. 70 % nákladù projektu. Díky této dotaci bychom byli schopni nakoupit 

vybavení, které splòuje zákonné po�adavky pro poøádání letních táborù.  
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Závìr 

V neziskových organizacích pùsobí vìt�inou lidé, kteøí jsou zapálení pro èinnost 

organizace. Aby organizace, jako ka�dá jiná, mohla rozvíjet svoji èinnost, musí 

zaji��ovat svoji finanèní stabilitu. Tu zabezpeèí vícezdrojové financování. Organizace 

se tímto nestane závislá pouze na jednom dominantním zdroji a nedostane se do potí�í 

v pøípadì výpadku tohoto zdroje. Díky fundraisingu lze dosáhnout stanovených cílù 

a naplnit poslání organizace. 

Cíle diplomové práce byly naplnìny. Seznámila jsem se s problematikou 

financování neziskových organizací a pro organizaci Junák � svaz skautù a skautek ÈR, 

støedisko Jedovnice jsem vyhledala mo�né zdroje financování. Na základì podaných 

�ádostí o dotace støedisko Jedovnice získá finanèní prostøedky pro svoji èinnost nad 

rámec svých tradièních zdrojù.  

Snem støediska Jedovnice je mít funkènì vybavenou táborovou základnu. 

Vybudování komplexní základny je dlouhodobá a finanènì, materiálovì i èasovì 

nároèná zále�itost. Støedisko Jedovnice od roku 2008 proto tuto skuteènost zahrnuje do 

svých dlouhodobých plánù a rozhodnutí. Proto�e vzhledem k rozpoètu støediska 

Jedovnice a jeho mo�ným finanèním zdrojùm se jedná o nemalou finanèní èástku, sna�í 

se støedisko Jedovnice vytváøet finanèní rezervy pro tento dal�í dlouhodobý rozvoj 

organizace, díky ní� má mo�nost uhradit spoluúèast na dotaci. Proto poøízení vybavení 

díky dotacím bude pro støedisko Jedovnice velkým pøínosem.  

Také díky dotaci bude moci støedisko Jedovnice uspoøádat výjimeèné akce 

k oslavám sta let èeského skautingu. Tyto akce jsou nároènìj�í na finanèní zaji�tìní 

a støedisko Jedovnice tak bude schopno díky finanèní pomoci je zorganizovat. 

Vìøím, �e díky dlouhodobé tradici táborù a aktivní celoroèní èinnosti bude 

støedisko Jedovnice schopno jednotlivé projekty rozvíjet. V na�em støedisku máme 

pøedev�ím lidi - dobrovolníky, které skautské hnutí provází celým jejich �ivotem a jsou 

ochotni projektùm vìnovat svùj èas a vyu�ívat svých schopností, dovedností a znalostí.  
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Pøílohy 

Pøíloha 1: Pøihlá�ka do projektu Odpovìdný pøístup k majetku 

Název a èíslo støediska, oddílu, kontaktní adresa, email, telefon *  
Junák � svaz skautù a skautek ÈR støedisko Jedovnice, 621.05 
9. oddíl Lipovec 621.05.009 
Bc. Bohumila Zouharová, Lipovec 245, 679 15 Lipovec 
e-mail: bohuli.zouharova@seznam.cz, tel. è.: 722 922 419 
 
