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Abstrakt  

Diplomová práce se zaměřuje na kroky, které jsou nutné při založení občanského 

sdružení a na následné činnosti, které sdružení po registraci na Ministerstvu vnitra 

vykonává. Teoretická východiska jsou věnována účetnictví, daním a především 

financování. Praktická část obsahuje analýzy současného stavu ve sdružení. Zjištěné 

poznatky srovnává na skutečnosti. Výsledkem práce jsou návrhy dalších kroků, které 

zvyšují profesionalitu sdružení a přispějí k lepšímu hospodaření se získanými 

finančními prostředky.  

 

Abstract  

This thesis focuses on the steps that are necessary for the establishment of the civic 

association and follow-up activities done by the Association upon registration at the 

Ministry of the Interior. Theoretical resources are devoted to accounting, tax and 

financing especially. The practical part contains analysis of the current situation of the 

association. The findings are applied to the facts. The result of this thesis are proposals 

for further steps that increase the professionalism of the association and it will 

contribute to a better management of the acquired funds of the association. 
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ÚVOD 

Občané České republiky se mohou svobodně scházet a vytvářet spolky a neziskové 

organizace. Nejčastější forma je občanské sdružení. Na vesnici tuto formu často 

využívají různé spolky, zajišťující folklorní život a udržování tradic. Mezi tradiční akce 

se řadí hody, plesy, fašanky, dožínky aj. Mezi spolky, které se v této oblasti angažují 

patří cimbálové muziky, dechové hudby, krojované chasy, taneční folklorní soubory aj. 

Práce se bude věnovat právě tanečnímu folklornímu souboru. 

Folklorní soubory jsou zakládány především proto, aby se v nich scházeli lidé se 

stejným zájmem. A to zájmem především o tanec, hudbu a zpěv. Soubory vytváří 

a nacvičují se svými členy taneční i humorná pásma z různých regionů. Pro každý 

region je potřeba pořídit kroj daného regionu. Bohatý region se pozná podle bohatosti a 

zdobenosti jeho krojů. Kroje jsou nákladná záležitost. Proto se soubory snaží vytvořit co 

nejvíce pásem s tématikou jednoho regionu, aby měl kroj co nejširší využití. Při 

dostatečném finančním základu se odvažují pořídit další kroje. S nacvičenými pásmy 

poté soubory navštěvují různé kulturní a soukromé akce a také festivaly, vernisáže aj. 

Nejčastěji je při jejich folklorních vystoupeních doprovází cimbálová muzika. 

V některých částech regionu jsou folklorní tradice a kroje spíše historií. Naštěstí se 

nachází nadšenci, kteří pátrají v archivech a chodí po pamětnících, aby původní kroje 

obnovili a navázali na zapomenutou tradici. Některé soubory jsou také takovými 

nadšenci. Snaží o zachování tradic a rozšíření folkloru mezi mládež a širokou veřejnost. 

Tyto aktivity jsou řazeny mezi výchovné aktivity pro rozvoj mládeže a pro 

prohlubování znalostí o historii a současnosti folklorních tradic.  

Jedním z problémů současných folklorních souborů je upadající zájem mládeže o tuto 

činnost. Je nezbytné přijít s něčím novým, aby to zaujalo i mladou generaci. Zároveň, 

aby se dodržely historické prvky a nedocházelo k příliš velké modernizaci.  

Pro realizaci činností a cílů sdružení je důležité získávat zdroje financování na jejich 

aktivity. Po získání finančních prostředků je velmi důležité, aby s nimi umělo sdružení 

hospodařit a hospodárně plánovat své budoucí výdaje.  
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Diplomová práce pojednává o folklorním souboru Svéráz, který začíná působit na 

folklorní scéně. Již je registrováno na Ministerstvu vnitra a je z něj občanské sdružení. 

V práci se budou analyzovat jeho začátky a navrhne se nejlepší způsob fungování 

v dalším roce. 

Věřím, že obsah této diplomové práce bude prospěšný všem tanečním sdružením, která 

se rozhodla založit občanské sdružení a ráda by měla všechny kroky s tím související 

pohromadě. Z poznatků uvedených v diplomové práci budou čerpat i členové souboru 

pro další roky. 
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1. Vymezení problémů a cílů práce 

Současný trh s folklorními tanečními soubory v mikroregionu Podluží nebyl zcela 

zaplněn. Proto se skupina mladých lidí se stejným zájmem rozhodla využít této mezery 

a založit soubor. Bylo nutné zjistit, za jakých podmínek se zakládá občanské sdružení 

(dále jen „o.s.“). Jaké kroky jsou k tomu nezbytné a co je potřeba činit pro správnou 

funkci sdružení. Prvním krokem po registraci o.s. bylo sehnat vhodný prostor pro 

zkoušení. Dalším krokem vytvořit taneční pásma, a ty poté ve zkušebních prostorách 

nacvičit.  

V této práci budou analyzovány všechny kroky, kterými muselo sdružení při svých 

začátcích projít. Od ustanovující schůze, tvorbu stanov, registrace sdružení na 

Ministerstvu vnitra až po plánování činností.  

Poté bude věnována pozornost problémům, které o.s. má v současné době. Jedná se 

o nevyhovující financování a špatně zvolené požadavky při domlouvání vystoupení. 

Malá propagace souboru má za následek málo nových členů. Proto bude snaha 

o vytvoření nových činností pro o.s., aby se tato situace zlepšila. 

Cílem teoretických východisek diplomové práce je na základě zjištěných poznatků 

o účetnictví, daních a plánování, vymezit činnosti, které má sdružení povinnost 

provádět. Zjistit kdy a za jakých podmínek se musí sdružení registrovat u správce daně.  

Část analýza problémů bude věnována charakteristice Folklorního souboru Svéráz, o.s. 

Zanalyzuje se současný stav a z těchto analýz budou navrženy co nejlepší návrhy pro 

další činnost souboru. Zkoumané občanské sdružení má své příjmy z členských 

příspěvků. Tyto příspěvky nepokryjí celou činnost sdružení. Proto pro své aktivity 

potřebuje více finančních prostředků.  

V části návrhů řešení je hlavním cílem zjištěné poznatky aplikovat na folklorní soubor. 

Navrhnout aktivity, které zlepší fungování souboru a na tyto aktivity navrhnout 

rozpočet. Při nedostatečném finančním krytí navrhnout možnosti získání dalších 

finančních zdrojů pomocí externích zdrojů financování a vlastní činnosti souboru. Tyto 

plány budou navrhovány pro druhý rok fungování souboru. Realizace plánů je ve 

druhém pololetí daného roku. V plánech budou už zohledněny silné a slabé stránky 

sdružení a mezery na trhu, kterých může soubor využít. Návrhy budou zapracovány do 
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celkového rozpočtu sdružení. Konečným cílem práce je kompletní zlepšení činností, 

financování a hospodaření občanského sdružení. 

Pro řešení diplomové práce bude použita metoda analýzy vnitřního prostředí „7S“. Pro 

analýzu oborového okolí se použije Porterův model konkurenčního prostředí. Analýzy 

byly vybrány, protože nejlépe vystihovaly vlivy na sdružení. Z těchto analýz bude 

vycházet SWOT analýza. Pomocí ní budou definovány silné a slabé stránky sdružení. 

Z těchto východisek budou zjištěny příležitosti a potenciální hrozby. Pro určení 

celkových výdajů a příjmů z akcí sdružení se vytvoří rozpočty na konkrétní akce.  

Většina podkladů pro tuto práci je čerpána z daňových zákonů a z odborných publikací, 

které se touto problematikou zabývají. Dalším zdrojem dat jsou dokumenty, které 

občanské sdružení vlastní. Rozhovory se členy zkoumaného sdružení i se členy 

konkurenčních souborů. Poslední způsob zjišťování podkladů je pozorování současného 

stavu na folklorní scéně a chování mladé generace. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části diplomové práce se budu věnovat charakteristice občanského sdružení 

a kroků, které jsou potřebné k registraci občanského sdružení. Dále jen „o.s.“ Zaměřím 

se na vedení účetnictví ve sdružení ve zjednodušeném rozsahu. Speciální kapitola bude 

věnována také daním, které platí o.s. V další kapitole zjistíme, jakými prostředky se 

financuje o.s. a jaké jsou zásady hospodaření v těchto sdruženích. 

2.1 Občanská sdružení 

Občané České republiky se podle Základní listiny práv a svobod článku 20 mohou 

svobodně sdružovat a zakládat spolky. Stejně tak z nich mohou i svobodně vystoupit. 

Toto právo je zakotveno i v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv v článku č. 11. 

V české legislativě toto téma řeší zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Zákon 

o sdružování občanů se nevztahuje na sdružování občanů v politických 

stranách a hnutích, v církevních a náboženských společnostech, v profesních komorách 

a na sdružování k ryze výdělečné činnosti.  

Občanská sdružení se řadí mezi neziskové organizace nebo také nevýdělečné 

organizace, do jejíž hlavní činnosti nepatří podnikání. Pojem neziskové organizace je 

běžně používaný, ale není definovaný žádným platným právním předpisem. Rozdělení 

neziskových organizací může být na státní neziskové organizace a nestátní neziskové 

organizace. Existují i další uměle vytvořená rozdělení, která se používají. Český 

statistický úřad vede seznam všech neziskových organizacích. 

Občanská sdružení jsou neformálním seskupením fyzických osob se stejným zájmem. 

Jejich hlavní činnost není provozována za účelem zisku. Proto se odlišují od ostatních 

právnických osob. Občanská sdružení mohou být s právní subjektivitou nebo i bez ní.  

Pokud sdružení vytvoří jakýkoliv zisk, tak nesmí být rozdělen mezi zakladatele nebo 

členy orgánů, ale musí být použit pro další činnost neziskové organizace. Občanská 

sdružení jsou právnickými osobami. Práva a povinnosti člena sdružení upravují stanovy 

sdružení. 
1
  

                                                 
1
  TAKAČOVÁ,H. Účetnictví neziskových organizací 2010, s. 5, 26  



16 

 

Existují tři typy občanských sdružení podle jejich pravomocí.
2
 

 Sdružení s vlastní právní subjektivitou 

Pokud má sdružení právní subjektivitu může jednat a činit úkony samostatně vlastním 

jménem. Má-li sdružení právní subjektivitu, zjistíme ve stanovách, kde tuto funkci 

zastávají zvolené statutární orgány.  

 Sdružení bez vlastní právní subjektivity 

Toto sdružení nemůže jednat za sebe vlastním jménem. Nemůže se zavazovat do 

žádných právních vztahů. Neregistruje se u správních orgánů ani u správců daně. 

 Oddíl nebo klub 

Jedná se o samostatnou právnickou osobu, registrovanou na ministerstvu vnitra (dále 

jen „MV“). Jde o „dceru“ mateřského sdružení. Dceřiný oddíl má vlastní stanovy, které 

nesmí být v rozporu se stanovami mateřského sdružení. Mateřské sdružení musí ve 

svých stanovách (pokud to tam dosud nemá) upravit vznik dceřiného sdružení 

a postavení členů „dcery“ v mateřském sdružení. Uvést, jestli mají členi dceřiného 

oddílu stejné postavení jako v mateřském sdružení, nebo jestli se automaticky členi 

dcery stávají členy matky a tak dále. (dále jen „atd.“)  

2.1.1 Registrace občanského sdružení   

Rozhodneme-li se sdružení zaregistrovat jako občanské sdružení, je třeba zjistit 

podrobnosti, které jsou s tímto krokem spojeny. Kroky k založení o. s. jsou popsány 

v zákoně č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. V § 6 a následujících jsou postupy 

registrace a vzniku o.s. Sdružení vzniká registrací na příslušném úřadě. Současná právní 

úprava stanovuje, že registraci o.s. má v kompetenci Ministerstvo vnitra. Na jeho 

webových stránkách jsou podrobnější informace o založení o.s. Jsou to v podstatě 

přepsané důležité informace ze zákonu o sdružování občanů, které se týkají registrace. 

Písemný návrh na registraci je nutné zaslat na Ministerstvo vnitra. 
3
 

Aby bylo sdružení zaregistrováno, musí podat žádost o registraci o.s. a spolu s ní na 

MV poslat i stanovy, ve dvou vyhotoveních. 

                                                 
2
  KOČÍ, P. a kol. Nevýdělečné organizace 2012, s. 8 

3
  Zákon č.83/1990 o sdružování občanů s účinností od 1.5.1990, § 6, §7 
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Ministerstvo má povinnost věnovat se žádosti ihned po doručení. Pokud nebude mít 

žádost povinné náležitosti, budou v něm neúplné nebo nepřesné informace, tak MV 

upozorní do 5 kalendářních dnů od doručení zmocněnce přípravného výboru a vyzve ho 

k doplnění. Řízení o registraci o.s. bude zahájeno až poté, co se nedostatky napraví.  

Ustanovující schůze  

Na začátku  činnosti o.s. je potřeba svolat ustanovující členskou schůzi. Na níž je nutné 

vyřešit základní cíle sdružení, stanovit funkce a hlasováním rozdělit obsazení těchto 

funkcí.  

Důležité je správně definovat cíle sdružení. Tyto cíle jsou brány jako hlavní činnost 

sdružení. Pokud bude sdružení konat činnost, která není popsána v hlavní činnosti, bude 

se jednat o činnost vedlejší. To znamená, že na tuto činnost nebude možné uplatnit 

osvobození od daně a další zvýhodnění. 

Funkce ve sdružení si mohou členové sdružení zvolit, jaké uznají za vhodné pro 

konkrétní typ sdružení. Do těchto funkcí se jejich budoucí představitelé volí hlasováním 

na ustanovující schůzi. Ve stanovách si každé sdružení zvolí, od kolika procent hlasů 

bude člen sdružení do funkce zvolen. 

Důležité je také vymyslet správný název, pokud ho sdružení ještě nemá. Tento název 

bude sdružení provázet všude. Proto by měl být dobře zapamatovatelný, srozumitelný 

a ideálně i výstižný k zvolené činnosti sdružení. 

Přípravný výbor 

Návrh na registraci mohou podat nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být 

plnoletý. Této skupince minimálně 3 lidí se říká přípravný výbor. Tento výbor má na 

starosti podat návrh na registraci. Neexistuje žádný oficiální tiskopis na registraci o.s. 

Jsou dány povinné údaje, které má tento návrh obsahovat. V tomto návrhu musí být 

uvedena: 

 jména a příjmení členů přípravného výboru, 

 datum narození členů přípravného výboru, 

 bydliště členů přípravného výboru, 
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 údaj, kdo z plnoletých členů přípravného výboru je zmocněn oprávněn jednat 

jménem přípravného výboru. 

Návrh musí být podepsán všemi členy přípravného výboru. Tyto podpisy se nemusí 

ověřovat. Přípravný výbor činí rozhodnutí jménem sdružení až do té doby, než jsou ve 

stanovách ustanovené orgány sdružení. K návrhu na registraci se připojí stanovy ve 

dvojím vyhotovení.  

2.1.2 Stanovy  

Stanovy jsou základním dokumentem občanského sdružení. Podle zákona o sdružování 

občanů, je nutné uvést ve stanovách tyto povinné náležitosti: 

a) název sdružení,  

Podle zákona se musí název občanského sdružení výrazně lišit od názvu jiné právnické 

osoby, která svoji činnost už na území České republiky vyvíjí a také se musí lišit od 

názvu orgánů veřejné moci ČR, názvu mezinárodních organizací a od názvů orgánů EU. 

„V názvu o.s. nesmí být použity výrazy vyhrazené pro určité typy subjektů (např. banka, 

advokát, zoologická zahrada) ani nesmí být název klamavý a vzbuzovat např. dojem, že 

jde o obchodní společnost (zkr. s.r.o. nebo a.s.)
4
  

b) sídlo sdružení, 

Zákon o sdružování občanů dále nespecifikuje pojem sídlo. Takže není potřeba ho ani 

při registraci více specifikovat. Dle Obchodního zákoníku by sídlo mělo mít sdružení 

v nemovitosti, kde se nachází jeho sídlo a má k této nemovitosti užívací titul k jeho 

užívání. To znamená (dále jen „tzn.“) buď ji bude vlastnit nebo ji bude užívat na 

základně nájemní smlouvy. 

c) cíl jeho činnosti, 

Cíl činnosti může být jakýkoliv, pokud není v rozporu se zákony ČR. Většinou má 

sdružení i více cílů. Je důležité cíle činnosti sdružení ve stanovách alespoň stručně 

popsat.  

                                                 
4
 KOČÍ, P. a kol., Nevýdělečné organizace, s.6 
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d) orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů 

oprávněných jednat jménem sdružení, 

Orgány, které jsou v občanském sdružení, definují stanovy konkrétního sdružení. 

Sdružení musí mít statutární orgán, který může za sdružení jednat navenek. „Právní 

úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni 

smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem (statutární 

orgány).“
5
  Může se jednat o jednotlivce nebo o skupinu lidí, záleží, jak je to 

nadefinováno ve stanovách. Stejně tak se zde musí ustanovit způsob volby a doba, na 

kterou bude volen. Dalšími orgány mohou být členská schůze, valná hromada, dozorčí 

rada, výbor, předseda, místopředseda, jednatel, pokladník, revizor účtů a další. Přesná 

definice orgánů není stanovena. Je to plně v kompetenci sdružení. Ve stanovách musí 

být přesně popsáno, jak se do zvolených orgánů volí. Jestli se volí hlasováním, volbou, 

jmenováním nebo např. losem. Musí zde být také napsáno, jak dlouhé bude funkční 

období v jednotlivých orgánech. Pokud bude délka fungování neomezená, tak se to 

musí také uvést do stanov.   

e) ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou 

jednat svým jménem, 

f) zásady hospodaření. 

Ve stanovách by mělo být uvedeno, jakým způsobem bude sdružení hospodařit. Jestli 

bude nakládání s finančními prostředky upraveno limitem pro jednotlivé orgány nebo 

členy. Jakým způsobem bude získávat prostředky na činnost sdružení. Může je získat 

například vybíráním členských příspěvků, vlastní činností, darem, sponzorskými 

příspěvky, dotací z veřejných rozpočtů atd.  

Sdružení nemá žádnou povinnost ukazovat své stanovy veřejnosti. Je to pouze na jejím 

vlastním uvážení. Pokud třetí strana požádá MV o vydání kopie stanov jakéhokoliv 

sdružení, tak jí je musí MV na základě Zákonu o svobodném přístupu k informacím 

vydat.(Zákon č. 106/1999 Sb.) 