Po�adovaná èástka * 13.344,- Kè 
 
Plánovaný poøizovaný pøedmìt - název *  24x lavice se sklopnou podno�í 
 
Podrobnìj�í popis majetku, který plánujete vyrobit. Struèný výrobní postup 
a zapojení dìtí do práce. *  
Podrobnìj�í popis majetku: 
lavice se sklopnou podno�í, rozmìry 200x25x47 cm;  
materiál: deska � smrkové døevo, tlou��ka desky 3 cm, povrchová úprava lazurová 
barva, kovové podno�í � vyrobené z úhelníku tl. 3 mm, 3x3cm, zelená lazura.  
Struèný výrobní postup a zapojení dìtí do práce: 
K úkolu pøiøazený rádce, rover, ranger a vedoucí spolupracují s dìtmi a pøedev�ím 
dohlí�í na bezpeènost práce:  
1. Roveøi: naøezání surové desky na potøebnou délku 
2. Roveøi: hoblování desky elektrickým ruèním hoblíkem 
3. Dìti: zaèi�tìní povrchu desky pomocí smirkového papíru 
4. Dìti: utøení desky do èistoty 
5. Dìti: nachystání desek na penetraèní nátìr 
6. Dìti: nátìr desek penetraèním nátìrem 
7. Dìti: 2x nátìr desky vrchní barvou 
8. Dìti: naøezání hranolu na potøebnou délku 
9. Dìti: nátìr hranolu penetraèním nátìrem 
10. Dìti: 2x nátìr hranolu vrchní barvou 
11. Dìti: oèi�tìní a odma�tìní kovových podno�í 
12. Dìti: nátìr kovových podno�í základní barvou 
13. Dìti: nátìr kovových podno�í vrchní barvou 
14. Roveøi: namìøení bodù pro vyvrtání dìr do desky pro upevnìní podno�í 
15. Roveøi: vyvrtání dìr do desky pro upevnìní podno�í 
16. Rádci: kladívkem naklepnou vratové �rouby do desky, na nì nasadí podno�e 
a pomocí podlo�ky a matice pøitáhnou podno�e k desce 
17. Rádci: sklopí podno�e k desce a do podno�e zasadí zámek 
18. Roveøi: pøedvrtají díry pro �rouby na upevnìní zámku k desce 
19. Rádci: pøi�roubují zámky k desce 
20. Roveøi: vyvrtají díry do hranolu a následnì pøi�roubují hranoly k desce 
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Pøedpokládaná úspora oproti poøízení stejné vìci koupením (polo�ku není nutné 
vyplnit, pokud plánujete napøíklad malování)  

nová lavice     vlastní výroba                   úspora  
1 ks:    1.100,- Kè                   556,- Kè            544,- Kè, tj. 49 %. 
24 ks:  26.400,- Kè            13.344,- Kè   13.056,- Kè, tj. 49 %. 
 
Rozpoèet (rozepi�te v�echny oèekávané polo�ky) *  
 

Výnosy Náklady 

Druh Kè Druh Poèet Jednotka 
Kè/              

1 jednotku 
Kè   

celkem 

 Dotace 13 344 Kovové podno�í 48 ks 130 6 240 
    Døevìná surová deska 48 m 60 2 880 
    Døevìný hranol 12 m 12 144 
    Zámek na podno� 48 ks 30 1 440 
    Základní barva na døevo 4 kg 90 360 
    Základní barva na kov 2 kg 110 220 
    Vrchní barva na døevo 5 kg 190 950 
    Vrchní barva na kov 2 kg 120 240 
    Smirkový papír 10 ks 15 150 
    Vratový �roub  96 ks 3 288 
    Podlo�ka 96 ks 1 48 
    Matka 96 ks 2 192 
    �roub na zámek 96 ks 1 96 
    �roub na hranol 96 ks 1 96 
Celkem 13 344 Celkem 13 344 
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Pøíloha 2: Dotazník finanèních aktivit projektu Odpovìdný pøístup k majetku 

V tomto dotazníku bychom mìli zjistit v�echny informace, které budou potøeba k tomu, 
aby projekt dobøe probìhl. 

 

* Required 

Jméno uvedené pøi podání projektu * Bc. Bohumila Zouharová 

Kontakt (email) který byl uveden pøi podání projektu *  
bohuli.zouharova@seznam.cz 

Aktivity projektu 
O v�ech následujících otázkách v této sekci platí, �e je mo�né, �e u� jste je provedli, 
stejnì jako, �e vás teprve èekají. Otázky jsou v�dy v minulém èase, ale tím se nenechte 
ovlivnit. V odpovìdi uveïte, zda popisujete zámìr nebo u� realizovanou aktivitu. Cílem 
je v�dy popsat aktivity tak, aby je mohl podle popisu realizovat i nìkdo jiný.  
 
Jak jste se s oddílem rozhodovali, zda se do projektu zapojit * 
Na oddílové radì v èervnu 2011 nám, 9. oddílu Lipovec, oddílová pokladní pøedstavila 
projekt Odpovìdný pøístup k majetku v rámci projektu FINANÈNÍ GRAMOTNOST. 
Jednomyslnì jsme tento projekt odsouhlasili, proto�e by výraznì pøispìl jak 
k samotnému programu a výchovì dìti tak i k na�emu dílèímu cíli � postupnì poøídit 
vybavení skautské základny, která je na�ím dlouhodobým hlavním cílem. Od této doby 
jsme zapojili do tohoto konkrétního projektu i dìti. Viz ní�e. 
 
Jak jste urèovali cíle � èeho chcete dosáhnout *  
Junák � svaz skautù a skautek ÈR støedisko Jedovnice (dále jen støedisko Jedovnice) 
vzniklo roku 1990. Jeho 8 oddílù pùsobí v Jedovnicích, ale také ve Vilémovicích, 
Lipovci, Senetáøovì a Ostrovì u Macochy. Støedisko Jedovnice má druhý nejvy��í poèet 
registrovaných èlenù ve skautském okresu Blansko. Po skautských støediscích Brno-
mìsto a Brno-venkov má skautský okres Blansko nejvìt�í èlenskou základnu 
v junáckém kraji T.G.M.  
V posledních letech se poèet èlenù jak na�eho oddílu, tak i na�eho støediska Jedovnice 
a skautského okresu Blansko neustále zvy�uje. Pøesto v�echno støedisko Jedovnice od 
poèátku svého zalo�ení nevlastní �ádnou táborovou základnu. Jeho oddíly musí ka�dý 
rok platit nemalou èástku za nájem táboøi�tì. Proto po létech zku�eností bychom chtìli 
dále rozvinout na�i èinnost a zároveò najít zázemí pro táboøení pro na�e oddíly. Ka�dým 
rokem vyhledáváme nová místa pro na�e tábory, poka�dé musíme navá�et spoustu vìcí, 
na ka�dém máme tendenci nìco vylep�ovat.  
Na�im spoleèným snem je mít vlastní základnu � táboøi�tì, kde bychom si mohli udìlat 
vìci, jak se øíká, po svém, natrvalo a vyøe�ili tak i problém se skladováním vìcí. 
Táboøi�tì bychom vyu�ívali jednak pro letní stanové tábory na�ich oddílù, ale také 
bychom ho chtìli nabídnout dal�ím zájemcùm. Postupem èasu bychom chtìli vybudovat 
stálou základnu � srub, který bychom vyu�ívali bìhem celého roku, a tím umo�nili 
pobyt v pøírodì ve v�ech roèních obdobích rùznorodým skupinám. 
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Jak jste vymý�leli nápady, do èeho se pustit *  
Po letním táboøe v roce 2008 ná� 9. oddíl Lipovec intenzivnì hledá vhodný pozemek ke 
koupi èi dlouhodobému pronájmu. Zatím máme pøislíbené místo u Èerné Hory (okres 
Blansko), v budoucnu bychom ale chtìli zbudovat trvalou základnu blí�e Moravského 
krasu. Nìjaké lokality (napø. Rozstání, Senetáøov, Podomí, Hol�tejn) jsou ji� v jednání. 
Okolí Moravského krasu nás láká nejen pro ideální vzdálenost, ale také pro unikátní 
nabídky, které nabízí v�em místním i náv�tìvníkùm. Volný èas zde lze trávit velmi 
rùznorodì. 
Na podzim roku 2008 jsme úspì�nì podali �ádost o poskytnutí finanèní podpory 
z Dotaèního programu Rozvoj materiálnì technické základny mimo�kolních zájmových 
aktivit dìtí a mláde�e vyhlá�eného Jihomoravským krajem na rok 2009. Díky tomu 
jsme poøídili 8 podsadových stanù (vè. doplòkù) a 1 stan typu Tee-pee (vè. doplòkù).  
Do tohoto projektu jsme dìti aktivnì zapojili prostøednictvím rùzných aktivit a her a to 
pøedev�ím na leto�ním letním skautském táboøe a na pravidelných týdenních schùzkách 
od nového skautského roku 2011-2012. Nutno podotknout, �e díky dìtem vze�lo 
nìkolik reálných námìtù. Prostøednictvím dal�ích aktivit jsme spoleènì s dìtmi vybrali 
výrobu lavic se sklopnou podno�í. Výhod je nìkolik: 
- na pøípravì, výrobì a údr�bì lavic i na celkovém zaji�tìní projektu se dìti mohou 

zapojit snadno; 
- lavice jsou skladné (zatím nevlastníme �ádné táboøi�tì, proto musíme volit takový 

majetek, který je skladný; mo�nost uskladnìní ve skautské klubovnì v Lipovci 
máme v novì vybudovaném skladu); 