 

                                                 
5
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník s účinností od 1.4.1964, § 20 odst. 1. 
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Členská schůze 

Členská schůze je orgánem sdružení. Je tvořena všemi členy sdružení. Musí se scházet 

minimálně jedenkrát ročně. Její přesnou definici si každé sdružení stanoví ve stanovách. 

Ze zasedání členské schůze se musí vést zápis a podepsaný jmenný seznam všech 

přítomných, tzv. prezenční listina. Zápis by měl obsahovat datum schůze, body jednání 

schůze a závěrečná rozhodnutí. Pokud se o něčem hlasovalo, tak stav hlasování. Kdo 

byl pro, kdo proti a kdo se zdržel hlasování. 

Jednání jménem sdružení 

Před registrací o.s. jedná jménem budoucího sdružení až do vytvoření statutárního 

orgánu přípravný výbor. Po zaregistrování sdružení může jednat jménem sdružení ten, 

kdo je k tomu určen ve stanovách. Může to být: 

a) statutární orgán, který je k tomu ve stanovách určen 

V případě, že se jedná o kolektivní orgán, mělo by být ve stanovách určeno, jestli 

sdružení zastupuje každý člen orgánu sám v plném rozsahu, nebo jestli je k zastupování 

nutná účast více členů orgánu. Popřípadě by mělo být uvedeno, jestli je jednání členů 

orgánu nějak omezeno. 

b) člen sdružení na základě písemné plné moci 

Plnou moc může udělit jen statutární orgán, který je oprávněný k jednání za sdružení. 

Plná moc je podepsána zmocněným a zmocnitelem (statutární orgán). Je v ní uveden 

rozsah zmocnění. Plná moc může zmocňovat i několik osob na jedné listině.
 6

 

c) členové sdružení (předseda, místopředseda) 

V § 20 odst. 2 občanského zákoníku je uvedeno, kdo může dále konat jménem 

společnosti. „Za právnickou osobu mohou činit právní úkony i jiní její pracovníci nebo 

členové, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech právnické osoby nebo je to 

                                                 
6
 EKONOMICKÝ PRÁVNÍ SERVIS.  Poradna. EPS.cz [online]. [cit. 2013-12-04]. Aktualizováno 

1.1.2013. Dostupné z: http://www.eps.cz/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni-zalozeni-fungovani-

cinnost/rada/jak-jedna-obcanske-sdruzeni-nave 
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vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Překročí-li tyto osoby své oprávnění, 

vznikají práva a povinnosti právnické osobě jen pokud se právní úkon týká předmětu 

činnosti právnické osoby a jen tehdy, jde-li o překročení, o kterém druhý účastník 

nemohl vědět.“  

2.1.3 Změna stanov 

Je pravděpodobné, že v průběhu činnosti sdružení dojde ke změně údajů o sdružení 

a činnosti. Údaje, které se mění a jsou napsány ve stanovách, se dělí na ty, kdy se: 

 musí změnit stanovy  

Stanovy se musí měnit, pokud se jedná o úpravu údajů uvedených ve stanovách. Může 

to být například změna způsobu hospodaření, změna jména, sídla a cílů sdružení. Jsou 

umožněny 2 typy změny stanov. První je, že se pošlou nové stanovy ve dvojím 

vyhotovení na MV. Druhým způsobem je, že se pouze uvede, která část se ve stanovách 

mění a napíše se její nové znění. Častým způsobem je kombinace obou metod. Tzn., že 

se pošlou nové stanovy a k tomu i popis se změnou. Změna stanov se musí schválit a do 

15 dnů ohlásit písemně, ve dvojím vyhotovení, na MV. Ministerstvo stanovy 

zkontroluje, jestli nové změny nejsou v rozporu s podmínkami registrace a jestli jsou 

uvedené údaje úplné a přesné. Po zkontrolování stanov pošle do 10 dnů od doručení 

jedno vyhotovení stanov, na které vyznačí, že bere změnu na vědomí. Pokud nové 

stanovy nesplňují požadavky, tak jsou poslány zpět sdružení a to má povinnost do 

60 dnů od doručení nedostatky a nepřesnosti opravit a poslat zpět. Nesplní-li časovou 

podmínku, nebo budou stanovy opět v rozporu s pravidly, MV sdružení rozpustí. Proti 

rozhodnutí MV je možné podat opravný prostředek k soudu. 

 a kdy to není potřeba. 

Dojde-li ke změně statutárního orgánu nebo jiných funkcí ve sdružení, nemusí se tyto 

změny oznamovat MV. 
7
 

Udělení registrace 

Po zahájení řízení ministerstvo vnitra do 10 dnů provede registraci. Den registrace se 

vyznačí spolu s přiděleným identifikačním číslem na první stránku stanov a ostatní 

                                                 
7
 KOČÍ,P. Nevýdělečné organizce 2012, s. 21 
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stránky se orazítkují razítkem Ministerstva vnitra. Takto označené stanovy pošle zpět 

zmocněnci přípravného výboru. Od udělení registrace by mělo občanské sdružení 

uvádět na všech dokumentech oficiální název. Tzn. název sdružení i se zkratkou o.s. za 

názvem.
 8

 

Neudělení registrace
 

Pokud nejsou splněny zákonné podmínky pro splnění registrace, ministerstvo vydá do 

10 dnů ode dne zahájení řízení rozhodnutí o odmítnutí registrace, které se zasílá 

zmocněnci přípravného výboru. Důvody pro zamítnutí registrace jsou uvedeny v § 8 

zákona o sdružování občanů. Proti rozhodnutí o odmítnutí registrace mohou členové 

přípravného výboru do 60 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odmítnutí podat žalobu 

k Městskému soudu v Praze.  

Není-li zmocněnci přípravného výboru do 40 dnů od zahájení řízení doručeno 

rozhodnutí o odmítnutí registrace, sdružení vzniká dnem následujícím po uplynutí 

uvedené lhůty a tento den je dnem registrace. 

Výroční zpráva 

Občanské sdružení výroční zprávu sestavují a zveřejňují podle svého svobodného 

uvážení. Pokud sestaví výroční zprávu, měla by obsahovat přehledné a srozumitelné 

informace o činnosti a hospodaření sdružení. Dále o plnění plánu rozpočtu, o jeho 

majetku, závazcích, výdajích a příjmech. Ideální je, když do výroční zprávy dáme 

srovnání s rokem minulým. Tím zajistíme přehled o tom, jak se ve sdružení meziročně 

změnily hodnoty. Výroční zpráva by měla být nástrojem transparentnosti hospodaření.
9
 

2.1.4 Zánik občanského sdružení  

Občanské sdružení je dobrovolná iniciativa skupinkou lidí. Pokud se členové sdružení 

dohodnou, že dále už svoji dosavadní činnost nechtějí dělat, mohou sdružení zrušit. 

Tuto informaci sdělí MV do 15 dnů od rozhodnutí o této skutečnosti. Sdružení zaniká 

podle § 12 zákona o sdružování občanů následovně: 

                                                 
8
 Občanské aktivity. mvcr.cz [online].[cit. 2013-01-04].Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-

aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d 
9
 ŠPLÍCHAL, J. Občanské sdružení – desatero pro občany. Ministerstvo vnitra [online]. [cit.2013-02-02]. 

Dostupný z: www.mvcr.cz/soubor/manual-sdruzeni-pdf.aspx 
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 dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, 

 pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění. 

O.s. může rozpustit i MV pokud zjistí, že sdružení vyvíjí činnost, která je v rozporu se 

zákonem. Například jedná-li se o činnost, která je vyhrazena politickým stranám 

a politickým hnutím, církvím atd. Poté, co MV zjistí tyto okolnosti, vyzve sdružení, aby 

tak činit přestala. Pokud v té činnosti sdružení pokračuje, je ministerstvem rozpuštěno. 

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu ČR. 

Při zániku sdružení se provede majetkové vyrovnání. Při pravomocném rozhodnutí 

o rozpuštění sdružení provádí majetkové vypořádání likvidátor určený ministerstvem. 

Stejný postup se provádí i při dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením, 

není-li orgán, který by to provedl. 
10

 

 

2.2  Účetnictví 

Občanské sdružení je právnickou osobou, která je zároveň účetní jednotkou. Vztahuje 

se na ně právní norma zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, která řeší náležitosti 

a povinnosti v účetnictví. Tento zákon se vztahuje na fyzické, zahraniční 

osoby a právnické osoby. Předmětem účetnictví je podle § 2 účtovat o stavu a pohybu 

majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, 

dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.
 
 

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého 

zániku. Dnem vzniku/zániku je zápis/výmaz do/z příslušného rejstříku na základě 

kterého byly zřízeny. Jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny 

a v českém jazyce. (§ 4) Mohou pověřit vedením účetnictví i jinou právnickou nebo 

fyzickou osobu, ale tím se nezbavují odpovědnosti za vedení účetnictví (§ 5). 
11

 

Povinnost vést účetnictví mají občanská sdružení takovým způsobem, aby nejpozději ke 

dni účetní závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem daně, od příjmů, 

které předmětem daně nejsou nebo předmětem daně jsou, ale jsou od daně osvobozeny. 

                                                 
10

  Zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů 1.5.1990, § 12 a § 13  
11

  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví s účinností od 1.1.1992 
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Obdobně to platí i pro vykazování nákladů (výdajů). Pokud tato povinnost nebude 

splněna nebo nemůže být splněna organizačními složkami státu, obcemi 

u jednorázových příjmů, které v souladu se zvláštními předpisy jsou součástí 

rozpočtových příjmů, učiní se tak mimoúčetně v daňovém přiznání.
12

 

Ministerstvo financí publikuje ve Finančním zpravodaji také České účetní standardy 

(dále jen „ČÚS“) pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání. Jedná se o ČÚS č. 401 až č. 414. 

Účení jednotka (dále jen „ÚJ“) sestavuje zahajovací rozvahu ke dni, k němuž ji vznikla 

povinnost vést účetnictví. Tuto rozvahu sestavuje i při zániku ÚJ, ke dni likvidace 

a dalších případech daných zákonem. Obsahem této rozvahy je majetek, závazky 

a vlastní jmění, které jsou ve vlastnictví ÚJ v den, ke kterému se zahajovací rozvaha 

sestavuje.
13

 

2.2.1 Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu   

Rozlišujeme dva typy účetnictví. Podvojné účetnictví a účetnictví ve zjednodušeném 

rozsahu. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mohou vést podle zákona o účetnictví 

„občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve 

a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou 

osobou, a honební společenstva
 
mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 

492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., pokud jejich celkové 

příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč; přitom se na ně 

vztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a jeho prováděcích právních 

předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, ve znění účinném 

k 31. prosinci 2003.“
14

 Nyní bude věnována pozornost občanským sdružení, které 

splňují podmínky pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Ucelený přehled 

v rozdílu mezi podvojným účetnictvím a účetnictví ve zjednodušeném rozsahu ukazuje 

tabulka č.1. 

 

                                                 
12

  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů s účinností od 1.1.1993, § 18 odst. 7 
13

  KOČÍ, P. a kol. Nevýdělečné organizace, s. 196 
14

  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví s účinností od 1.1.1992, § 38a  
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Tab. 1: Rozdíly mezi dvěma způsoby účetnictví 

(Zdroj: Jednoduché účetnictví, str. 13) 

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu Účetnictví v plném rozsahu 

účtujeme o příjmech a výdajích účtujeme o výnosech a nákladech 

neúčtujeme o výsledku hospodaření účtujeme o výsledku hospodaření 

sloupce v peněžním deníku/bez účtů účty podle účtové osnovy 

výkaz o majetku a závazcích rozvaha 

výkaz o příjmech a výdajích výkaz zisku a ztrát 

příjmy a výdaje účtujeme podle účtujeme o výnosech a nákladech   

skutečnosti, kdy jsou finanční  
bez ohledu na okamžik úhrady 

  

prostředky přijaty nebo vydány   

majetek vedeme evidenčně o majetku účtujeme, a to včetně 

na inventárních kartách, a to včetně odpisů odepisovaného majetku 

odpisů odepisovaného majetku   

závazky a pohledávky vedeme evidenčně o závazcích a pohledávkách účtujeme 

časové rozlišení jen vyjímečné 
časové rozlišení povinné/lze upravit 

směrnicí 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že se účtuje o příjmech a výdajích. Musí se vytvořit 

výkaz o majetku a závazcích. Pro majetek se musí vytvořit inventární karty 

vč. odepisovaného majetku. Také se musí vytvořit výkaz o příjmech a výdajích. Tyto 

položky se účtují podle dne uskutečnění dané operace.  

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu musí dodržovat stejné zásady jako podvojné 

účetnictví. Mělo by být správné, přehledné, úplné, průkazné, srozumitelné a trvalé. 

Mělo by evidovat všechny účetní případy, které se v ÚJ staly. Tyto účetní případy se 

rozlišují do dvou skupin z pohledu činnosti sdružení na: 

 hlavní činnost, 

 vedlejší činnost. 

Pro každou skupinu platí často odlišná pravidla, jak z pohledu účetnictví, tak hlavně 

z pohledu daní. Především co se týká osvobození od daně a zdanitelného plnění. Tento 

problém bude rozebrán více v sekci „Daně v občanském sdružení.“ 
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2.2.2 Účetní knihy  

Účetní jednotky účtují v denících, v nichž jsou účetní zápisy uspořádány chronologicky. 

V hlavní knize jsou účetní zápisy uspořádány systematicky (věcně). Hlavní kniha 

zahrnuje syntetické účty podle účtového rozvrhu. (§ 13)  

Občanská sdružení jsou účetní jednotkou, která musí vést následující záznamy: 

 peněžní deník, 

 knihu pohledávek a závazků, 

 pomocné knihy  - o dlouhodobém majetku, 

- knihu finančního majetku, 

              - kartu zásob, 

   - knihu cenin,     

 ostatní záznamy  - mzdovou agendu. 

Kniha s pohledávky a závazky se vede především proto, aby vznikl přehled komu se co 

dluží a kdo za co a za kolik peněz o.s. dluží. Evidují se i přijaté a poskytnuté zálohy, 

pohledávky a závazky z obchodních vztahů, pohledávky za manka a škody a další 

případy, kde je to vhodné. ÚJ může vést evidenci v jedné knize dohromady, pro každou 

zvlášť nebo také podle jednotlivých dlužníků a věřitelů. Po uhrazení dlužné částky do 

evidence se provede zápis, že byl dluh zaplacen. Ideální je tam i připsat datum, kdy se 

tak stalo. Na konci roku se tyto knihy uzavírají a zjišťuje se stav neuhrazených 

pohledávek a závazků.  

Pomocné knihy vede ÚJ pokud to vyžaduje její činnost. Například pokud nevytváří 

opravné položky, tak tuto knihu vést nemusí. Pokud ÚJ má dlouhodobý majetek hmotný 

nebo nehmotný, tak musí vést knihu pro každý majetek zvlášť. 

Otevírání a zavírání účetních knih 

Pod pojmem otevírání účetních knih se myslí otevření „peněžního deníku s převodem 

počátečních zůstatků peněžních prostředků v hotovosti, prostředků na účtech v bankách 

a průběžných položek z minulého účetního období, dále otevření knih pohledávek 

a závazků a pomocných knihy (karet) o ostatních složkách majetku a závazků.“
15

 ÚJ 

                                                 
15

 KRBEČKOVÁ,M. a PLESNÍKOVÁ, J. Jednoduché účetnictví, s. 27 
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otevírají své účetní knihy ke dni vzniku povinnosti vést účetnictví, k prvnímu dni 

účetního období, ke dni vstupu do likvidace a v dalších případech daných zákonem. 
16

 

Ta samá činnost se provádí i u uzavírání účetních knih na konci období. Zjišťují se 

konečné stavy majetku ve všech knihách. V pokladně by se měla provést 

i  nventarizace, jestli souhlasí konečný zůstatek v pokladně a v pokladní knize. 

Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, musí: 

 sestavovat účtový rozvrh, 

 mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize, 

 sestavují účetní závěrku v rozsahu stanoveném pro jednotlivé skupiny účetních 

jednotek prováděcím právním předpisem. (§ 13a ) 

Peněžní deník 

Peníze sdružení eviduje buď v pokladně nebo na bankovních účtech. O pohybu na 

bankovních účtech se účtuje zásadně pomocí výpisu z bankovního účtu.
17

 Peněžní deník 

je účetní knihou určenou pro účtování. Obsahuje informace o: 

 příjmech a výdajích peněžních prostředků v hotovosti a jejich zůstatcích, 

 příjmech a výdajích peněžních prostředků na účtech u finančních institucí 

a jejich zůstatcích, 

 průběžných položkách účtovaných na základě účetních dokladů o převodech 

peněžních prostředků v hotovosti na účet a z účtu a mezi účty u finančních 

institucí, 

 úhrnech příjmů a výdajů a jejich rozdílech od počátku účetního období nejméně 

ke konci každého kalendářního měsíce a při uzavírání peněžního deníku, 

 valutové pokladně, popřípadě devizovém účtu, zde účtujeme i o kursových 

rozdílech, a to jako o nepeněžní operaci (pokud tyto účty organizace má) 

Údaje do deníku zapisujeme chronologicky podle datu vzniku účetního záznamu. Do 

deníku se nepíší informace o převodu plateb, o vystavených a přijatých fakturách. 

                                                 
16

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví s účinností od 1.1.1992,  §17  
17

 KRBEČKOVÁ,M. a PLESNÍKOVÁ, J. Jednoduché účetnictví, s. 16 
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V peněžním deníku by mělo jít vyčíst informace o příjmech, které jsou předmětem daně 

z příjmů a které nejsou předmětem nebo jsou od daně osvobozeny.  

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek (dále jen „DHM“) a dlouhodobý nehmotný majetek („dále 

jen DNM“) lze pořídit nejčastěji následujícími způsoby: 

 nákupem od dodavatele, 

 vlastní činností, 

 bezúplatně  - jako dar nebo jako inventarizační přebytek, 

 kombinací výše uvedených. 

Při používání těchto dlouhodobých majetků dochází k jejich opotřebení. Opotřebení má 

za následek snížení jeho použitelnosti a tím se snižuje i jeho hodnota. Tímto snížením 

aktiv vznikají účetní jednotce náklady. V účetnictví se skutečné opotřebení 

dlouhodobého majetku (dále jen „DM“) vyjadřuje snížením hodnoty majetku formou 

oprávek k ceně příslušného DM. Účtuje se rozvahově snížení hodnoty aktiva. 