- lavice lze vyrábìt v na�í klubovnì; 
- vyu�ití na pronajatých táboøi�tích, kde míst k sezení pro ná� zvy�ující se poèet 

úèastníkù tábora je mnohokráte nedostaèující; 
- jsou pøenosné a lze je vyu�ít i bìhem celého roku do skautských kluboven a na 

rùznorodé akce poøádané oddíly pro celou obec jako napø. drakiáda a pálení 
èarodìjnic na místním výleti�ti, vánoèní besídka, dìtský karneval, dìtský den, 
mikulá�ský turnaj ve vybíjené, velikonoèní turnaj v ringu, �stra�idlení�, pohádkový 
les, Lesní lidé, výstavy v sokolovnì atd. èi pøi poøádání støediskových závodù, oslav 
100 let skautingu apod. 

Vìøíme, �e vynalo�ené lidské úsilí a èas jako i materiální a finanèní prostøedky na tento 
projekt vedou ke zdárnému dokonèení tohoto projektu.  
 
Jak jste zji��ovali, co bude v�echno potøeba udìlat *  
- prostudovali jsme projekt Odpovìdný pøístup k majetku díky ZPRÁVÁM 

KANCELÁØE ÚSTØEDÍ JUNÁKA 2011/6 a více informací na  
http://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/6247-zapojte-se-do-projektu-
quotodpovedny-pristup-k-majetkuquot/, www.rozumimefinancim.cz/majetek. 

- co bude v�e potøeba udìlat pro výrobu lavic se sklopnou podno�í, jsme se 
informovali u více zdrojù: místní stolaø, ná� skautský vùdce, který je pøímo vyuèen 
zámeèníkem a pracoval nìkolik let v oboru zámeènictví, internet.  

 
Jak jste si rozdìlovali úlohy � kdo co udìlá a kdo bude za co zodpovìdný *  
U úkolù jsme pøemý�leli nad tím, jaké vy�adují schopnosti, dovednosti, znalosti, jaká je 
jeho èasová, fyzická a finanèní nároènost, koho by mohl bavit a rozdìlovali vedoucím, 
rádcùm a dìtem dle jejich vìku, schopností, zájmùm a tomu, kolik má èasu a kolik je 
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ochotný do toho investovat. Sna�íme se také co nejvíce zapojit rovery a rangers (dále 
jen R+R), aby mohli uplatnit své znalosti i obory, které studují.  
V�echny úkoly probíhají ve spolupráci s dìtmi a jejich rádci, R+R nebo vedoucími. Tito 
lidé jsou zároveò zodpovìdní za daný úkol.   
 
Jak jste zji��ovali rizika � co se mù�e nepovést a jak by se to dalo pøípadnì øe�it *  
Prostøednictvím otevøené diskuze jsme pøi�li na nìkolik pøípadných rizik:  
- neúspìch pøi podání pøihlá�ky do projektu Odpovìdný pøístup k majetku; øe�ení: 

ukonèení celého projektu; 
- problémy s dodr�ením harmonogramu; øe�ení: posunutí termínù, proto�e jsme 

schopni se pøizpùsobit; 
- lidské ztráty; øe�ení: úkol pøedat nìkomu jinému.  
 