Výsledkově se formou odpisů DM zvýší náklady. Vyjadřuje se tak dopad opotřebení 

DM na výsledek hospodaření ÚJ. Výši odpisů si stanoví ÚJ sama ve svém odpisovém 

plánu, přičemž musí dodržet pravidla odepisování DM, které jí stanoví zákon 

o účetnictví. V případě opotřebení, poškození, nepotřebnosti, ztráty nebo zničení se DM 

vyřazuje z majetku organizace.  

2.2.3 Archivace účetních záznamů 

ÚJ jsou ze zákona povinny uschovávat účetní záznamy. Zákon v § 31 zákona 

o účetnictví také stanoví dobu, po kterou musí být tyto záznamy archivovány. Účetní 

závěrka a výroční zpráva musí být uschovány 10 let od konce účetního období, kterého 

se týkají. Účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový 

rozvrh, přehledy, účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví 

po dobu 5 let od konce účetního období, kterého se týkají. Tuto povinnost má na starosti 

u občanského sdružení právní zástupce.  
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2.3  Daně v občanském sdružení 

Občanská sdružení mají povinnost odvádět daně. Mezi hlavní daň, kterou o.s. bude 

odvádět, po splnění určitých kritérií, je daň z příjmu. Velmi pravděpodobně se o.s. bude 

týkat i darovací daň v případě přijetí sponzorského daru.   

2.3.1  Daně z příjmů 

Občanská sdružení mají povinnost podat daňové přiznání a platit daně z příjmu státu. 

Pro tyto právnické osoby je vyhrazena druhá polovina zákonu č.586/1992 Sb. o daních 

z příjmu. Ovšem ne všechna občanská sdružení musejí podávat registraci k dani 

z příjmu. Zákon o dani z příjmů v § 18 odst. 3 říká, že „U poplatníků, kteří nejsou 

založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, jsou předmětem daně vždy příjmy z reklam, 

z členských příspěvků a příjmy z nájemného s výjimkou uvedenou v odstavci 4 písm. d).“ 

Z toho vyplývá, že sdružení, které má tyto příjmy a vybírá členské příspěvky, se musí 

registrovat na finančním úřadě. Sdružení, které nemá žádné příjmy ani výdaje nebo 

pokud mezi jeho příjmy patří pouze dotace, granty, dary a příjmy osvobozené od daně, 

nemusí tuto skutečnost oznamovat správci daně, tzn. ani se registrovat a podávat daňové 

přiznání (dále jen „ DP“). 
18

 

2.3.2 Registrace o.s. na finančním úřadě  

Některá občanská sdružení mají povinnost registrovat se u správce daně. Většinu 

informací, které se týkají registrační povinnosti, ukládá Zákon č. 280/2009 Sb. a daňový 

řád v § 125.  

Existuje předepsaný tiskopis s názvem „Přihláška k registraci pro právnické osoby“. 

V této přihlášce je daňový subjekt povinen uvést předepsané údaje. „Na registračním 

tiskopisu musí daňový subjekt též výslovně prohlásit, že jde o jeho první daňovou 

registraci, nebo uvést, zda byl již někdy daňově registrován, a pokud ano, kdy, u jakého 

správce daně, jaké bylo přidělené daňové identifikační číslo, jméno nebo název, pod 

jakým byl registrován, a byla-li registrace odňata nebo zrušena, důvody, z nichž se tak 

stalo. Ministerstvo může rozšířit údaje požadované při registraci na registračním 

                                                 
18

 EKONOMICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Mají sdružení povinnost podat daňové přiznání?  EPS.cz [online]. 

[cit. 2013-12-04]. Aktualizováno 1.1.2013. Dostupné z: http://www.eps.cz/poradna/kategorie/obcanska-

sdruzeni/rada/maji-sdruzeni-povinnost-podat-danove-priznani 
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tiskopisu, půjde-li o údaje nezbytné pro řádnou správu jednotlivých daní.“
19

 K této 

přihlášce musí být připojen i záznam z ustanovující schůze spolu s podepsanou 

prezenční listinou. 

Po zaslání přihlášky k registraci pro právnické osoby musí správce daně ve lhůtě do 30 

dnů ode dne podání přihlášky rozhodnout o její registraci. Pokud je přihláška v pořádku, 

tak správce daně své rozhodnutí nijak neodůvodňuje. Pokud daňový subjekt nepodá 

přihlášku k registraci, neoznámí změnu registračních údajů nebo nevyhoví výzvě 

k odstranění pochybností v registračních údajích, tak správce daně rozhodne sám, 

z moci úřední o registraci nebo o zrušení registrace.
20

 

Každou změnu registračních údajů musí daňový subjekt oznámit správci daně do 15 

dnů ode dne, kdy změna nastala. Oznamovací povinnost se nevztahuje na údaje, jejichž 

změnu může správce daně automatickým způsobem zjistit z rejstříků a evidencí do 

kterých má automatický přístup. Informace, kterých se to týká, najdeme v § 56 odst. 2 

Daňového řádu.
21

 

Daňové identifikační číslo 

Správce daně vydá rozhodnutí o registraci. Přidělí daňovému subjektu daňové 

identifikační číslo. Toto číslo se skládá z kódu „CZ“ a za ním je kmenová část, kterou 

tvoří identifikační číslo. Daňové identifikační číslo je povinno sdružení uvádět ve všech 

případech, které se týkají daně. Především v komunikaci s finančním úřadem. Při 

komunikaci s jinými subjekty, jako jsou odběratelé a dodavatelé, se uvádět nemusí. 

Spíše naopak, toto uvedení na našem dokladě by mohlo dotyčné zmást, že jsme plátci 

daně z přidané hodnoty.
22

 

Daňové přiznání 

Podat daňové přiznání musí občanská sdružení, která mají příjmy, které jsou předmětem 

daně. Povinnost podat DP je i v případě, že účetní jednotka vykazuje daňovou ztrátu 

nebo základ daně (dále jen „ZD“) je nulový.  

                                                 
19

 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád s účinností od 1.1.2011 § 33odst. 10  
20

 Tamtéž § 129  
21

 Tamtéž § 127  
22

 Tamtéž § 130  
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DP se podává nejpozději do konce třetího měsíci následujícím po měsíci, do něhož 

spadá den předcházející prvnímu dni hospodářského nebo kalendářního roku. (§ 38m 

Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob odst. 3, Daňový řád § 136). V DP by 

mělo sdružení rozlišit příjmy z hlavní a vedlejší činnosti. K DP se přikládá výkaz příjmů 

a výdajů a výkaz o stavu majetku k 31. 12. daného roku. 

Stane-li se, že daňový subjekt nepodá daňové přiznání, ať už z důvodu úmyslného nebo 

zapomenutí, tak má možnost ještě následujících 5 dní pro termínu podání DP přiznání 

bez sankcí podat.  

Poplatníci daně z příjmu právnických osob jsou uvedeny § 17 zákona o daních 

z příjmu. Občanské sdružení se řadí mezi osoby, které nejsou fyzickými osobami. 

Za tyto poplatníky se dále řadí také zájmová sdružení právnických osob, pokud mají 

právní subjektivitu. V § 17a nám tentýž zákon říká jaké je zdaňovací období, zda 

kalendářní rok nebo hospodářský rok. 

Zvolením zdaňovacího období se zároveň volí i účetní období. Vybere-li si sdružení, 

že jeho zdaňovacím obdobím bude kalendářní rok a po nějaké době ho bude chtít 

změnit na hospodářský rok a obráceně, musí tuto skutečnost nahlásit na místně 

příslušný finanční úřad. A to nejpozději 3 měsíce před plánovanou změnou.  

Předmět daně z příjmu  

„Předmětem daně jsou výnosy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem“ 
23

 

na území ČR i ze zdrojů v zahraničí, má-li sdružení sídlo v ČR. Má-li sídlo v zahraničí, 

tak má daňovou povinnost pouze z příjmů ze zdrojů na území ČR. Sdružení je povinno 

evidovat v účetnictví náklady a výnosy. Ty rozdělit na ty, jež jsou předmětem daně 

z příjmů, od těch účetních případů, které nejsou předmětem daně z příjmů nebo jsou od 

této daně osvobozeny. Tyto účetní úkony člení a eviduje podle jednotlivých druhů 

činností, které sdružení uskutečňuje. Díky tomuto uspořádání může zjistit daňové 

základy pro jednotlivé druhy činností.  

Příjmy dělíme do dvou kategorií. Na příjmy z hlavní činnosti a z vedlejší činnosti. Pro 

každou tuto skupinu existuje jiný daňový režim. Příjmy z hlavní činnosti se rozumí 
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především příjmy z činnosti, která přímo vyplývá z hlavní činnosti sdružení, která je 

zapsaná ve stanovách. Výnosy z této činnosti nejsou předmětem daně, pokud jsou nižší 

jak náklady na tuto hlavní činnost. V takovém případě se daňový základ rovná nule 

a všechny náklady na hlavní činnost jsou posuzovány jako nedaňové. Jsou-li výnosy 

z této činnosti vyšší jak náklady na dosažení, zajištění a udržení těchto výnosů, je tato 

činnost předmětem daně.  

Vedlejší činnost provozují o.s. pro rozšíření svých aktivit, často pro získání finančních 

prostředků pro financování činnosti sdružení. U vedlejších činností jsou výnosy vždy 

předmětem daně.  

U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, jsou předmětem 

daně vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného s výjimkou 

uvedenou v odstavci 4 písm. d).
24

 

Zákon o daních z příjmů v § 18 odst. 4 říká, které příjmy nejsou předmětem daně: 

„U poplatníků uvedených v odstavci 3 nejsou předmětem daně příjmy 

a) z činností vyplývajících z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené 

podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší; činnosti, které 

jsou posláním těchto poplatníků, jsou stanoveny zvláštními předpisy, statutem, 

stanovami, zřizovacími a zakladatelskými listinami, 

b) z dotací, příspěvků na provoz a jiných podpor ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje 

a rozpočtu obce poskytnutých podle zvláštních právních předpisů, z prostředků 

poskytnutých státními fondy, z podpory poskytnuté regionální radou regionu 

soudržnosti podle zvláštního právního předpisu, z podpory od Vinařského fondu, 

z prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie nebo veřejných rozpočtů cizích 

států, a dále příjmy krajů a obcí plynoucí z výnosu daní nebo podílu na nich, výnosu 

poplatků a peněžních odvodů, které jsou podle zvláštních zákonů příjmem kraje a obce, 

c) z úroků z vkladů na běžném účtu, 

d)z úplatných převodů a úplatného užívání státního majetku mezi organizačními 

složkami státu a státními organizacemi a z pronájmů a prodeje státního majetku, které 

jsou podle zvláštního právního předpisu příjmem státního rozpočtu, 
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e) z bezúplatného nabytí nemovitosti a movité věci podle zákona o majetkovém 

vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a z jejich prvního prodeje.“ 

Osvobození od daně 

V § 19 odst. 1 zákona o dani z přijmů je uveden výčet osvobozených příjmů od daně. Z 

něj vyplývá, že pokud má občanské sdružení ve stanovách uvedeno, že vybírá členské 

příspěvky, jsou od daně osvobozeny. Ovšem pokud o.s. členské příspěvky vybírá a není 

to uvedeno ve stanovách, tak jsou členské příspěvky podrobeny dani z příjmu. 

“Osvobozeny od daně z příjmů jsou i úroky z peněžních prostředků, které jsou součástí 

nadačního jmění, za podmínky, že jsou uloženy na zvláštním účtu u banky. Podrobné 

podmínky osvobození od daně z příjmů jsou stanoveny 

v Zákoně o nadacích a nadačních fondech.“ 
25

 

Snížení základu daně 

Občanská sdružení mají možnost snížit si základ daně. „Poplatníci vymezení v § 18 

odst. 3, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou základ daně 

zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však 

o 1 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové 

povinnosti ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy 

nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích 

obdobích. V případě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve 

výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.“
26

 

2.3.3 Daň darovací 

Občanskému sdružení se stává, že dostane dar. Pokud o.s. přijme dar, musí si zjistit, 

jestli tento dar podléhá nebo je osvobozen od darovací daně. U této daně je důležité 

rozdělení do tří skupin, podle kterých se dále řeší sazby daní i osvobození od daní. (§ 

11) 

 I. skupina – příbuzní v řadě přímé (rodiče, děti, prarodiče, vnoučata) a manželé.  

 II. skupina: 

a) příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety) 
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b) manželé dětí (zeťové a snachy),  

c) příbuzní manžela (děti manžela, rodiče manžela) 

d) manželé rodičů  

e) osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu 

jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti 

a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány 

výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele.  

 III. skupina - ostatní fyzické osoby a právnické osoby. 

Sazba daně závisí na výši ZD a na zařazení do jednotlivých skupin. Sazby daně pro 

každou skupinu najdeme v § 12  - § 14.  

Poplatníkem této daně je nabyvatel daru. Z dárce se stává ručitel. Výjimka je tehdy, 

pokud je dar darován do zahraničí, v tomto případě je poplatníkem vždy dárce. 

Předmětem této daně se stává bezúplatně nabytý majetek. Pokud již není předmětem 

daně dědické. Za majetek se považuje movitý i nemovitý majetek z ČR i z ciziny. 
27

 

Základem daně je cena darovaného majetku zjištěná podle zákona o oceňování majetku. 

Takto zjištěná cena se snižuje o následující položky: 

 dluhy a jiné závazky vztahující se k darovanému majetku, 

 cenu majetku, který je od této daně osvobozen, 

 případné clo a daně zaplacené při dovozu darovaného majetku.  

Předmětem této daně nejsou dle § 6 bezúplatné převody majetku na základě zákonné 

povinnosti, důchody dle smlouvy o důchodu, bezúplatné nabytí majetku, která jsou 

předmětem daně z příjmů, dotace, příspěvky a podpory poskytované z veřejných 

rozpočtů, prostředky poskytované z Národního fondu nebo z rozpočtu EU. 
28

 

Od daně darovací je osvobozeno nabytí: 

„a) movitých věcí osobní potřeby u fyzických osob, jestliže tyto věci po dobu 1 roku 

před nabytím nebyly součástí obchodního majetku dárce, pokud cena tohoto majetku 

nepřevyšuje u osob III. skupiny 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka. Daň se 
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vybere jen z té části ceny movitých věcí nabývaných každým obyvatelem, která převyšuje 

uvedené částky, 

d) příležitostných bezúplatných nabytí movitého majetku a jiného majetkového 

prospěchu, jehož hodnota nepřesahuje 3 000 Kč.“
29

 

Spadá-li darovaný majetek do této skupiny, nemusí se podávat daňové přiznání. 

Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku bez ohledu na jejich 

hodnotu: 

„a) právnickou osobou se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu, 

založenou nebo zřízenou k zabezpečování činnosti v oblasti kultury, školství, výchovy 

a ochrany dětí a mládeže, vědy, výzkumu, vývoje, vzdělávání, zdravotnictví, sociální 

péče, ekologie, ochrany opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, tělovýchovy, 

sportu a požární ochrany, je-li bezúplatné nabytí majetku určeno na zabezpečování 

uvedené činnosti“ 
30

 

Získá-li o.s. majetek tímto způsobem, musí podat daňové přiznání k dani darovací 

místně příslušnému správci daně. Lhůta pro podání DP je 30 dnů ode dne, v němž 

b) došlo k bezúplatnému nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu 

nebo byl poskytnut movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch do ciziny, jde-li o daň 

darovací, 

c) byla daňovému subjektu doručena smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví 

k nemovitosti nebo o bezúplatném zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 

s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebo nabyla účinnosti 

smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována 

v katastru nemovitostí, jde-li o daň darovací, 

d) uplynul příslušný kalendářní rok, jde-li o bezúplatné nabytí majetku právnickou 

osobou, které je osvobozeno podle § 20 odst. 4, nebo o bezúplatné nabytí majetku 

fyzickou osobou, které je osvobozeno podle § 20 odst. 10; přiznání k dani dědické nebo 
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k dani darovací zahrnuje veškerý majetek nabytý nebo poskytnutý v tomto období s 

výjimkou majetku, u kterého se daňové přiznání podle odstavce 5 nepodává.
31

 

Daňové přiznání se podává do 30 dnů ode dne, kdy došlo k bezúplatnému nabytí 

movitého majetku a další rozhodné dny, které jsou vypsány v § 21. DP se podává, 

pokud uplynulo pololetí kalendářního roku, v němž došlo u PO k bezúplatnému nabytí 

majetku, které je od těchto daní osvobozeno. Po podání DP příslušný správce daně daň 

vyměří. Poplatník ji musí do 30 dnů od doručení platebního výměru zaplatit. 

2.3.4 Daň silniční 

Předmět daně se vztahuje na motorová vozidla a jejich přípojná vozidla 

registrovaná a provozovaná na území ČR. Tuto daň platí, pouze pokud jsou tato vozidla 

používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti. U organizací, které 

nejsou založeny za účelem podnikání, se daň vztahuje na činnosti, z kterých je jejich 

příjem předmětem daně z příjmů. V § 3 této daně zjistíme, které vozidla jsou od daně 

osvobozena. Týká se to vozidel s méně než 4 koly, která mají v technickém průkazu 

napsanou kategorii L, diplomatické a konzulární vozidla za podmínky vzájemnosti, 

vozidla zajišťující sjízdnost komunikací.  

Poplatníkem daně je nezisková organizace, která je provozovatelem vozidla a je 

zapsána v technickém průkazu. Organizace může vyplácet i cestovní náhrady svým 

zaměstnancům, kteří použijí při služební cestě vlastní vozidlo. I v tomto případě platí 

daň organizace (§ 4 odst. 2). Pokud toto vozidlo už není předmětem daně z jiného 

důvodu. Zaměstnavatel může uplatnit denní sazbu (25 Kč/den) nebo sazbu stanovenou 

v zákoně o dani silniční (dále jen „ZSD“) za každý den použití vozidla pro služební 

účely. Vybere si podle toho, která varianta je pro něj výhodnější a tuto variantu přitom 

u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla nelze kombinovat se sazbu 

daně podle § 6 odst. 1 a podle § 6 odst. 4. 