Jak zapojení do projektu propojujete s normální èinností va�eho oddílu (skauti 
napøíklad napojením na stezku) *  
Zapojení projektu do bì�ného programu, vìøíme, �e je a nadále bude velkým pøínosem 
jak pro dìti tak pro v�echny zúèastnìné. Støedisko Jedovnice poøádalo loni, tj. v roce 
2010 rádcovský kurz a jeho èlenové se zúèastnili èekatelských zkou�ek. Prostøednictvím 
tìchto vzdìlávacích akcí vìt�ina na�ich rádcù, R+R a vedoucích se dozvìdìla více 
o novém výchovném programu Junáka. Do nìho zapojíme i tento projekt, který je 
vhodnou pøíle�itostí. V pøípravné a závìreèné fázi lze plnit úkoly mimo pravidelné 
páteèní schùzky, samotná výrobní fáze bude zaèlenìna do pravidelných týdenních 
schùzek tak, �e èást schùzky bude vìnována výrobì a èást bì�nému programu. Dìti se 
v na�em oddílu toti� celoroènì aktivnì podílejí na vylep�ování klubovny a pøichází 
s vlastními nápady (od výroby vì�áku, oddílové knihovny, pøes malování klubovny a� 
po výrobu skladu v klubovnì), pravidelné údr�bì a úklidu klubovny, pravidelné údr�bì 
svìøených vìcí dle svých funkcí v dru�inì a v oddíle a na táboøe se zapojují do 
budování drobných doplòkù (napø. vì�ák na e�usy a hrnky, polièky, mlýnek, dr�áky na 
odpadkové ko�e,�) a jednoduchých táborových staveb (napø. pøístøe�ek na døíví, 
nástìnky, vì�ák na su�ení prádla, branky na fotbal,�). Tímto rozvíjí sebe sama 
a zlep�ují nejen svoji tábornickou praxi, práci a zacházení s náøadím a týmovou 
spolupráci. S øe�ením projektù mají na�e dìti také zku�enosti. Napø. ve skautském roce 
2009-2010 v rámci celoroèní hry Vesmír dìti intenzivnì pøes celý rok pracovaly na 
dvou projektech Centra studentských aktivit Èeské kosmické kanceláøe, které v èervnu 
2010 odeslaly na Odbor vzdìlávání Èeské kosmické kanceláøe. Oba dva projekty byly 
úspì�nì vyhodnoceny a odmìnìny. 
 
Identifikaèní údaje 
Název právnické osoby *  Junák � svaz skautù a skautek ÈR  

støedisko Jedovnice 
Adresa *    Palackého 300, Jedovnice, PSÈ  67906 
IÈO *     49463977 
Statutární zástupce * Jméno toho, kdo podepí�e (a mù�e podepsat) smlouvu  

Petr Stehlík � vedoucí støediska 
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Harmonogram 
Kdy plánujete jakou projektovou aktivitu  
15. 9. 2011 � odeslání pøihlá�ky do projektu 
Pøesný termín ukonèení projektu neznáme, do kdy máme sepsat závìreènou zprávu, 
proto pouze pøedpokládáme, �e projekt budeme realizovat od nového roku, tj. od ledna 
2012 do dubna 2012. Harmonogram by byl pøibli�nì následující: 
leden: zaji�tìní penì�ních prostøedkù na nákup materiálu,  
leden: zaji�tìní svaøení kovových konstrukcí (pøedbì�nì ceny i práce domluveny) 
leden: zaji�tìní naøezání desek (pøedbì�nì ceny i práce domluveny)                                                     
1. � 10. 2. 2012: nákup materiálu 
13. � 17. 2. 2012: naøezání surové desky na potøebnou délku a hoblování desky 
20. 2. � 30. 3. 2012: výroba lavic 
2. � 13. 4. 2012: vyúètování a zhodnocení projektu 
16. � 20. 4. 2012: odeslání závìreèné zprávy 
Pokud by mìl být projekt ukonèen døíve, na podzim èi do konce tohoto roku, tj. 2011, 
jsme schopni se pøizpùsobit. 
 
Máte nìjaké speciální po�adavky se specifickými termíny * Typicky napøíklad 
"potøebovali bychom zálohu ji� na konci èervence". Samozøejmì je mo�né vyplnit, 
�e takové po�adavky nemáte.  
Nemáme. 