Daňové přiznání se podává jednou ročně, nejpozději do 31. ledna za uplynulé 

zdaňovací období (dále jen „ZO“). Poplatník daně silniční může zaplatit jednorázově 

celou částku daně nebo platí 4x ročně zálohy. Tyto zálohy jsou splatné patnáctého 

dubna, července, října, prosince a ledna. Zálohy neplatí vozidla od daně 
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osvobozena. Do DP uvedeme i vozidla, která jsou od daně osvobozena. Daňová 

povinnost podat DP k dani silniční vzniká kalendářním měsícem, v kterém byly splněny 

skutečnosti, díky kterým se stalo vozidlo předmětem daně. Nepoužíváme-li vozidlo již 

k činnosti, pro které byl předmětem daně, zaniká nám i povinnost podávat DP. Plyne 

z toho povinnost zrušit registraci k dani silniční na FÚ.
 32

 

 

2.4 Financování  

Sdružení je založeno za určitým konkrétním cílem. Aby tomuto cíli mohlo dostát, 

potřebuje k tomu většinou finanční prostředky. Pokud vytváříme nový projekt, musíme 

zároveň myslet na finance, které tento projekt zafinancují. Shánění financí není 

jednoduchá činnost. Naštěstí je několik možností jak finance získat. Mezi nejčastěji 

používané jsou žádosti o dotace, granty a poskytnutí daru. Je-li projekt finančně 

náročný, tak pro financování musíme získat více zdrojů, tzv. vícezdrojové financování. 

To je vhodnější i proto, že nebudeme závislí na jednom zdroji. Vypadne-li nám jeden 

zdroj z jakéhokoliv důvodu, máme ještě další finanční zdroje. Nejlepší je mít mimo tyto 

externí zdroje financování i zdroje získané vlastní činností. Rozdělení zdrojů 

financování lze na více pramenů. V praxi se často tyto zdroje kombinují. 
33

 

 Externí a interní zdroje 

 Zdroje získané vlastní činností 

 Finanční prostředky a nefinanční zdroje 

 Místní a zahraniční zdroje 

 Financování z veřejných a soukromých zdrojů 

Fundraising 

Činnost, kdy si sdružení samo shání sponzory, hledá zdroje pro získání finančních 

prostředků, se nazývá fundraising. Zahrnuje různé postupy a metody pro získání 

finančních prostředků pro činnost neziskové organizace. Postupů při plánovaní 

fundraisingu je několik. Členové organizace by měli vědět, jakých cílů chce sdružení 

dosáhnout a měli by být schopni je výstižně, jasně a srozumitelně reprodukovat. Cíle by 
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měly být jasně definované, konkrétní a měřitelné, pokud to jde. Mělo by být 

potencionálnímu dárci finančních prostředků jasné, že jsou cíle dosažitelné. Organizace 

by měla vypracovat časový a realizační plán aktivit a dle něj zpracovat rozpočet. Dále 

by si měla vybrat pro svůj plán vhodnou fundrisingovou metodu, vytvořit seznam 

možných zdrojů, specifikovat okruh dárců, požádat o dar a informovat dárce o použití 

jeho daru. Snažit se o další spolupráci s dárcem.  

Dárce je ten, kdo nám poskytne finanční prostředky. Své prostředky na dobročinnou 

činnost má buď již vyčleněny a jen se rozhoduje, komu je poskytne. Nebo své 

prostředky vymezí až poté, co ho nějaká činnost zaujme. 

Způsobů získávání peněžních prostředků je několik. Můžeme poslat potencionálním 

sponzorům hromadný mail nebo dopis, zatelefonovat jim. Tato možnost se používá jen 

tehdy, pokud dárce známe. Obdobnou možností je poslat písemnou žádost o grant. Za 

nejúčinnější způsob je považováno vytipování možných dárců a osobně je o dar 

požádat. Musí se počítat s tím, že je rozdílné jednání s tím, kdo daruje poprvé a ten kdo 

již daroval v minulosti. Pokud dojde k osobní schůzce, měli by tam jít zástupci 

organizace pečlivě připraveni. V ruce by měli mít podrobný plán svého projektu, který 

by měl být důvěryhodný, jeho rozpočet a hlavně co dobrého a prospěšného přinese. 

Pokud je člověk přesvědčený o svém projektu jako o vynikající věci, která opravdu stojí 

za zrealizování je to první krok k úspěchu. Na paměti by mělo být, že musíme nejdřív 

získat člověka (dárce) a poté se nám povede teprve získat peníze.
 34

 

 

2.4.1 Externí zdroje financování 

Mezi externí, tzv. cizí zdroje, patří finanční i nefinanční prostředky získané od státních 

organizací, podnikatelských subjektů a fyzických osob. Většinou se nestává, že by 

sdružení někdo oslovil, že ho chce financovat. Častější je případ, kdy členové sdružení 

obcházejí potencionální sponzory, píší žádosti o dotace na obec a na kraj, píší žádosti 

o granty, které vyhlásila některá z organizací a věří, že narazí na dobročinnou 

organizaci, která se podělí o část svých peněz. Organizace se snaží s dárci navázat bližší 
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vztah, aby s nimi navázaly dlouhodobou spolupráci. Mezi zdroje externího financování 

patří: 

 dotace, 

 granty, 

 sponzorské dary. 

Výhodou financování neziskových organizací je i úspora na daních. Pro sdružení jsou 

tyto příjmy osvobozeny, nebo mají aspoň z části úlevu na daních. Motivací pro dárce 

jsou daňové úlevy. Pro poskytovatele daru je výše příspěvku nezdanitelnou částí 

základu daně nebo odpočitatelnou položkou.  

Dotace  

Ministerstvo financí dotace definuje: „peněžní prostředky státního rozpočtu, státních 

finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám 

na stanovený účel“
35

 Pod pojmem dotace si lze představit financování z veřejných 

státních zdrojů na účel, který není přesně dopředu znám. Například poskytnutí dotaci na 

provoz, ale neví se přesně, kolik papíru a tužek si za dotaci pořídí. O dotace se musí 

písemně požádat a stejně jako granty se nemusí vracet, pokud se hrubě neporuší účel 

vynaložených prostředků. Peníze nepůjdou na provoz, ale na rekreační zájezd 

vedoucích. To je příklad hrubého porušení účelu poskytnutí dotací. Mezi nejčastější 

zdroje financování patří dotace od obcí a krajů. Většina sdružení zkusila alespoň jednou 

požádat domovskou obci o dotaci. Pak je na zastupitelstvu obce, jestli žádost o dotaci 

schválí a v jaké výši. Ne vždy se dostane tolik peněz, o kolik se požádá. 

Granty   

Granty jsou finanční podporou určitého projektu, které předtím musí schválit grantová 

komise. Získání těchto grantů není většinou lehké, musí se splnit podmínky, které jsou 

pro přidělení grantu vypsány. Po splnění podmínek následuje výběrové řízení, kde 
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zadavatel grantu vybere projekt, na který chce přispět. Pokud se grant získá, tak se 

nemusí vracet.
36

 

Chce-li sdružení zjistit, jaké granty kdo nabízí, stačí se podívat na webové stránky 

velkých firem a nadací. Granty poskytují mobilní společnosti jako je Vodafone 

a Eurotel a další společnosti. Stačí zadat do vyhledávače Granty pro neziskové 

organizace a vyjede několik nabídek.  

V podmínkách grantů často bývá i podmínka zčásti si projekt financovat i z jiných 

zdrojů. Snad v každém projektu je kolonka na doplnění, kdo se projektu ještě účastní.  

Sponzorské dary  

Může se stát, že sdružení dá finanční nebo nefinanční dar nějaká právnická nebo fyzická 

osoba. Většinou předchází poskytnutí sponzorského daru obcházení a obepisování 

velkých společností v našem okolí. Dary jsou nenárokové, společnost nemůže za jejich 

poskytnutí žádat nějakou protihodnotu. 

Dary od subjektů ze zahraničí 

Dar může poskytnout i subjekt sídlící v zahraničí. Pokud se bude jednat o peněžní dar, 

bude velmi pravděpodobně v domácí měně dárce. Sdružení tento dar přijme v cizí měně 

a poté si ho přemění aktuálním kurzem na domácí měnu.  

2.4.2 Financování vlastní činností 

Mezi tyto zdroje financování patří využití vlastních zdrojů, které si je občanské sdružení 

schopno zajistit. Může například vytvářet příjmy vlastní činností, vybírat členské 

příspěvky, prodávat vlastní výrobky, příjmy z výkonu hlavní a vedlejší činnosti a další 

způsoby. V současné době, kdy má každý peněz málo se jedná o čím dál rozšířenější 

variantu financování. Je také výhodná v tom, že sdružení ji samo ovlivňuje a samo o ní 

rozhoduje. Může si říct, na jaký konkrétní projekt finanční prostředky použije. Nebo se 

rozhodnout, že si z nich udělá finanční rezervu na budoucí projekty nebo jen pro případ 

nouze. Mezi tyto zdroje financování patří: 
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 členské příspěvky, 

 vytváření příjmů vlastní činností, 

 samofinancování. 

Pokud jsou lidé ve sdružení šikovní, dokáží si svou pílí a nápady zajistit alespoň malý 

zdroj příjmů. Záleží také na činnosti sdružení. Mohou prodávat vlastní výrobky, 

organizovat pracovní workshopy a vymyslet další způsoby přivýdělku. 

Členské příspěvky 

Sdružení si může ve svých stanovách stanovit povinnost platit členské příspěvky 

a zároveň i jejich výši a dobu splácení. Má-li ve svých řadách sdružení členy ze sociálně 

slabých vrstev, může ve stanovách stanovit nižší nebo žádné členské příspěvky pro tyto 

osoby. Výhodou členských příspěvků je to, že tento příjem je osvobozený od daně 

z příjmů. Za podmínky, že je jeho vybírání ustanoveno ve stanovách nebo jiného 

zřizovacího dokumentu.
37

 

Samofinancování 

Samofinancování je označení pro neziskové subjekty, které si dokážou zcela nebo 

z velké části vydělat na svůj provoz vlastní činností. Čím vyšší je míra samofinancování 

sdružení, tím se stává sdružení nezávislejším, jak na finančních zdrojích, tak na 

ovlivňování činnosti sdružení dotačními komisemi a ostatními sponzory. Mezi možnosti 

jak být soběstačný patří provozování výdělečných aktivit. Takto získané prostředky se 

musí použít pouze na financování činnosti sdružení. Tyto prostředky patří do zdanitelné 

části daně. Může nastat situace, kdy výdělečné aktivity přesáhnou původní cíl sdružení. 

Musí se dát pozor, aby výdělečné činnosti neposunuly žebříček hodnot u členů, kteří by 

byli motivováni jen ziskem. Riziko u výdělečných činností je i to, že se činnost nemusí 

vyplatit a může dojít i ke ztrátě.  
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2.5 Analýza prostředí  

Pro lepší pochopení vlivů, které působí na sdružení, slouží analýza vnějších a vnitřních 

stránek sdružení. Z provedených analýz sdružení zjistí, jestli jsou jeho plány reálné 

a popřípadě je přepracuje. Po zhodnocení těchto výsledků by se měl sestavit detailní 

plán činnosti a zdrojů financování neboli rozpočet. Výsledkem bude zefektivnění 

činnosti sdružení a dosažení maximálního užitku.
38

 Sdružení musí vědět, jaké faktory ho 

ovlivňují, co se děje v jeho okolí, kdo jsou jeho konkurenti, jakou má strukturu 

odběratelů atd. Tyto ukazatele jsou charakteristické pro vnější analýzu. Vnitřní analýza 

zahrnuje zkoumání situace uvnitř sdružení a faktory, které mají vliv na jeho činnost. 

Tyto faktory musí podnik důkladně monitorovat a také průběžně analyzovat. 
39

 

Analýza oborového okolí podniku 

Tato analýza se zaměřuje především na konkurenty, zákazníky a dodavatele. Jednou 

z nejpoužívanějších analýz je „Portrův model konkurenčního prostředí.“ Je především 

určován působením pěti faktorů: 

 vyjednávací síla zákazníků, 

 vyjednávací síla dodavatelů, 

 hrozba vstupu nových konkurentů, 

 hrozba substitutů, 

 rivalita firem působících na daném trhu.
40

 

Sdružení by mělo zajímat, kdo jsou jeho zákazníci a jaké mají potřeby a očekávání, 

které faktory ovlivňují jejich rozhodování nakupovat a kdo se může stát budoucími 

zákazníky. Je dobré vědět, kde se zákazníci nacházejí. Je nutné brát v potaz, že je 

levnější udržet si stávajícího zákazníka, než získat nového.  

Při analýze sektoru dodavatelů jde především o zanalyzování nákladů všech vstupů, 

které jsou třeba k výrobě. Kvalita vztahů mezi sdružením a dodavateli se odráží na 

nákladech a dostupnosti zdrojů. 
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Sdružení by mělo identifikovat své přímé, nepřímé a potencionální konkurenty na 

společném trhu. Tato část je důležitá při plánování. Z chování konkurentů se 

může i poučit. Vzít si za své dobré postupy, které používají a spojit je s možnostmi 

sdružení. Naopak vyvarovat se chyb, které konkurenti provádí. Stav konkurence závisí 

také na bariérách vstupu do odvětví a na dostupnosti substitutů. 
41

  

Je prokázáno, že hlavní příčiny změny v růstu nebo poklesu fungování podniku je dána 

především vlivem podnikového okolí. Tato analýza se soustředí na zjišťování 

a vyhodnocování těchto vlivů takovým způsobem, aby z nich byla schopna určit hrozby 

a příležitosti. Měla by se zaměřit především na odhalení vývojových trendů, které by 

mohly sdružení do budoucna ovlivňovat.
42

 

Vnitřní analýza 

K jedné z metod zjišťování vnitřních ukazatelů patří metoda „7S“. Ta zhodnocuje tyto 

základní faktory. 

 Strategy (strategie), 

 Structure (struktura), 

 Systems (systémy řízení), 

 Style (styl manažerské práce), 

 Staff (spolupracovníci), 

 Skills (schopnosti), 

 Shared values (sdílené hodnoty).
43

 

Patří sem údaje o sdružení, o jeho zaměstnancích, o jeho organizační struktuře, 

výkonnosti a efektivnosti. Dále o jeho výrobcích a službách, finanční struktuře a o jeho 

konkurenční výhodě. Konkurenční výhoda spočívá v tom, v čem se odlišuje sdružení od 

konkurence. Co má navíc. Tuto výhodu by si mělo umět udržet z dlouhodobého 

hlediska. 
44
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2.6  SWOT analýza 

Z výše zjištěných poznatků vnější a vnitřní analýzy se sestaví SWOT analýza. Ta se 

skládá z údajů z interních zdrojů – silné a slabé stránky sdružení. Za silné stránky jsou 

považovány interní faktory, které umožňují sdružení dobrou pozici na trhu díky 

oblastem, ve kterých sdružení vyniká. Silnou stránkou je také konkurenční výhoda. 

Sdružení by si mělo být vědomo, jaké jsou jeho zdrojové možnosti a jak dovede využít 

svých dovedností a potenciálu. Sdružení by si mělo uvědomit i své slabé stránky 

a zapracovat na jejich zlepšení. Z externích zdrojů by mělo sdružení zjistit své 

příležitosti a hrozby. Prvním krokem je zjištění svých příležitostí a poté si naplánovat 

jak je možné jich využít. Příležitosti jsou různé možnosti, při jejichž realizaci se zvyšuje 

růst a lepší využití disponibilních zdrojů. Měly by také zvýhodnit sdružení oproti 

konkurenci. 
45

 

SWOT analýza by měla být objektivní. Odrážet vlastnosti objektu a prostředí analýzy. 

Neměla by vyjadřovat pouze subjektivní názory zpracovavatele. Návrhy, které z této 

analýzy vzniknou, jsou základy další strategie podniku. 
46

 

2.7  Plánování 

Občanská sdružení většinou disponují s malým počtem financí, se kterým musí vyjít. 

Proto je u nich více než důležité, aby s finančními prostředky, které mají, disponovaly 

co nejvíc efektivně a hospodárně. Je nutné sestavit si podrobný plán, který bude 

vycházet z potřeb a reálných možností sdružení a bude dodržovat jeho vizi a poslání. 

K těmto plánům by se měl vytvořit časový harmonogram, do kdy se jaké cíle mají 

splnit. V souladu s těmito plány by se měl vytvořit finanční plán. „Úkolem finančního 

plánování je finančně zajistit splnění cílů podniku a udržet nebo dokonce zlepšit jeho 

finanční zdraví. Ve finančních plánech se promítá veškerá činnost podniku, současně 

finanční plány zpětně působí na tyto činnosti tím, že je finančně zabezpečují.“
47

 

Činnosti sdružení je potřeba si dobře rozvrhnout, kdy se bude co konat a kde na činnost 

vezme potřebné finance. Sdružení může využívat několik typů: plánování, prognóza, 

koncepce, plán. „Prognóza je předpověď pravděpodobného vývoje řízeného 
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subjektu.“ 
48

 Jedná se spíše o nástroj poznání, může být použit i jako nástroj řízení, když 

je prognóza do procesu řízení sdružení zařazena. Koncepce určuje základní cíle sdružení 

a hlavní způsoby jeho dosažení. Plán je konkrétní nástroj řízení. Řeší co, kdo, kdy, jak 

a jakými náklady a přínosy se vykoná, aby bylo cílů dosaženo. Důležité si uvědomit, 

které projekty mají možnost být úspěšnými a které pouze spolknou finance a budou 

neúspěšné. Dále, které projekty nejsou v souladu s cíli sdružení, ale mohou mu 

poskytnout dostatečné finanční prostředky. 

Při stanovení plánu by se měla dát i konkrétní kritéria. Při pořádání akce si stanovit 

měřitelné výsledky. Minimální počet návštěvníku, aby se nám akce finančně vyplatila 

atd. Zjistit, jaké překážky jsou nastraženy při dosahování cílů. Spočítat si časově, jestli 

se dá projekt vůbec v daném období zvládnout. Stanovit si konečné termíny pro 

ukončení projektů. Určit, kdo bude danou činnost vykonávat a kdo bude dohlížet na její 

správnost.  

 

2.8  Rozpočet 

„Rozpočet představuje stanovení očekávaných podnikových a marketingových nákladů 

spolu s očekávanými tržbami, které vynaložíme či získáme během plánovaného 

období.“ 
49

 Marketingovými náklady se rozumí náklady na přímý marketing, distribuci, 

reklamu atd. Vhodné je zpracovat rozpočet s několika variantami. Varianta, že všechno 

půjde podle plánu, varianta, že se něco pokazí a poslední varianta, že se předčí 

očekávání.  