Výstupy projektu 
Kde budou k dispozici fotografie èi videa z pøíprav a z prùbìhu * Kromì 
pøíspìvkù na blogu napøíklad - po�leme je emailem, budou na na�em webu 
www.nasweb.cz,...  
- ná� web: www.skautlipovec.webgarden.cz 
- na�e fotky: www.skautlipovec.rajce.idnes.cz 
- mo�nost zaslání e-mailem 
- fotografie a zpráva budou zveøejnìny v Lipoveckém zpravodaji, vystaveny postupnì 

i na obecních nástìnkách, aby se informovala i veøejnost. 
Zavazujeme se, �e sepí�eme zprávu o prùbìhu aktivity a poskytneme fotografie se 
souhlasem jejich publikování. 
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Pøíloha 3: Projekt 100 let èeského skautingu 

Název!projektu: 100 let èeského skautingu 

Název!OJ!a!Ev.!#.: Junák - svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Jedovnice 

Kontaktní!osoba:! Bc. Bohumila Zouharová 

Email: Bohuli.zouharova@seznam.cz 

Cíle!projektu 
- dát dìtem mo�nost nìco nového za�ít, ukázat mo�nost úèelného trávení volného 

èasu, 
- rozvíjet �kolní výchovu, poskytnout pøíle�itost k neformálnímu uèení bez ohledu na 

sociální postavení ve spoleènosti, 
- atraktivním zpùsobem pøedstavit veøejnosti skautskou èinnost a popø. získat dal�í 

èleny a pøíznivce, 
- v rámci oslav 100 let èeského skautingu uspoøádat akce pro �irokou veøejnost 

zamìøené na dìti, 
- pøispìt k naplnìní �ivota dìtí vlastní tvùrèí èinností, která se projevuje také pøi 

rukodìlných pracích, 
- rozvíjet u dìtí motoriku a fyzickou zdatnost, vést je ke zdravému �ivotnímu stylu, 
- rozvíjet tvoøivost a probudit zájem o tradièní rukodìlnou techniku, 
- pøivést dìvèata a kluky do pøírody, probudit v nich lásku k pøírodì, podnìcovat je ve 

vnímání svého okolí, v�ímání, co se kolem nich dìje, 
- díky na�emu výchovnému pùsobení vytváøet individuální bli��í a hlub�í vztah dìtí 

k pøírodì a prohloubit citlivìj�í a zodpovìdnìj�í vztah, vyplývající z vìdomí, �e 
pøíroda je na�ím domovem, 

- podpoøit nadìji ve smysl na�eho úsilí o ekologické chování, 
- rozvíjet citové a smyslové vnímání pøírody, 
- dát dìtem mo�nost získávat nové poznatky o pøírodì, uvìdomit si vzájemné vztahy 

v pøírodì, osvojit si správné návyky, uèit se skromnosti a �etrnosti vùèi pøírodì, 
- umo�nit dìtem získat praktické zku�enosti pøi ochranì pøírody nebo �ivotního 

prostøedí. 
 

Popis!plánovaných!aktivit 
Rukodìlná dílna � ruèní tisk pøes síto 
V zimním období nabídneme dìtem pøíle�itost v sobì objevit skryté výtvarné nadání. 
Díky této rukodìlné èinnosti chceme pøipomenout významné výroèí � 100 let èeského 
skautingu. Jedním z úkolù bude ztvárnìní tohoto èísla originálním zpùsobem. Princip 
této výtvarné techniky spoèívá v protlaèování barvy pøes prostupná místa síta na textil. 
Jedná se obecnì o nejtrvanlivìj�í a nejkvalitnìj�í volbu potisku. Tuto rukodìlnou 
èinnost zvládnou i malé dìti na prvním stupni základní �koly. Akce bude probíhat 
v jednotlivých obcích, které spadají pod na�e skautské støedisko. Dobrovolníci dìtem 
podají vhodnou formou podrobnou instruktá� nejen o námìtu, ale hlavnì o pracovním 
postupu. Dìti si vyzkou�í tradièní rukodìlnou èinnost a odnesou si domù vlastnoruènì 
ozdobené trièko nejen se symbolickým èíslem 100 na památku oslav, které budou moci 
dlouhodobì nosit. Síto budeme moci vyu�ívat dlouhodobì. 
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Pohádkový les 
Pøedev�ím pro dìti pøed�kolního a �kolního vìku uspoøádáme akci, její� pøibli�nì 2,5 
km dlouhá trasa povede blízko obce lesem, který se nachází v blízkosti CHKO 
Moravský kras. 
Po cestì u pøírodních zajímavostí budou rozmístìni dobrovolníci, kteøí dìtem uká�í, co 
zde mohou najít a pozorovat: okraj lesa, ztrouchnivìlý paøez, mraveni�tì, ptáci, mechy 
a li�ejníky, tùòka, stromy, potok, rybník apod. Dobrovolníci budou pøedstavovat 
pohádkové bytosti v lese. Tím vytvoøí pohodu a legraci. Díky osvìdèeným hrám vyu�ijí 
pøirozené zvídavosti a soutì�ivosti dìtí. Dìti tak budou s dobrovolníky lépe 
spolupracovat a stanou se aktivními prùzkumníky, úèastníky dìje. Sna�íme se, aby na 
vìt�inu dìti pøi�ly samy, tj. budeme se ptát, napovídat.  
Jednotlivé aktivity probìhnou pomocí pøírodovìdných her a ekoher, které by mìly 
probudit a prohlubovat kladný vztah k pøírodì, zájmu o ni, zodpovìdnost za její stav 
a za stav �ivotního prostøedí vùbec. Hry budou zamìøeny na získávání nových poznatkù 
i na citovou a estetickou výchovu díky bohatosti, u�iteènosti a kráse pøírody: 
- vyu�ijeme ohromné fantazie dìtí a dáme mo�nost vychutnat pøírodu v�emi smysly � 