Existuje několik metod jak rozpočet sestavit. Mezi základní 3 typy stanovení rozpočtu 

patří: 

 programový rozpočet, 

Je jedním z nejpoužívanějších typů rozpočtů. Je rozdělen podle druhů činností 

organizace. Na jedné straně jsou předpokládané náklady pro daný druh činnosti a na 
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druhé straně jsou zdroje peněžních prostředků. Takže v konečném důsledku by měl 

zachytit předpokládané výnosy a náklady na konkrétní činnost podniku. 

 zdrojový rozpočet, 

Je sestaven tak, aby se zjistilo, ze kterých finančních zdrojů bude organizace hradit 

náklady na jednotlivé druhy činností. Používají ho hlavně organizace, které mají více 

finančních zdrojů na svoji činnost.  

 rozpočet cash flow. 

Navazuje na rozpočet programový a upravuje ho ke skutečným finančním nákladům, 

které budou během rozpočtového období. Je důležitý při operativním řízení 

organizace.
50
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3. ANALÝZA PROBLÉMU 

V následující části práce se představí zkoumané občanské sdružení. Zhodnotí se jeho 

kroky před a v průběhu registrace na Ministerstvu vnitra a zhodnotí se první rok 

fungování sdružení. 

3.1 Charakteristika občanského sdružení Folklorní soubor Svéráz  

Název: Folklorní soubor Svéráz, o.s. 

Právní forma: občanské sdružení 

Datum vzniku: 22. prosince 2011 

Sídlo: Luční 9a, 691 53 Tvrdonice 

IČO: 227 606 61 

Počet členů: 16 zakládajících členů 

Hlavní činnost: Udržování a oživování lidových tradic 

Produkt: Folklorní taneční a humorná pásma 

Odběratelé: Organizátoři kulturních akcí 

Folklorní soubor Svéráz (dále jen „FSS“) má hlavní cíl udržování a oživování lidových 

tradic, zpěvu a hlavně tance. Působí především v regionu Podluží, které se nachází na 

jižním cípu jižní Moravy kolem Břeclavi a Hodonína.  

 

3.2 Kroky před založením občanského sdružení 

Před založením o.s. zakladatelé zanalyzovali folklorní soubory v okolí a snažili se 

zjistit, kde bude nejlepší vytvořit zázemí pro připravovaný soubor. Z užšího výběru 

vesnic se vybrala vesnice Tvrdonice. Tato vesnice souboru nabízela nejvíce možností. 

Pořádá každoročně folklorní festival Tvrdonské národopisné slavnosti (dále jen „TNS“) 

a funguje v ní dětský národopisný soubor Pomněnka. Již v prvním roce bylo patrné, že 

analýza pro výběr vesnice byla úspěšná. Soubor byl pozván již po půl roce fungování, 

aby vystoupil na TNS. Starosta si soubor pozval také na akci předhodové zpívání.  



48 

 

FSS začal spolupracovat s dětským souborem. Jako již zaběhnutý soubor pozval soubor 

Svéráz na několik vystoupení, kterých se sám účastnil. Výhoda pro soubor Pomněnka 

byla v tom, že nabídl svým odběratelům širší nabídku vystoupení. Národopisný soubor 

Pomněnka je taneční základnou pro dospělý soubor. Děti, které tancují do 15 let 

v dětském souboru, pak mohou přejít do dospělého souboru. Tyto děti jsou už 

vytancované a mají dobré základy pro učení dalších pásem. Do souboru přišlo ke konci 

prvního roku fungování několik mladých lidí z dětského souboru Pomněnka.  

Důležité bylo zvolit si vhodný název souboru. Po zralé úvaze se vybral název SVÉRÁZ. 

Svéráz znamená podle slovníku osobitost. V regionu Podluží se svéráz říká barevným 

ornamentům, které zdobí staré sklepy a domečky. Tento název si lidé hned 

zapamatovali a také díky němu rozšířili obzory, co znamená slovo svéráz na Podluží.  

3.2.1 Založení občanského sdružení  

Po zanalyzování vhodné vesnice pro zázemí souboru a vymyšlení vhodného názvu 

přišla na řadu registrace o.s. Členové FSS se sešli na ustanovující schůzi a společně 

rozhodli, jaké funkce ve sdružení budou, jaké budou mít povinnosti a pravomoci 

zvolení funkcionáři. Orgány sdružení jsou členská schůze, výbor, předseda, pokladník 

a revizoři účtů. Do těchto volených funkcí se navrhují kandidáti a z nich se pomocí 

hlasování rozhoduje o přiřazení do funkce. Je daná povinnost vytvořit písemný zápis 

z ustanovující schůze. Zápis obsahuje body schůze, které se projednávaly, postup 

schůze a rozpis kolik hlasů dostal kandidát do navržené funkce. Na této schůzi se 

sepsaly stanovy souboru. Stanovil se přípravný výbor v počtu tří lidí, kteří měli na 

starosti registraci na Ministerstvu vnitra. 

Stanovy FSS mají 9 článků. Čl. I uvádí název, působnost a charakter sdružení. Čl. II 

charakterizuje cíle činnosti sdružení. V čl. III jsou vypsány podmínky členství, 

práva a povinnosti členů a důvody pro ukončení členství. V tomto článku jsou vypsáni 

všichni zakládající členové spolu s datem narození a trvalým bydlištěm. Čl. IV 

vyjmenovává orgány sdružení. Čl. V definuje pravomoci a povinnosti členské schůze. 

Výbor, předseda sdružení a místopředseda sdružení se řeší v čl. VI. V  sedmém článku 

jsou uvedeny zásady hospodaření. Z čeho se skládají finanční prostředky sdružení 

(členské příspěvky, dary, granty, úroky, vedlejší výdělečná činnost), kde jsou tyto 

prostředky uloženy (peníze v pokladně a na bankovním účtu), kdo schvaluje 



49 

 

hospodářské operace, kdo kontroluje hospodaření (Revizoři účtů). V předposledním 

osmém článku je definováno trvání a zánik sdružení. Poslední devátý článek shrnuje 

závěrečné ustanovení. Stanovy jsme si nechali před odesláním na Ministerstvo vnitra 

zkontrolovat právníkem. Ten doporučil, aby stanovy měly ideálně 3 strany. Stanovy 

souboru musely mít stran více. Do stanov se psali i zakládající členové, kteří se na 

vzniku souboru a jeho současné podobě podíleli. Důvodem bylo to, že soubor je hlavně 

pro mladé lidi, takže předpokládáme, že v něm jeho zakladatelé jednou nebudou. Rádi 

by měli kontrolu nad svým „dítětem“ i po odchodu z aktivní části souboru. Nyní se 

musí výraznější změny ve stanovách souboru konzultovat a odhlasovat zakládajícími 

členy. Ti musí změnu schválit 90 % většinou. Stanovy mají celkem 5 stran. 

Sepsané stanovy se spolu s žádostí o registraci o.s. byly zaslány doporučeně na 

Ministerstvo vnitra. Do týdne přišel dopis o registraci Folklorního souboru Svéráz o.s. 

K dopisu byly přiloženy orazítkované stanovy s datem registrace a identifikačním 

číslem. 

3.2.2 Členství ve sdružení 

Sdružení má v současné době 16 zakládajících členů a 14 nových členů. Členem FSS 

může být každý, kdo má o členství zájem a má určité pohybové nadání, aby zatancoval 

pásma souboru. Členem občanského sdružení FSS může být ten, kdo souhlasí se 

stanovy a cíli sdružení. „Členství vzniká dnem přijetí za člena formou většinového 

souhlasu Členské schůze.“ 
51

 Členství ve sdružení zaniká smrtí člena, vystoupením 

člena ze souboru, vyloučením člena pro porušení povinností nebo zánikem sdružení.  

 

3.3  Analýza prvního roku fungování o.s. 

První rok činnosti souboru byl uspokojivý. Zúčastnil se několika vystoupení. Několik 

málo z nich byly placené. Pro pásma používali členové při vystupování své vlastní 

kroje. Na jejich udržování a škrobení soubor členům nepřispíval. V prvním roce 

fungování vydal folklorní kalendář s názvem „Bohatství skryté v tradici“. Příjem 

z tohoto kalendáře sloužil k vlastnímu financování sdružení. Tvůrce kalendáře ho málo 
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efektivně propagoval na veřejnosti. Důsledkem toho bylo, že se neprodaly všechny 

kalendáře a pro soubor to nebyla účinná propagace a příjem, jak se očekávalo. 

Na konci roku se konala členská schůze členů sdružení. Každý příchozí se podepsal do 

prezenční listiny. Na schůzi bylo dostatečné množství členů, takže schůze byla 

usnášeníschopná. Na schůzi se zhodnotil první rok činnosti sdružení. Každý, kdo měl 

nějakou funkci v souboru, si připravil zhodnocení své činnosti. Konalo se hlasování do 

funkcí v souboru. Vedoucí souboru nastínila členům plány pro další rok činnosti 

souboru. FSS naplánoval pořídit společné souborové kroje, vytvořit nové taneční 

pásma, zlepšit svoji finanční situaci. Z této schůze byl sepsán zápis, ve kterém byly 

vypsány hlavní body, závěry a uložena opatření a úkoly. Zápis byl doplněn o přehled 

získaných hlasů pro každého člena, o němž se hlasovalo.  

Charakteristika činnosti souboru 

Do souboru chodí mladí lidé od 15 do 30 let, které spojuje láska k tanci, 

zpěvu a folkloru. Čím lepší soubor, tím se do něj hlásí více členů. Proto je cílem 

zkvalitnit činnost a přilákat více mladých lidí. Tato činnost je náročná, 

protože u mladých lidí upadá zájem o tyto aktivity. Soubor tvoří taneční a humorná 

pásma. S těmito pásmy je pak zván na různé kulturní akce, jako je předhodové zpívání, 

košty vín, krojové plesy, sochařská sympozia a další. Snaží se dostat více do podvědomí 

veřejnosti pomocí propagace webových stránek, facebooku, tisku souborového oblečení 

atd. Čím více je soubor známější, tím více má nabídek na vystoupení. V prvním roce 

fungování sdružení byl soubor pozván na 10 akcí. Toto číslo je na první rok velmi 

uspokojivé. V roce 2013 se předpokládá  nárůst. Predikuje se tak proto, že je o souboru 

více slyšet. V květnu tohoto roku má za sebou již 5 vystoupení. To je uspokojivé číslo, 

jelikož hlavní sezóna je až od června do září. 

3.3.1 Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu o.s. 

FSS splňuje podmínky pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Po založení 

o.s. se musely zavést také všechny potřebné účetní dokumenty, které bude sdružení 

potřebovat. Především pokladní deník, knihu pohledávek a závazků, kartu majetku pro 

jednotlivé kroje. V těchto dokumentech je kladen důraz na rozdělení příjmů a výdajů, na 

příjmy a výdaje z hlavní a vedlejší činnosti. Na konci každého účetního období provádí 
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sdružení inventarizaci, aby zjistilo konečný stav peněz v pokladně. Na konci roku by 

mělo sdružení upozornit dlužníky na nezaplacené pohledávky a ideálně splatit své 

závazky. 

Občanské sdružení musí zachytit pohyby peněz. Mezi položky, které eviduje, patří 

příjem dotace, příjmy z vystoupení a příjmy z darů. Tyto položky jsou pro sdružení 

příjmem z hlavní činnosti. Další příjem je z členských příspěvků. Do příjmů z vedlejší 

činnosti patří příjmy z prodeje kalendářů. Mezi výdaje patří výdaje na běžnou činnost 

souboru, jako je nákup toaletních potřeb, papírů, galanterních věcí atd. Mezi výdaje na 

vedlejší činnosti patří výdaje na vytvoření a distribuci kalendáře a na nákup látek a ušití 

krojů. 

Platí-li výdaje sdružení soukromou platební kartou, tak do účetnictví dává 

doklad o zaplacení a také k tomu výdajový doklad, kde se proplatí úhrada kupujícímu 

členovi. Platí-li se platební kartou sdružení, tak se dá doklad o platbě do přijatých 

faktur. Tato platba se poté naspáruje s platbou na bankovním výpise. 

Do majetku sdružení patří stará vyřazená skříň, kterou zajistila členka souboru 

bezplatně. I na tuto skříň se zavedla karta drobného majetku s hodnotou nula Kč, a to 

z toho důvodu, že v případě opravy je náklad na tuto opravu daňově uznatelný tehdy, 

pokud se opravuje evidovaný majetek. 

3.3.2  Hlavní činnost o.s. 

Hlavní činností souboru je udržování a oživování lidových tradic, zejména 

tance a zpěvu, provozování dobrovolného folklorního souboru.
52

 Soubor jezdí 

vystupovat na různé folklorní akce. Často jsou nutné následující kroky pro realizaci 

vystoupení: 

 sepsat smlouvu o budoucím vystoupení s organizátorem akce, 

 shromáždit potřebný počet tanečníků a nacvičit smluvená pásma, 

 domluvit cimbálovou muziku na vystoupení, 

 provést folklorní vystoupení na smluvené akci, 

 vytvořit a předat fakturu organizátorovi akce, zaplacení vystoupení, 
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 uvést tento příjem v pokladním deníku a v hlavní knize. 

Za vystoupení dostává sdružení někdy zaplaceno, někde vystupuje zadarmo nebo jsou 

mu proplaceny pouze cestovní náhrady. Příjmy z těchto vystoupení spadají do hlavní 

činnosti souboru. Sdružení vystavuje faktury vydané na poskytnuté vystoupení. Na 

faktuře je částka za vystoupení. V této částce je odměna pro soubor za odvystupované 

pásmo a náklady na pohonné hmoty. Faktura je splatná v hotovosti. Soubor nemá 

založený bankovní účet. Cimbálová muzika, která soubor na akci doprovází, vystavuje 

svoji vlastní fakturu. Nefinančním nákladem souboru je čas, který stráví při nacvičování 

pásem a secvičování s cimbálovou muzikou (dále jen „cm“) a také projeté pohonné 

hmoty (dále jen „PHM“) tanečníku na vystoupení a zkoušky. Dalším nákladem je 

opotřebení krojů a jejich příprava na vystoupení. Do příprav patří praní, škrobení 

a žehlení. V prvním roce má soubor takové pásma, na které se dají použít vlastní kroje 

členů sdružení. Členové sdružení se na tyto folklorní akce dopravují vlastními vozidly 

a používají vlastní kroje. Náhrady pohonných hmot a opotřebení i náklady na přípravu 

kroje se jim po dohodě neproplácí. Členové se dohodli, že budou tyto činnosti dělat bez 

náhrady, dokud nebude mít soubor dostatečné finanční zdroje. Čistým příjmem 

z vystoupení je tedy celá částka obdržena za odvystupované pásmo.  

V praxi nastává i situace, kdy se s pořadateli telefonicky dohodne předem částka za 

vystoupení. Několik dnů před akcí sdělí, že dohodnutou částku nemohou vyplatit. Poté 

se zvažuje ztrátovost takového vystoupení a zároveň možnost propagace 

souboru u lukrativních vystoupení. 

3.3.3  Daně v o.s. 

Sdružení FSS v současné době platí pouze daň z příjmu. K této dani se zaregistrovalo už 

na začátku svého působení. FSS vybírá členské příspěvky, proto se muselo zaregistrovat 

na finančním úřadě (dále jen „FÚ“). 

Vedoucí souboru osobně registrovala sdružení FSS na FÚ v Břeclavi. Na FÚ odevzdala 

vyplněnou přihlášku k registraci pro právnické osoby, spolu s ní musel být dodán zápis 

z ustanovující schůze spolu s podepsanou prezenční listinou. FÚ soubor od 13. dubna 

2012 zaregistroval jako plátce daně z příjmů právnických osob. 
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Od tohoto dne musí sdružení podávat daňové přiznání vždy nejpozději do konce třetího 

měsíce následujícího roku. Jelikož je sdružení zaregistrováno až od dubna, podávalo se 

daňové přiznání za rok 2012 ode dne zaregistrování občanského sdružení na 

Ministerstvu 22. prosince 2011 do 31. prosince 2012. DP pro rok 2013 se bude podávat 

už klasicky za rok od 1. ledna do 31. prosince. K DP musí připojit ještě výkaz o stavu 

majetku a výkaz o stavu příjmů a výdajů k poslednímu dni daného roku.  

Při vyplňování daňového přiznání se zjistilo, že se rozšířila hlavní činnost o další 

položky, které nebyly zapsány ve stanovách, tudíž spadaly do vedlejší činnosti a byly 

předmětem daně z příjmů. . 

V daňovém přiznání právnických osob se uvedl základ daně do řádku č. 250. Z řádku 

250 se uvedla částka základu daně do ř. 251, kde mohou poplatníci, kteří nejsou 

založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (§18 odst. 3 zákona), snížit základ daně. 

Použijí-li prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí 

výdajů souvisejících s činností, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to 

nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. 

Daň darovací 

Během prvního roku působení sdružení nedostalo žádný dar na činnost. Předpokládá se, 

že zlepší-li svůj fundraising, tak do budoucna věcný nebo peněžní dar obdrží.  

Daň silniční 

Soubor nevlastní žádný automobil ani jiný dopravní prostředek. Neplánuje v budoucnu 

pořízení žádného dopravního prostředku. Neproplácí svým členům náklady na pohonné 

hmoty při cestě na vystoupení nebo při zařizování větších souborových záležitostí. 

3.3.4  Financování o.s. 

Financování je jednou z nejdůležitějších částí fungování o.s. Pro realizaci hlavního cíle 

sdružení i vedlejších projektů je potřeba dostatečné finanční krytí. To lze získat 

z externích zdrojů nebo z příjmů vytvořených vlastní činností. 
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Externí zdroje financování  

Mezi externí zdroje financování o.s. patří především dotace od obce. Sdružení má 

předběžně dohodnutou spolupráci s několika právnickými osobami na poskytnutí daru 

koncem roku 2013. V poslední době se snaží uspět v grantových výzvách. 

Granty 

V současné době je plno organizací, které vypisují grantové programy. Důležité je si 

z nich vybrat takové, u kterých splňujeme podmínky zadání. Sdružení sepsalo již dvě 

žádosti o grant společnosti Vodafone – Nadace V pohybu. Bohužel ani jednou neprošla 

do dalšího kola, i když měla docela vysoce bodově ohodnocený projekt. Projekty se 

týkaly tvorby folklorních kalendářů a jejich přínosů pro veřejnost. 

Dotace 

Vedoucí souboru napsala žádost o dotaci na místní obecní úřad. V ní shrnula dosavadní 

činnost souboru a akce, kterých se soubor zúčastnil, a požádala o dotaci na další rok. 

Žádost poslala doporučeně na obec začátkem prosince, měla oficiální strukturu. Byly 

uvedeny adresy odesílatele, příjemce, věc žádosti, text žádosti, poděkování a podpis. 

Žádost na obci projednali a přidělili souboru dotaci ve výši 15 000 Kč. Vedoucí souboru 

se s obcí domluvila na způsobu čerpání dotace v podobě proplacení faktury na materiál 

pro soubor. 