kreslit a malovat pøímo v pøírodì, zachytit její barvy, oèichat èi ohmatat si rùzné 
pøírodní materiály pøi stavìní lesních domeèkù i pøi nejrùznìj�ích hrách, vymyslet 
kouzelné pohádky èi básnièky o �ivých tvorech, které vidí kolem sebe, 

- hledání zajímavých tvarù, barev, zvukù, samorostù, 
- poznávání vztahù v pøírodì: kde kdo �ije, co kdo potøebuje k �ivotu, co dává pøíroda 

èlovìku a jak èlovìk pùsobí na pøírodu, 
- ukázka, jak lze pro pøírodu nìco dobrého udìlat, mo�nost získat praktické 

zku�enosti, 
- problém odpadù � kam s nimi, 
- poznávací hry � pou�ití kartièek, obrázkù, fotografií, kimovka s organismy, 
- poznávání rùzných ekosystémù (les, louka, rybník), jejich vzájemné srovnání, 
- pozorování lesního �mikrosvìta� (mechy, li�ejníky) z �abí perspektivy. 
Proto�e dìti potøebují spoustu pohybu, budou moci se také vyøádit pøi nejrùznìj�ích 
pohybových hrách s vyu�itím zajímavého terénu a pøírodního náèiní. 
Ka�dým získáváním drobných poznatkù (jmen kvìtin, stromù, �ivoèichù, zajímavostí 
z jejich �ivota, stop,�) se vztah k pøírodì stává dùvìrnìj�í a bli��í. Uèením se názvù 
rostlin a �ivoèichù se také mù�e obohacovat a kultivovat jazyk a vyjadøování dìtí.  

 
Dìtský den 
Dìtský den bude probíhat v areálu místního høi�tì, kde dìti zmìøí své síly, schopnosti 
a dovednosti. Tuto akci pro neorganizovanou mláde� zaobalíme tématem Divoký západ, 
aby získala atmosféru, dalo se více pracovat s kostýmy a jednotlivými aktivitami. Tyto 
upoutávky budou vizuálnì zajímavé, aby pøilákaly zájemce.  
Na rùzných stanovi�tích se budou dìtem vìnovat dobrovolníci v kostýmech. Za splnìní 
úkolu dìti dostanou speciální platidlo, za které si pak budou moci koupit cenu podle 
svého výbìru u speciálního stánku jako trénink pro zacházení s penìzi v reálném �ivotì. 
Proto�e dìti v dne�ní dobì sly�í na dobrodru�ství � outdoorové aktivity apod., zaøadili 
bychom je do programu. Bì�nì tyto oblíbené aktivity provozujeme na letních 
skautských táborech, nyní bychom je chtìli pøedstavit �iroké veøejnosti.  
- Lanové aktivity � vyu�ijeme dlouholetých zku�eností nìkterých na�ich 

dobrovolníkù i novì kvalifikované dobrovolníky z na�eho støediska. Vìt�ina z nich 
absolvovala Kurz nízkých lanových pøeká�ek. 
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- Støelba z lukù � v na�em skautském støedisku jsou tøi zapálení lidé, kteøí lukostøelbu 
ji� nìkolik let berou jako hobby a mají svoje vybavení. Díky nim si lukostøelba na 
táborech získala velkou oblibu jak u dìtí, tak u vedoucích. Proto bychom nyní chtìli 
poøídit vlastní luky a �ípy a dát i ostatním dìtem mo�nost vyzkou�et si tuto 
atraktivní disciplínu. Nakoupené luky a �ípy bychom vyu�ívali celoroènì na 
skautských schùzkách, akcích pro veøejnost a na skautských táborech. 

- Vlastnoruèní výroba indiánských èelenek.  
- Dal�í jednotlivé aktivity budou inspirovány indiánskými zkou�kami, jako je napø. 

zkou�ka moudrosti, postøehu, rychlosti, obratnosti, míøení, rovnováhy, sluchu, 
èichu, citu, hbitosti aj.  

Souèástí bude saloon pro náv�tìvníky, kde se budou moci obèerstvit. Pro nejmen�í dìti 
bude vymezen prostor na asfaltovém høi�ti pro kreslení køídami.  

 
Výroba drakù a Drakiáda 
Vlastnoruèní výroba draka je pro podzimní drakiádu nejlep�í motivací. Zku�ení 
dobrovolníci nauèí dìti skoro zapomenuté konstruktérské umìní a pomohou dìtem ve 
skupinkách zhotovit draky. Není to tak tì�ké. Nutno podotknout, �e tito draci dobøe 
létají. Dnes vídáme vìt�inou draky koupené, ale jejich letové vlastnosti bývají spí� 
hor�í. Tím vìt�í radost pak máme z toho, jak vlastnoruènì vyrobený drak nádhernì létá. 
Poté pro veøejnost uspoøádáme podzimní drakiádu. Draci se utkají v mnoha kategoriích 
NEJ�. drak. Za tato ocenìní dostanou dìti - majitelé drakù diplomy a sladkou odmìnu. 
Draky ruènì vyrobené zvlá�tì odmìníme.  

 
Celkové!náklady 18.710,- K# 

Po�adovaná!dotace! 11.120,- K# 
 

Personální!zabezpe#ení!projektu 

Vedoucí!projektu: Bc. Bohumila Zouharová 

Po#et!dobrovolník$: 35 Po#et!zam stnanc$: 0 

 

Cílové!skupiny!projektu 
Soustøeïujeme se pøedev�ím na dìti ve vìku od 6-15 let. Pro pøed�koláky, kteøí mohou 
pøijít se svým star�ím sourozencem, budeme mít také pøipravený doprovodný program 
èi pøizpùsobené aktivity jejich vìku. Nezapomeneme pøipravit prostor také pro rodièe, 
kde mohou na své dìti poèkat, odpoènout si, obèerstvit se, prohlédnout prezentace na�í 
èinnosti èi promluvit si s vedoucími. Junák � svaz skautù a skautek ÈR støedisko 
Jedovnice vzniklo roku 1990. Jeho 8 oddílù pùsobí v Jedovnicích, ale také ve 
Vilémovicích, Lipovci, Senetáøovì a Ostrovì u Macochy. Proto pozvání na v�echny 
akce budeme smìøovat do v�ech tìchto obcí prostøednictvím jednotlivých oddílù 
a základních �kol. Pøedpokládaná náv�tìvnost: 80 � 100 dìtí ve vìku od 6 do 15 let. 

 
Termíny!akcí 
Duben 2012 � Pohádkový les, v mìsíci dubnu, kdy se slaví Den Zemì 
Èerven 2012 � Dìtský den u pøíle�itosti Mezinárodního dne dìtí  
Øíjen 2012 � Výroba drakù a Drakiáda 
Listopad 2012 � Rukodìlná dílna - ruèní tisk pøes síto 
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Pøíloha 4: Rozpoèet projektu 100 let èeského skautingu 
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Pøíloha 5: �ádost o dotaci z rozpoètu Jihomoravského kraje 
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Pøíloha 6: Popis projektu Vybavení táborové základny 
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