Některé obce dávají i dotaci organizacím z jiných vesnic, ve kterých jsou členy jejich 

občané. Souboru se povedlo dostat dotaci z obce, z které jsou dvě členky. Na každou ve 

výši 1 500 Kč. Celkově je dotace ve výši 3 000 Kč na činnost souboru z jiné než domácí 

vesnice. Tento příjem je osvobozený od daně z příjmů. 

Financování vlastní činností  

Mezi tento typ financování patří příjmy, které si sdružení zajistí svou vlastní činností. 

Sdružení se rozhodlo pokusit se vydělat nějaké peníze samo. Mezi příjmy z vlastní 

činnosti patří placené vystoupení souboru. Jako vedlejší činnost pak soubor vytvořil 

kalendář a prodával vlastní výrobky na vánočním jarmarku. 

Vystoupení 

Prvním způsobem jak zajistit nějaký příjem je vystupování.  Folklorní soubor vystupuje 
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na různých společenských a kulturních akcí. Soubor nemá stanovené pevné ceny za své 

vystoupení a jednotlivá pásma. Většinou účinkuje za drobné občerstvení a za proplacení 

cestovného. Někdy se podaří vystupovat i za peníze. Pokud má příjem z této činnosti, 

musí vystavit také fakturu nebo alespoň příjmový pokladní doklad. V některých 

případech je vystoupení téměř zdarma i bez proplacení cestovních náhrad. V prvním 

roce fungování si vydělal tímto způsobem 3 000 Kč. Tuto částku si vytancoval na 

předhodovém zpívání v Ladné. Přímý náklad na tuto činnost není. Na vystoupení se 

dopravují tanečníci sami bez náhrady PHM. Mezi nepřímé náklady patří celoroční 

zkoušení, které s sebou nese náklady na vybavení zkušebních prostor. Vedoucí souboru 

má na starosti obvolávání organizátorů akcí a domlouvání vystoupení, sepisování smluv 

a faktur. Tuto činnost dělá bez nároku na odměnu. 

Organizace vystoupení a podmínek pro vystupování není jasně stanovena. Soubor nemá 

pevné ceny pro své pásma a často se stává, že vystupuje téměř zdarma. 

Kalendář „Bohatství skryté v tradici“ 

Dalším nápadem, jak získat peníze a zároveň zviditelnit soubor, bylo vytvoření 

folklorního kalendáře. Přípravná činnost před tiskem kalendáře zabrala asi měsíc práce. 

V přípravné části se obvolávali výrobci krojů, kteří se následně fotili při práci. Sháněla 

se vhodná tiskárna, kde by se mohl kalendář co nejlevněji vytisknout v nákladu 250 ks.  

Po předběžné kalkulaci tisku a nákladu na výrobu byla zjištěna nutnost sehnat sponzory. 

Se sponzory se sepsala smlouva o reklamě v kalendáři. Po zaplacení dohodnuté částky 

se jim vystavil příjmový pokladní doklad. Každému výrobci a sponzorovi se dal výtisk 

kalendáře zdarma. Celkem to bylo 35 ks kalendářů. 

Prodej kalendářů fyzickým osobám probíhal bez vydání pokladních dokladů. Tento 

prodej se pouze poznačil a na konci měsíce proúčtoval jedním dokladem do pokladního 

deníku. Prodej kalendářů obcím a jiným organizacím probíhal přes vystavení faktury 

nebo alespoň vydáním pokladního dokladu.  

K prodeji bylo určeno 215 ks kalendáře s prodejní cenou 220 Kč. Výrobní cena 

kalendáře byla 150 Kč. Počítalo se ziskem, pokud se prodají všechny kalendáře. To se 

do konce roku nestalo. V roce 2012 se prodalo 155 ks kalendářů. Soubor má v zásobách 
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ke konci účetního období ještě 60 kusů kalendářů, které neprodal v předchozím roce. 

V dalším roce bude kalendáře prodávat již za menší částku než v roce předchozím. 

Zbývající počet kalendářů jsme zahrnuly do zásob, které jsme uvedly i v daňovém 

přiznání. 

Tab. 2: Kalendář na rok 2013 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě zjištěných údajů) 

Kalendář na rok 2013 

Nástěnný kalendář, 13 listů 

Položka Částka [Kč] Poznámka 

VÝDAJE 

Fotograf 4 580   

Cestovné 0   

Mobil 0   

Tisk kalendářů 37 500 250 ks * 150 Kč 

Distribuce  0   

Celkem výdaje 42.080 

  

PŘÍJMY 

Prodej kalendářů 38 750 155 ks * 250 Kč 

Sponzoři 9 000 9 sponzorů * 1.000 Kč 

Celkem příjmy 47 750 

Čistý příjem 5 670 

 

Členové souboru si nenechali proplatit náhrady PHM ani náklady za provolané minuty 

v rámci realizace kalendáře. Proto jsou tyto částky nulové. Distribuce se konala pomocí 

webových stránek a facebooku. Proto jsou tyto náklady také nulové. Čistý příjem je 

vypočítán ke konci roku 2012.  

Vydaní tohoto kalendáře mohlo být více úspěšné. FSS začal prodávat kalendáře až 

v prosinci s velmi malou reklamou. Byla reklama pouze na webových stránkách 

souboru a na facebooku. To mělo za následek, že se neprodaly všechny kusy.  

Vánoční jarmark 

Posledním nápadem byla účast na vánočním jarmarku, kde si soubor objednal stánek. 

V něm se prodávaly výrobky, jako jsou malované perníky, džbánky, vánoční přání 

z ručního papíru a kalendář. Tyto věci dali do prodeje sami členové bez nároku na 
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odměnu. Neprodalo se skoro vůbec nic, takže po odečtení nákladů na nájem a náklady 

spojené s perníky se získalo jen pár desítek korun.   

 

3.4  Analýza oborového okolí  

Pro tuto analýzu byl vybrán Portrův model konkurenčního prostředí. Pro sdružení je 

důležité, aby vědělo, čeho chce dosáhnout a hlavně jak toho dosáhnout. Proto je dobré si 

vše podrobně naplánovat. Před samotným plánováním a SWOT analýzou se zanalyzuje 

oborové prostředí sdružení. 

Zákazníky souboru jsou organizátoři kulturních a společenských akcí. Ti tvoří 90 % 

zákazníků o.s. Zbývajících 10 % jsou organizátoři soukromých akcí. Zákazníci si zvou 

soubor na své akce, aby jim připravili kulturní program a zpestřili program pro 

návštěvníky. Rozhodující pro zákazníky je kvalita a originalita vystoupení, cena 

a image souboru. Pokud je soubor známý, dokáže přilákat více lidí. Někteří lidé zase 

chodí na méně známé soubory, protože jsou zvědaví, s čím přijedou vystupovat a chtějí 

je podpořit. Dalším faktorem pro rozhodování zákazníka jsou geografické faktory. 

Pokud si pozve soubor organizátor akce ze vzdáleného města, tak se mu náklady 

zvýší o cestovní náhrady. Vyjednávací síla zákazníků je velká. Záleží hlavně na 

lukrativnosti nabízeného vystoupení. 

Dodavateli se rozumí v našem sdružení členové souboru, kteří jsou tanečníky 

v pásmech - produktech souboru. Odměnou za jejich činnost v souboru je pouze jejich 

osobní uspokojení z této činnosti. Tancují s láskou a bez nároku na odměnu. Jejich 

taneční nadšení je vidět i na vystoupeních. Jsou-li v souboru dobré vztahy, svědčí 

to o pevnosti a jednotnosti kolektivu. Mnozí do souboru případně zvou své další 

kamarády se stejným zájmem. Dostupnost nových tanečníků je částečně omezena. 

Mladých lidí, kteří mají o tento druh tance zájem je málo. V daném regionu fungují 

další dvě podobná uskupení, takže se tito lidé rozptýlí mezi ně a FSS. Šance v získání 

nových tanečníků je především u mládeže, která končí základní školu a ještě v žádném 

souboru netancuje.  

Folklorní soubor Svéráz má, jako začínají soubor, hodně konkurentů. Mezi přímé 

konkurenty patří folklorní soubory v dané oblasti i sousedních regionech. Tito 
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konkurenti jsou na trhu už několik let. Konkurenční soubory mají již své zákazníky. 

Pokud tyto soubory nebudou vytvářet stále nová pásma, tak se jejich zákazník 

poohlídne po jiném souboru.  FSS svoji pozici na trhu neustále zlepšuje. Navazuje 

vztahy s potencionálními zákazníky, zvyšuje se image, dostává se do podvědomí 

veřejnosti. Rozšiřuje svou nabídku produktů, především proto, že když nějaký zákazník 

pásmo viděl, už ho nepotřebuje vidět znovu. Od vstupu FSS na daný trh už nevstoupil 

další konkurent. Hrozba vstupu nových konkurentů je malá. FSS pokryl zbylou 

mezeru, která na trhu byla a další soubor má omezenou šanci na vstup. Soubor Svéráz 

neustále sleduje svoje přímé a nepřímé konkurenty. Analyzují, jaká mají nová pásma, 

aby se při vytváření svých pásem neopakovali. Snaží se být lepšími jako oni a přitom si 

zachovat svoje cíle. 

Substituční seskupení, které by nahradily vystupování souboru, mohou být chasy. 

Chasa je skupina mladých svobodných lidí, která chodí ve své domácí vesnici v kroji. 

Disponuje krojovým vybavením a může předvést základní hodové tance. Jejich kvalita 

nebývá příliš vysoká. Zato cena je poměrně nízká. Většinou jsou ochotni vystupovat za 

proplacení cestovních náhrad a za občerstvení na akci. Substituční produkty nabízejí 

taneční soubory v dané regionální oblasti. Nabízejí také kulturní vystoupení. I když se 

nejedná o folklorní typ produktů, můžou být brány za substituty. 

Rivalita souborů působící na daném trhu je velká. Většina souborů v dané lokalitě 

nabízí podobný typ produktů. Všichni se snaží získat smlouvu s těmi nejlukrativnějšími 

zákazníky. Velkou roli zde hrají známosti, přes které se dá sehnat lepší vystoupení. Sen 

každého souboru je mít vystoupení v zahraničí. Některé soubory praktikují pošpinění 

(pomluvu) druhého souboru, aby se samy staly vyhledávanějšími. 

 

3.5  Analýza vnitřního prostředí 

Pro tuto analýzu se použije metoda modelu „7S“. 

Strategie 

Dlouhodobým cílem FSS je rozšiřovat a zkvalitňovat svá pásma. Aby byl tento cíl 

splněn, konají se pravidelně jedenkrát týdně pětihodinové zkoušky, na nichž se pilují 



59 

 

pásma. Pro rozšíření pásem se šijí nové kroje. Mezi hlavní pásma patří zpracované 

tradice z regionu Podluží. 

Organizační struktura 

Organizační struktura je liniová. V čele souboru je organizační vedoucí. Hned po ní má 

slovo umělecká vedoucí. Obě dvě vedoucí mají pod sebou ostatní členy souboru. 

V souboru bylo na konci roku 2012 30 členů. 

Systém řízení FSS 

Do všech funkcí v souboru jsou lidé voleni ze všech členů sdružení. Organizační 

vedoucí má na starosti domluvit a zajistit vystoupení, sehnat cimbálovou muziku na 

vystoupení, vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, je správcem webových 

stránek a stránek o souboru na facebooku. Snaží se, aby se zveřejňovaly jen ty údaje, 

které souboru budou ku prospěchu. Umělecká vedoucí vymýšlí a nacvičuje nová pásma, 

píše noty k pásmům a vede zkoušky. Spolu s organizační vedoucí plánují nová pásma, 

která se budou tvořit a domlouvají se na získání potřebného materiálu. Tyto dvě vedoucí 

mají pod sebou ostatní členy souboru, které vedou ke splnění cílů sdružení. 

Styl manažerské práce 

V souboru se koná jednou ročně členská schůze, na níž se zhodnotí uplynulý 

rok a navrhne se strategický plán do dalšího roku. Na této schůzi se volí předseda, 

místopředseda, organizační vedoucí a umělecká vedoucí. Organizační a umělecká 

vedoucí spolu neustále komunikují a domlouvají se na operativních činnostech souboru. 

Každý z členů má právo se k chodu sdružení vyjádřit a navrhnout nové způsoby. 

Spolupracovníci 

Členy souboru tvoří pracující lidé, studenti středních a vysokých škol. Poměr studentů 

a pracujících je 50:50. Pro lepší kolektiv vedení FSS pořádají společné akce. Členové 

souboru mají mezi sebou velmi pěkný vztah. Společně jezdí na dovolené, 

festivaly a slaví spolu narozeniny. 
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Schopnosti 

Výstupním produktem souboru jsou jeho pásma. V současné době má soubor 7 

podlužáckých pásem a jedno pásmo z regionu Kyjovsko. Neustále přichází s novinkami 

a je velmi flexibilní. Dokáže vytvořit pásmo „na míru“ pro konkrétní událost. Například 

tomu tak bylo u vytváření vánočních pásem. Každé pásmo má určitou životní fázi. Při 

uvedení na trh je o něj největší zájem. Poté zájem postupně upadá u zákazníků, kteří ho 

už viděli. U zákazníků, kteří produkt ještě neviděli, je zájem stále vysoký a umocňuje se 

krásnými fotografiemi z minulých vystoupení.  

Výhodu má soubor v tom, že je složen z mladých lidí, kteří mají potenciál v souboru 

dlouho zůstat. Je hodně variabilní, dokáže vytvořit pásmo na míru objednavatele. Má 

hodně aktivních členů, kteří se podílejí na zlepšení chodu souboru. Členové jsou 

k souboru loajální. Všechny své činnosti pro soubor dělají bez nároku na odměnu. To 

vede k tomu, že soubor ušetřené peníze dává zpět do činnosti a realizaci nových cílů. 

Sdílené hodnoty 

Pro vedení souboru je podstatné, aby byla všechna pásma zatancována v dostačující 

kvalitě. Pro celý soubor je prioritní, aby se zákazníkům produkty souboru líbily. Čas 

strávený v souboru si členové užívají a mají na toto období pěkné vzpomínky.  

 

3.6  SWOT analýza 

Pro dobré plánování by měly být známy vnitřní i vnější faktory, které ovlivňují a mohou 

působit na činnost sdružení. K tomuto poznání použijeme SWOT analýzu, která má za 

úkol zjistit z vnitřních faktorů efektivnosti silné a slabé stránky. Z vnějších faktorů 

efektivnosti jsou dány příležitosti a hrozby sdružení. Důležitou součástí je definovat 

chyby a zjistit jak jich napravit a poučit se z nich. 
53

 

Vnitřní faktory – silné stránky: 

 loajální členové souboru, 

 dobré vztahy v kolektivu, 
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 různorodost zájmů členů, 

 vlastní krojové vybavení členů pro pásma Hody a Skočné, 

 vlastní webové stránky, 

 tvořivost členů. 

Ve FSS jsou členové velmi loajální. Všechny úkony a činnosti, které je nutné v souboru 

udělat, provádí bez nároku na odměnu. Tento jejich přístup pomohl souboru v jeho 

začátcích. Všechny finanční prostředky mohl dát do činností souboru. Loajálnost členů  

je zásluhou dobrých vztahů v kolektivu.  

Lidé v souboru jsou tvořiví a jejich pracovní a zájmová různorodost jsou výhodou. 

Členové souboru si tak vytvoří sami vlastní webové stránky, sami vymýšlí pásma, šijí 

kroje a graficky navrhují propagační předměty. Příkladem mohou být souborová trička. 

Jelikož soubor vlastní a sám spravuje webové stránky, ušetří náklady na správce 

stránek. 

Díky tomu, že každý z členů chodil ve své domácí vesnici v kroji, mohou tento kroj 

použít i v souboru. Členové vystupují ve svých vlastních krojích, bez nároku na 

příspěvek na praní, škrobení a žehlení. Tím souboru ušetří náklady na přípravu dívčího 

kroje na jedno vystoupení což činí 250 Kč. Náklady na pořízení jednoho dívčího kroje 

jsou kolem 60 000 Kč. 

Vnitřní faktory – slabé stránky: 

 častá absence členů na zkouškách, 

 velká generační mezera, 

 malý zkušební prostor, 

 různorodost zájmů členů, 

 minimum externích zdrojů. 

V souboru je mnoho pracujících členů, kteří často nestíhají zkoušky kvůli zaměstnání. 

Bylo by vhodné udělat nábor a do souboru dostala mladé lidi, kteří ještě chodí do školy 

a nemají pracovní víkendy.  
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Soubor má v současné době kolem 30 členů. Většina mladých členů je ve věku 15-16 

let. Následuje věková mezera od 17-23 let. Starší část členů má od 23 do 30 let. Jedná 

se především o zakládající členy. 

Soubor disponuje s malou zkušebnou, která má i špatnou akustiku. Tento problém je 

možné vyřešit tak, že si najdeme novou zkušebnu. Ve vesnici, ve které zkouší, už žádný 

vyhovující prostor není. Proto by bylo vhodné se podívat do okolních vesnic, jestli mají 

volné kulturní domy a tělocvičny. Musí se brát v potaz i finanční stránka nájmu za nový 

prostor. Současný prostor je bez poplatku.  

I když byla různorodost zájmů u členů dána do silné stránky, je i slabou stránkou. 

Někteří členové jsou hasiči, rybáři, basketbalisti a ti mají v pátek tréninky a schůze. 

Občas se stane, že se tréninky kryjí s časem zkoušky souboru. Poté chodí tito členové 

pozdě a narušuje to plynulý chod zkoušky. 

Většina finančních prostředků, které jsou v souboru, jsou z členských příspěvků. FSS 

dostal pouze 2 dotace. Ty v prvním roce stačily, protože měli členové vlastní kroje. Při 

pořizování dalšího krojového vybavení již budou tyto dotace nedostačující. 

Vnější faktory – příležitosti 

 mezera na trhu se zpracovanými podlužáckými pásmy 

 dostat soubor na vystoupení do zahraničí 

 získat finanční zdroje (dotace, granty) 

 možnost navázání dlouhodobé spolupráce se zákazníky 

 samofinancování pomocí vydávání kalendářů 

Konkurenční soubory v daném regionu zpracovávají podlužácká pásma. FSS však vidí 

možnost zpracovat nová, neokoukaná pásma za pomocí zkoumání materiálu v archivech 

a muzeí. Takto stvořené pásmo bude poté sloužit i jako výuková pomůcka pro mládež, 

rovněž i pro širokou veřejnost. 

Někteří členové souboru jsou ze Slovenské republiky. Nabízí se velká možnost, 

uskutečnit vystoupení v sousední republice. 
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Pro soubor by byla výhoda mít stálého odběratele. Po prostudování možných způsobů 

jak toho docílit, vyšla nejlépe spolupráce s lázněmi. V okolí souboru jsou dvoje lázně. 

Lázeňští hosté se mění. To je výhoda, protože soubor by nemusel vymýšlet stále nová 

pásma.  

Soubor navnadil své příznivce vydáním folklorního kalendáře. V dalším roce budou 

příznivci očekávat další kalendář. To povede k rychlejšímu prodeji a k získáním nových 

odběratelů. Vedení souboru už ví, jaké chyby se udělaly s prvním kalendářem, proto se 

jich v dalším roce vyvaruje.  

Vnější faktory – hrozby: 

 silná konkurence – více podlužáckých souborů v okolí 

 rivalita mezi konkurenčními soubory 

V mikroregionu Podluží jsou 2 folklorní soubory. Z nich jeden je známý národopisný 

soubor Břeclavan, který působí již 56 let na folklorní scéně. Druhým je průměrný 

folklorní krůžek Pohárek. V okolí je plno dětských souborů, které mohou být také 

hrozbou. Jsou zvány na folklorní akce díky kontaktům rodičů malých dětí. Mezi 

dospělými folklorními soubory je velká rivalita. Národopisný soubor Břeclavan často 

přetahuje tanečníky z jiných souborů. Dostává se jim tak vytancovaný tanečník, který je 

již připraven po kratším zaškolení na vystoupování. 
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4. VLASNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části diplomové práce se budu zaměřovat na praktickou aplikaci zjištěných 

poznatků na konkrétní občanské sdružení, které je představeno v předcházející kapitole. 

Po zanalyzování chodu sdružení navrhuji určité změny v činnosti sdružení, které budou 

sloužit k jeho lepšímu fungování. Změny se týkají především stanov a možností dalšího 

financování. 

4.1  Změna stanov 

Do souboru přichází v průběhu roku mladí lidé se zájmem o folklor. Bohužel ne vždy 

toto nadšení trvá dlouho. Navrhuji proto do stanov souboru zapsat ty členy, které chodí 

do souboru alespoň 1 rok. Je praktičtější měnit stanovy jen jedenkrát ročně. Tím, že 

budou členové souboru ve stanovách, budou mít i hlasovací práva a budou moci 

spolurozhodovat o činnosti souboru. 

Navrhuji FSS, aby si změnil stanovy a do své hlavní činnosti napsal také tvorbu 

naučného materiálu o folkloru a tradici pro veřejnost. To povede k tomu, že se vydávání 

folklorních kalendářů dostane z vedlejší činnosti do hlavní a nebude tak podléhat dani 

z příjmů právnických osob. V průběhu roku se tato činnost dostala spíše do hlavní 

činnosti sdružení než do vedlejší. 

4.2  Zrušení členských příspěvků 

Členské příspěvky soubor zavedl, protože na začátku svého působení neměl žádné 

finanční zdroje. Členové souboru se dohodli, že každý bude přispívat 100 Kč měsíčně 

na činnost souboru. V současné době má již soubor určitý finanční základ. Navrhuji 

zrušit vybírání členských příspěvků a více se zaměřit na získávání peněz z externích 

zdrojů a na samofinancování. V této době je soubor již celkem známý a je předpoklad, 

že se mu podaří sehnat lépe peníze z darů a dotací než na začátku jeho působení. 

Zrušení členských příspěvků by mělo vést i k většímu zájmu mladých lidí. Mnohé mohl 

členský příspěvek od chození do souboru odradit. Na další členské schůzi navrhnu tento 

krok a podle výsledku hlasování sdružení tento krok podnikne. 

4.3  Proplácení cestovních náhrad 

V prvním roce fungování souboru si všechny náklady, které byly spojeny 

s vystupováním souboru, hradili tanečníci sami. Na členské schůzi bylo odhlasováno, že 
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se budou náklady na PHM proplácet řidičům. Výpočet se bude provádět pomocí částky 

uvedené na dokladu nákupu PHM za 1 litr ze dne vystoupení. Tato částka se pak 

propočítá podle technického průkazu, nebo v částce průměrných cen PHM stanovených 

Vyhláškou MPSV č. 472/2012 Sb. po souhlasu členů s tímto postupem.  

Po prostudování Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., který nahradil zákon o cestovních 

náhradách se zjistilo, že se píše pouze o proplácení náhrad zaměstnancům. Dle 

stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí, vydaný před pár lety, lze chápat členský 

poměr ve sdružení občanů za poměr obdobný pracovnímu. U proplácení cestovních 

náhrad členům sdružení se musí platit silniční daň. V prvním roce aktivní činnosti 

navrhuji, aby byla zvolena sazba 25 Kč na den, a na konci roku se zhodnotí, jestli pro 

sdružení není výhodnější druhý způsob výpočtu silniční daně. 

4.4  Zajištění vlastních finančních zdrojů 

Pro soubor je výhodné, aby si uměl zajistit finanční zdroje vlastní činností. Bude to pro 

něj sice náročnější než požádat o sponzorský dar, ale svojí činností se dostane více do 

povědomí a zvýší si svou image. Tato činnost by měla být výdělečná. Vydělané peníze 

se použijí na financování nákupu krojového vybavení. 

Doporučuji vydávat folklorní kalendáře. Navrhuji vydat konkrétní kalendář 

s historickou tématikou. Název kalendáře bude „Rok na vsi“ Důvodem vydání 

kalendáře je snaha o to, aby si lidé vzpomněli, jaké to bylo, když žil člověk v souladu 

s přírodou. Jaké to bylo, když žily naše prababičky. V kalendáři budou zachyceny 

činnosti, které se před 200 lety dělávaly v co nejpůvodnějších krojích. 

  



66 

 

Tab. 3: Rozpis výdajů a příjmů na kalendář na rok 2014 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě zjištěných cen)   

Kalendář na rok 2014 

Stolní kalendář, 60 listů 

Položka Částka [Kč] Poznámka 

VÝDAJE 

Fotograf 4 000   

Úprava fotog. 2 000   

Půjčovné rekvizit 1 500   

Tisk kalendářů 30 000 200 ks * 150 Kč 

Distribuce  1 000   

Celkem výdaje 38 500 

  

PŘÍJMY 

Prodej kalendářů 40 000 200 ks * 200 Kč 

Sponzoři 10 000 

10 sponzorů * 1 000 

Kč 

Celkem příjmy 50 000 

Čistý příjem 11 500 

 

V uvedené kalkulaci vidíme, že tento kalendář bude výdělečný, pokud vše půjde podle 

plánu. 

Dalším způsobem na přivýdělek je uspořádání vlastní folklorní akce sloužící 

především pro propagaci souboru a také pro menší přivýdělek. Užitek z toho bude 

mít i obec, protože obyvatelé obce shlédnou kulturní program. Akce by se měla konat 

na konci roku 2013. Bude se jednat o první akci, kterou bude soubor pořádat. Věřím, že 

se dopředu vychytají případné chyby a nedostatky. Za velmi důležitou část této akce 

považuji její propagaci, přilákat na akci co nejvíce lidí. Ráda bych rozšířila segment lidí 

se zájmem o folklor o netypickou část večera – přehlídku šatů s folklorními prvky. Na 

ní bych ráda spolupracovala s paní Zuzanou Procházkovou, která se výrobou těchto šatů 

zabývá. Předběžně jsem se s ní domluvila na bezplatné módní přehlídce. Pro návrhářku 

bude sama akce reklamou pro její oblečení a pro nás to bude zpestření večera a možnost 

přilákat více lidí.  
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Tab. 4: Rozpočet výdajů na pořádání vlastní akce  

(Zdroj: Vlastní zpracování zjištěných údajů) 

Folklorní vystoupení se křtem kalendáře 

Podzim 2013 

Položka Částka [Kč] Poznámka 

VÝDAJE 

Nájemné prostor 6 000   

Ozvučení 2 000   

Občerstvení 1 500   

Cimbálová muzika 9 000 6x 1 500 Kč 

Cestovné cm 1 000   

Propagace 2 000 Plakáty, rádio, noviny 

Celkem výdaje 21 000 

  

PŘÍJMY 

Vstupné 18 000 200 ks * 90 Kč 

Sponzoři 6 000 6 sponzorů * 1 000 Kč 

Prodej kalendářů 8 000 40 ks * 200 Kč 

Celkem příjmy 32 000 

Čistý příjem 11 000 

 

V tabulce výdajů a příjmů lze vidět, že akce bude výdělečná, pokud vše půjde tak, jak je 

naplánováno a nebudou neočekávané zvraty. 

Soubor pořádá výukové akce pro veřejnost s názvem Hodová škola. Tato činnost je 

bezplatná. Navrhuji zavést symbolické vstupné na tuto akci. Získá se tak malá část 

finančních prostředků a účastníci kurzu se budou více snažit. Cena za jeden taneční 

večer by se mohla symbolicky pohybovat kolem 20 Kč. Tanečních večerů se plánuje 

celkem deset. Pokud bude návštěvnost vysoká, předpokládá se, že přijde cca 15 lidí, tak 

návštěvníka by taneční lekce stály celkem 200 Kč. Tím by si mohl soubor přivydělat až 

3.000 Kč. Nákladem na tuto činnost je čas lektorů, kteří se této akce účastní. Nájemné 

na prostor a spotřeba energií (notebook, reproduktory) a náklady na výuku jsou nulové. 

Lektoři jsou tanečníci souboru a učí bez nároku na honorář. Náklady na 

provoz a energie má soubor zdarma od obce. Celkové náklady na provoz hodové školy 

jsou tudíž nulové. 
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4.5  Získávání externích zdrojů financování 

Chce-li sdružení získat sponzorské dary, mělo by si o ně umět požádat. Zatím soubor 

o žádné dary PO nežádal. Vytvořila jsem proto dopis ve formě šablony, který jsem dala 

do příloh této práce. V ní se bude měnit jen název společnosti, u které se o dar žádá. 

Předpokládám, že když se pošle deset žádostí a z toho nám odpoví na pět a vyhoví třeba 

jen u jedné, bude to pro soubor přínos. Může být štěstí na folklorně laděné podnikatele 

nebo fyzické osoby, které budou chtít činnost FSS podpořit. V takovém případě se 

nemusí psát žádné žádosti. Stačí, když se vytvoří smlouva o sponzorském daru a tu 

s budoucími sponzory podepíšeme. 

Soubor má sídlo ve vesnici blízko slovenských hranic, proto je pochopitelné, že do něj 

chodí i mládež ze Slovenské republiky. Všichni členové se snaží nějak získat finanční 

prostředky pro činnost souboru. Rozšířila bych shánění sponzorských darů i do 

zahraničí. Konkrétně na Slovenskou republiku, protože z ní máme v souboru několik 

členů, kteří se mohou ve svém okolí poohlédnout po vhodném sponzorovi. Příjem od 

tohoto sponzora dáme po výměně eura za korunu do pokladny s kurzem k 1. lednu. 

Další možností je vést valutovou pokladnu. 

4.6  Stanovení cen za vystoupení 

Soubor zatím nemá stanovené pevné cenové sazby pro svou hlavní činnost – 

vystupování s folklorními pásmy. Stávalo se, že někdy jel soubor vystupovat téměř 

zadarmo, bez plného proplacení cestovních náhrad. Doporučuji stanovit fixní 

a variabilní ceny. Mezi fixní cenu navrhuji proplacení cestovních náhrad. Toto kritérium 

by mělo být splněno u všech žadatelů o vystoupení. Pohyblivá variabilní cena by se 

lišila podle atraktivity vystoupení. Dále podle toho, jestli bude mít soubor v daném 

období více vystoupení. Rozdíl v ceně bude i u vystoupení pro sponzory nebo pro dárce. 

V takovém případě je vystoupení skoro zdarma. Cena se dále může lišit podle současné 

poptávky po vystoupení a podle nákladovosti krojového vybavení na dané pásmo. 
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Tab. 5: Návrhy cen za vystoupení 

(Zdroj: Vlastní zpracování navrhovaných údajů) 

Pásma: Cena [Kč] 

Hody na Podluží 1 000 

Husárský verbuňk 500 

Vrtěná na trojičku 500 

Podlužácká svatební noc 500 

Odvod na vojnu 300 

Podlužácké flaškové 300 

Dožínky 300 

Mikulášský čas 500 

Došli sme k Vám na koledu 500 

Kyjovské skočné 500 

 

Ceny se odvíjí podle krojů, ve kterých se pásmo tančí a od náročnosti na jejich přípravu. 

Dále se cena odvíjí podle počtu lidí, kteří tančí dané pásmo. 

4.7  Nabídka vystoupení 

Soubor by se měl více angažovat ve shánění lukrativních vystoupení. Vytvořila jsem 

nabídkový dopis, který by měl soubor rozeslat vytypovaným firmám a organizátorům 

kulturních akcí. Navrhuji, aby se soubor snažil navázat dlouhodobou spolupráci 

s většími firmami. U nich by mohl vystupovat na jejich firemních akcích. Potenciálním 

odběratelem mohou být i lázně v okolí (Hodonín a Lednice). Lázeňští hosté se často 

mění, proto by soubor mohl vystupovat častěji s podobným programem.  

4.8  Výběr a založení bankovního účtu 

Je vhodné, aby občanské sdružení mělo svůj vlastní bankovní účet. Především pokud 

žádá o dotace a granty, které vyžadují existenci bankovního účtu. V České republice je 

mnoho bankovních institutů, které poskytují bankovní služby. Je důležité vybrat ten 

nejlepší pro neziskové občanské sdružení. Nejlepší variantou je placení  co nejmenších 

poplatků. Ideálně vedení účtu zdarma. Některé banky poskytují bankovní produkty 

přímo pro neziskové organizace. Tyto produkty jsem prozkoumala a vybrala jsem 

nejvhodnější pro občanské sdružení. Občanské sdružení je právnickou osobou, proto 

jsem hledala vhodné produkty v těchto sekcích bank. Z několika zkoumaných bank 

a jejich produktů jsem nakonec vybrala Fio banku. 
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Bankovní produkt, který mě zaujal, byl transparentní účet. „Transparentní účet je 

speciální typ běžného bankovního účtu. Je zřizován za účelem poskytnutí detailních 

informací o transakcích na transparentním účtu široké veřejnosti pomocí internetu. 

Kdokoliv tak může jednoduše kontrolovat pohyby a stav finančních prostředků na těchto 

účtech - k dispozici jsou všechny transakce rok zpětně ode dne prohlížení. 

Transparentní účet Fio má navíc podrobné filtry, které umožňují snadné dohledání 

konkrétní transakce či transakcí“
54

 Tento typ účtu je vhodný pro nadace, fondy, 

politické strany a občanská sdružení. Pomáhá těmto institucím posilovat 

důvěryschopnost.  

U této banky jsem osobně založila účet v průběhu psaní diplomové práce. K zavedení 

účtu mě vedla nutnost. Při psaní výzev ke grantům požadovali uvést bankovní spojení 

sdružení. To však doposud nebylo. I to by mohl být jeden z důvodů, proč FSS doposud 

u žádného grantu neuspěl. 

4.9  Vytvoření výroční zprávy 

Soubor za rok 2012 nevydal výroční zprávu. Pro další rok navrhuji, aby tak učinil. 

Zvýší se mu důvěryhodnost u budoucích sponzorů. Ve výroční zprávě by měl soubor 

zhodnotit svoji dosavadní činnost a náklady s ní spojené. Poskytnout 

informace o nákupech v daném roce a o příjmech z různých druhů činností, které 

sdružení provádí. Nakonec popsat plány do dalšího roku. Ideálně i s předběžnou 

kalkulací. 

4.10  Propagační videa 

V současné mediální době má téměř každý internet a užívá sociální sítě. Je nutné 

budoucí sponzory, zákazníky a potencionální členy souboru oslovovat tímto způsobem. 

Na inzeráty v novinách, že soubor hledá tanečníky, se už nikdo neozve. Je to dáno tím, 

že mladá generace noviny téměř nečte a také tím, že nějaký inzerát v novinách je 

nezaujme. Proto navrhuji vytvořit propagační videa. V současné době tato videa nemá 

žádný soubor v okolí, proto věřím, že budou mít úspěch. 

                                                 
54

 FIO.Fio transparentní účet. Fio.cz [online] [cit. 2013-02-02] Dostupné z: http://www.fio.cz/bankovni-

sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet 
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4.10.1 Propagační náborové video 

Soubor má generační mezeru ve věku od 17 do 22 let. Vidím v tom problém, který 

může v budoucnosti nastat. Starší členové odejdou, založí si rodinu a mladší nemusí 

zvládnout chod souboru. Navrhuji zkusit získat nové členy. Ideálně ve věku, který nám 

chybí. Jako metodu pro nábor, která zaujme veřejnost, vidím ve vytvoření propagačního 

videa. Tento moderní způsob náboru by mohl přilákat i současnou generaci mládeže ve 

věku od 15 do 20 let. Ve videu by měly být ukázky ze zkoušek, z vystoupení a také 

ze souborových akcí. Mezi ně patří společné oslavy narozenin, návštěvy festivalů, 

letních kin aj. 

4.10.2 Propagační video souboru 

Podobně jako náborové video by měl soubor vytvořit video pro propagaci souboru. Na 

videu bych zachytila pásma, která soubor nabízí. Od každého pásma tu nejlepší 

část. Ve videu bude vidět, jaké kroje soubor pro vystoupení používá a na jaké druhy 

akcí je zván.  

V následující tabulce jsou sepsány náklady, které budou nutné na propagační video. 

Předpokládá se, že náklady na propagační video i na video náborové budou stejné. Pro 

finanční úsporu se bude soubor snažit sehnat i levnější varianty skrze 

kamarády a známé.  

Tab. 6: Výdaje na pořízení propagačního videa  

(Zdroj: Vlastní zpracování zjištěných údajů) 

Nahrání propagačního videa 

Položka Částka [Kč] Poznámka 

VÝDAJE 

Kamera 5 000 5 hodiny 

Cestovné pro kameramana 1 000 - 

Střih videa 2 000 - 

Distribuce 0 - 

Celkem výdaje 7 000 

 

V tabulce je rozpis na jeden typ propagačního videa. Náklady na vytvoření obou videí 

jsou proto dvojnásobné. 
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4.11 Plánování činnosti sdružení  

Cílem sdružení v roce 2013 je vytvářet další taneční a humorná pásma, šít kroje, 

udržovat lidovou tradici. Každé nové pásmo přiláká nové lidi, kteří ho budou chtít vidět. 

Pokud by soubor vystupoval stále se stejnými pásmy, lidé by na ně už nechodili. Proto 

musí soubor neustále vymýšlet nové pásma, aby si udržel náklonnost příznivců.  

Plánovaná vystoupení na další rok jsou: Tvrdonské národopisné slavnosti, předhodové 

zpívání a vánoční jarmark ve Tvrdonicích. Na těchto akcích soubor vystupuje jako 

zástupce domácího folkloru.  

Soubor chce shromažďovat staré kroje a nádoby, které by jinak lidé vyhodili 

na skládku. S těmito kroji a nádobami bude posléze vytvářet tematická pásma o tom, jak 

se žilo na vesnici před 200 lety. Věci se použijí i na připravovaný kalendář. 

Pro FSS jsem naplánovala pro rok 2013 následující aktivity: 

 vytvořit na rok 2014 kalendář o životě na vesnici, 

V kalendáři by byly nafoceny pracovní činnosti a zábavy lidí před 200 lety. Vše 

v původních krojích.  

 nová pásma, 

Umělecká vedoucí by měla vymyslet a naučit ostatní členy souboru nová taneční pásma. 

Po konzultaci s uměleckou vedoucí jsme se shodli na nacvičení pásem 

Karičky a Staropodlužácká vrtěná. Volba padla na dívčí tanec Karičky, protože je 

v souboru v současné době více děvčat. Je potřeba je zaujmout a využít jejich potenciál. 

Dalšímu pásmu bude předcházet procházení archivu a shánění starých fotografií. Chci 

zjistit, jak se tancovala vrtěná před 100 lety a jaký byl k tomu kroj. Kroj se postupem 

času vyvíjí. Před 100 lety byly delší sukně, zahrádka pod rožkama nebyla umělá, jak je 

tomu dnes, ale spletená z dívčiných vlasů. Toto pásmo bude sloužit i jako naučné pro 

mládež. FSS bude pozván v prosinci na Vánoční jarmark do Tvrdonic. Pro tuto 

příležitost zpracuje nové pásmo s tématikou Nový rok na vesnici. 
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 vlastní kulturní akce, 

Sepsala jsem návrh pro zorganizování vlastní kulturní akce. Na této akci by se udělal 

průřez všemi dosavadními pásmy. Bonusem by byla premiéra nového pásma. Plánuje se 

pozvání módní návrhářky, které se zabývá kloubením folklorních prvků do moderního 

oblečení. Na závěr akce by se měl slavnostně pokřtít kalendář pro rok 2014. 

Následovala by volná beseda u cimbálu. 

 pořádání besedy o folkloru na Podluží 

Členové souboru mají dobré informace a znalosti o historii a vývoji krojů a tradic na 

Podluží. Navrhuji uspořádat besedu na toto téma pro širokou veřejnost. Členové 

souboru by tuto činnost dělali bez nároku na odměnu. Podle toho, jak bude tato akce 

úspěšná, může se přemýšlet nad pořádáním další podobné akce. Tentokrát by to bylo na 

téma z jiného regionu. Na besedu by si soubor pozval externího člověka s dostatečnými 

znalosti o dané problematice. 

 realizovat akci II. Hodová škola. 

Po úspěšném prvním ročníku I. Hodové školy se plánuje tuto akci zopakovat i na rok. 

Při pořádání náborové akce Hodová škola, by se mělo zkusit odhadnout, kolik nových 

členů se může akcí získat. Budou-li slabé ročníky v 9. třídách, tak do souboru přijde 

i málo lidí. Proto se musí rozšířit informace o pořádání této akce i do širokého 

okolí. Na Hodové škole se bude vybírat symbolické vstupné 20 Kč za lekci. 

 audio záznam pásem 

Při domlouvání vystoupení je rozhodná částka, za kterou soubor je ochoten 

odvystupovat. S organizátory akce je vedení souboru ochotné se domluvit na ceně, dle 

atraktivity daného vystoupení. Problém nastává u cimbálové muziky, která soubor 

doprovází. Cm má dané přesné finanční požadavky a nelze z nich slevit. Proto se stává, 

že soubor by rád realizoval vystoupení, ale náklady na cm jsou pro organizátory příliš 

velké. Navrhuji udělat nahrávku s cimbálovou muzikou všech pásem, které soubor má. 

Na tuto nahrávku pak může dojít k vystoupení pomocí reprodukované hudby. 
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Tab. 7: Výdaje na pořízení audio záznamu 

(Zdroj: Vlastní zpracování zjištěných údajů) 

Nahrání audio záznamu 

Položka Částka [Kč] Poznámka 

NÁKLADY 

Nahrání ve studiu 10 000 2 hodiny 

Cestovné do studia 0 Pro členy FSS 

Cestovné do studia 1 000 Pro členy cm 

Cimbálová muzika 3 000 1.500,-/hodinu 

Celkem výdaje 9 000 

 

4.1 Krojové vybavení o.s. 

FS Svéráz plánuje vytvořit krojové vybavení. Kroje jsou potřeba pro tvorbu nových 

tanečních pásem a tím pádem i rozšíření našeho repertoáru. Čím více pásem, tím může 

odběratelům nabídnout širší repertoár. Rozšíření pásem také zvyšuje zájem mladých lidí 

o členství v souboru. 

První látky na kroje, které sdružení pořídí, budou částečně financovány z dotace od 

obce. Obec přislíbila 15 000 Kč na činnost souboru. Látky plánuje nakoupit v obchodě 

specializovaném pro kroje. Z internetového obchodu jsem zjistila ceny materiálu, který 

bude soubor potřebovat, a vytvořila jsem kalkulaci na jednotlivé kroje. 

Z nakoupených látek si členky souboru samy ušijí kroje. Popřípadě jim s tím budou 

pomáhat rodiče a známí. Dojde tak k přetvoření látek na kroje vlastní činností a vznikne 

z toho drobný hmotný majetek. K tomuto kroji se vytvoří karta drobného hmotného 

majetku. Vytvořený kroj se stává majetkem sdružení. Předpokládá se, že se vytvořený 

kroj bude používán déle jak 1 rok. Kroje budou požívány při vystupování 

souboru a tudíž pouze pro hlavní činnost sdružení. Kroje se neplánují v budoucnu 

prodávat. 

V tab. 8 a 9. jsem udělala předběžnou kalkulaci nákladů na tyto kroje. Náklady jsou 

rozděleny podle nákladovosti dívčího a chlapeckého kroje. Celkem je tato kalkulace 

dělaná pro 4 taneční páry. Velká část nákladů jsou především náklady na materiál. 

Náklady na výrobu krojů tvoří odměna švadlenám. Švadlenami se rozumí manuálně 
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nadané členky souboru a jejich rodinní příslušníci. Ty šijí kroje ve svém volném čase. 

Pokud se jim bude vyplácet symbolická odměna za tuto práci, musí s nimi soubor sepsat 

dohodu o provedení práce. V kalkulaci se vyčíslí odměna švadlenám v minimální výši. 

Spotřebovaná energie je zahrnuta v této odměně.  

Tab. 8: Kroje z východního Slovenska - 4. dívčí kroje 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě zjištěných cen) 

VÝDAJE na materiál a na švadleny kroje pro dívky 

Položka Částka [Kč] Rozpis na 1 ks Mezisoučet 

Obuv 4 ks 10 000 1ks/ 2 500 Kč 2 500 

Rukávce 4 ks 706   

  594 1,5 m plátna * 99 Kč 148,5 

  58 0,5 m krajky * 29 Kč 14,5 

  54 0,5 špulky nitě * 27 Kč 13,5 

Pruclek 4 ks 2 943   

  1 480 1 m sametu * 370 Kč 370 

  594 1,5m podšívky * 99 Kč 148,5 

  54 0,5 špulky nitě * 27 Kč 13,5 

  475 5 m prýmek * 19 Kč 95 

  300 15 m sutaška * 5 Kč  75 

  40 5 ks knoflíků * 2 Kč 10 

Sukně 4 ks 3 200   

  2 400 4 m ronga * 150 Kč 600 

  320 4 m černé stuhy * 20 Kč 80 

  480 4 m bílé krajky * 30 Kč 120 

Spodnička 4 ks 1 596   

  1 584 4 m plátna * 99 Kč 396 

  12 1 m keprovky * 3 Kč 3 

Zástěra 4 ks 450   

  392 0,5 m černý samet * 196 Kč 98 

  58 0,5 m krajky * 29 Kč 14,5 

Stuhy do vlasů 4 ks 160   

  160  1 ks bílé stuhy * 40 Kč 40 

Náklady na šití 2 000     

Rukávce, prucleky,sukně 
2 000 1 ks kroje * 100 Kč  100 

spodničky, zástěry 

Dívčí kroj celkem: 21 055  - 
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Tab. 9: Kroje z východního Slovenska - 4. chlapecké kroje 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě zjištěných cen) 

NÁKLADY na materiál a na švadleny kroje pro chlapce 

Položka Částka [Kč] Rozpis na 1 ks Mezisoučet 

Obuv 4 ks 10 000 1ks/ 2 500 Kč 2 500 

Košile 4 ks 934   

  792 2 m plátna * 99 Kč 198 

  76 1 m krajky * 19 Kč 19 

  12 1 m keprovky * 3 Kč 3 

  54 0,5 špulky nitě * 27 Kč 13,5 

Vesta 4 ks 2 442   

  1 000 1 m modré látky * 250 Kč 250 

  594 5 m stuha * 45 Kč  148,5 

  200 10 ks knoflíků * 5 Kč 50 

  54 0,5 špulky nitě * 27 Kč 13,5 

  594 1,5 m podšívky * 99 Kč 148,5 

Kalhoty 4 ks 3 245   

  1 800 3 m dyftýn * 200 Kč 600 

  891 3 m podšívky * 99 Kč 297 

  54 0,5 špulky nitě * 27 Kč 13,5 

  500 25 m sutaška * 5 Kč  125 

Pásek 4 ks 4 800   

  4 800 1 ks pásku * 1 200 Kč 1 200 

Ostruhy 4 páry 120   

  120 1 pár ostruh * 30 Kč 30 

Klobouk 4 ks 3 600   

  3 600  1 ks klobouku * 900 Kč 900 

Náklady na šití 1 200   

Košile, vesty, kalhoty 1 200 1 ks kroje * 100 Kč  100 

Chlapecký kroj celkem: 17 341  -  

 

Celkové výdaje na oba kroje činí 38.396 Kč. Tyto náklady budou pokryty z části dotací 

od obce. Pracující členové FSS se rozhodli, že náklady na obuv si bude každý pracující 

tanečník hradit sám. Až na ně bude mít soubor peníze, tak obuv od tanečníků vykoupí. 

Pracujících tanečníků jsou v souboru 4. Boty budeme moci použít i k dalším krojům. 

Z celkové částky odečteme náklady na obuv a vyjde nám částka 28 396 Kč. Dotace od 

obce činí 15 000 Kč. Takže nepokryté náklady na kroje z dotace činí 13 396 Kč. Pro 
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úhradu této částky se použijí peníze za prodej kalendáře a od sponzorů. Počítám s tím, 

že náklady na boty, které si tanečníci zakoupí sami, se budou muset postupně 

odkupovat. Tím bude obuv v majetku sdružení. 

Soubor doposud neměl vytvořené evidenční karty drobného majetku, proto jsem je 

nyní vytvořila. Každý kroj bude mít vlastní evidenční číslo. V kartě je uveden název 

a popis kroje, datum a cena pořízení. Kroje jsou ve vlastnictví souboru a ten je půjčuje 

svým členům. Po dobu zapůjčení kroj udržují. V kartě majetku jsou kolonky, které 

zaznamenávají půjčení kroje a stav v jakém byl kroj vrácen. 

Tab. 10: Karta drobného hmotného majetku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

KARTA DROBNÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 

Název: Folklorní soubor Svéráz, o.s. 
Číslo 

karty: 1 

IČ: 227 606 61 Rok: 2013 

  

Název kroje: Východňárský kroj dívčí  

Barva kroje: Červená  

Popis kroje: Bílé rukávce 

Černá kordulka s červeným vyšíváním 

Červená sukně 

Bílá spodnička 

Černá zástěra 

Dívčí boty vel. 40 

Bílá stuha do vlasů 

Datum pořízení: 

1. 6. 

2013   

Cena pořízení: 

5.240 

Kč   

Způsob pořízení: Ušití   

Datum vyřazení:     

Opravy:   

  

  

Půjčení kroje členům souboru: 

Osoba Od kdy 

Části 

kroje Vráceno Stav Podpis 

V. Krásná 1.6.2013 Celý 30.7.2013 vynikající   
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Další potřebné části krojů se bude soubor snažit sehnat prostřednictvím inzerátů 

v novinách a na internetu. Občas se může podařit najít potřebnou krojovou součástku za 

rozumnou cenu. Tento nákup je pak mezi občanem a souborem. Občan většinou 

nevystavuje žádné doklady o prodeji. Proto musí soubor vystavit výdajový pokladní 

doklad o vydané platbě, s rozpisem toho co bylo zakoupeno a nechat ho prodávajícím 

podepsat.  

4.2  Rozpočet návrhů 

Sdružení zatím nevytvářelo žádný rozpočet. Pro rok 2013 jsem proto vytvořila rozpočet 

na běžné činnosti a na činnosti, které jsou zdrojem samofinancování. Aby se vědělo, 

jestli je naplánovaná činnost vůbec výnosná. Činnosti FSS se rozdělily do jednotlivých 

kategorií a pro každou z nich se sestavil odpovídající rozpočet. Druhy kategorii: 

 běžná činnost souboru, 

 hodová škola, 

 nové krojové vybavení, 

 kalendář na rok 2014, 

 uspořádání vlastní akce. 

Po shrnutí údajů z navrhovaných činností souboru jsem udělala celkový rozpočet. 

Rozdělila jsem ho na optimistický, realistický a pesimistický odhad. Optimistický 

rozpočet počítá s možností, že vše půjde lépe nad rámec plánu. Soubor může mít více 

vystoupení a dostat více darů. U realistického odhadu počítám s tím, že půjde vše podle 

plánu. U pesimistického je brána v úvahu možnost, že nebude vše, jak odhadovalo. 

Nemusíme mít také příjmy, jaké jsou naplánovány. Důvodem může být menší počet 

placených vystoupení, neprodají se všechny kalendáře, nesežene se tolik sponzorů, 

nepřijde na pořádanou akci předpokládaný počet lidí, nedostane se tak velká dotace. 

Náklady se mohou také zvýšit oproti plánu. Může být více běžných nákupů. Tanečníci 

mohou najednou nesouhlasit s úhradou obuvi z vlastních peněz. Může se zvýšit cena za 

tisk kalendářů a navýšení nákladů na pořádání akce. 
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Tab. 11: Celkový rozpočet 

(Zdroj: Vlastní zpracování vypočítaných údajů) 

Položka Množství 
Částka 

[Kč] 

Celkem 

optimistický 

odhad 

realistický 

odhad 

pesimistický 

odhad 

PŘÍJMY 

Vystoupení 15 1.000 17.000 15.000 13.000 

Hodová škola 10 20 2.400 2.000 1.600 

Kalendáře 200 200 40.000 36.000 33.000 

Sponzoři na 

kalendář 
10 1.000 12.000 10.000 8.000 

Pořádání akce 1 - 34.000 32.000 30.000 

Dotace 1 15.000 17.000 15.000 10.000 

Dary 4 1.000 6.000 4.000 2.000 

PŘÍJMY 

CELKEM 
- - 128.400 114.000 97.600 

VÝDAJE 

Běžná činnost - - 3.500 4.000 5.000 

Krojové vybavení 4 páry - 27.500 28.395 38.396 

Kalendáře 200 ks 150 28.500 30.000 31.500 

Propagační videa 2 7.000 12.000 14.000 16.000 

Audio záznam 1 9.000 8.500 9.000 10.000 

Pořádání akce 1 - 20.000 21.000 25.000 

VÝDAJE 

CELKEM 
- - 100.000 106.395 125.896 

ČISTÝ 

PŘÍJEM 
- 28.400 7.605  - 28.296 

 

Realistický odhad bude podle rozpočtu v kladných číslech. Pokud dojde 

k neočekávaným událostem a přejde se do pesimistického plánu bude FSS v mínusu. 

Neočekávám, že by se najednou dostaly do pesimistického odhadu všechny položky. 

Odhaduji, že v konečném důsledku peněžní prostředky vyjdou na plánovanou činnost. 

V ideálním případě zbydou peněžní prostředky. 
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5. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce je návrh podnikatelského záměru pro založení a další fungování 

občanského sdružení s hlavním cílem provozování dobrovolného folklorního tanečního 

souboru. Pro správné splnění cílů jsem prostudovala teoretická východiska. Především 

podmínky pro registraci o.s., zákon o dani z příjmů, kritéria a způsoby financování.  

Diplomová práce se skládá ze tří částí teoretické, analyzické a navrhovací. Na základě 

teoretických východisek jsem provedla analýzu současného stavu Folklorního souboru 

Svéráz, o.s. Vytvořila jsem pomocí metody „7S“ analýzu vnitřního prostředí. Pro 

analýzu oborového okolí podniku jsem použila Porterův model konkurenčního 

prostředí. Z výsledků analýz jsem vytvořila SWOT analýzu, pomocí ní jsem zjistila, 

v čem by se měl soubor zlepšit a jaké jsou jeho slabé stránky. Soubor má problém 

s propagací, získáváním finančních prostředků a také s náborem dalších členů. 

V navrhovací části práce jsem na základně výsledků této analýzy navrhla vlastní kroky 

ke zlepšení fungování sdružení. Vypracované návrhy se týkají především úprav ve 

stanovách a činností souboru pro vytvoření příjmů vlastní činností. Navrhuji zrušit 

členské příspěvky, které byly zavedeny především pro získání počátečních finančních 

zdrojů. Jsou důvodem nezájmu většiny mladých lidí. Pro lepší nábor nových členů 

plánuji vytvořit propagační videa, která by měla vzbudit zájem u mladých lidí o soubor. 

Pro další rok navrhuji vydat kalendář s folklorní tématikou. Zaměřit se víc na propagaci 

a reklamu. Kalendář pokřtít již v říjnu, aby byl zajištěn dostatečný časový prostor pro 

prodej. Naplánovala jsem, jaké kroje budou pořizovány pro další pásma. Tento plán 

jsem konzultovala s uměleckou vedoucí. Pro náklady na kroje jsem sestavila kalkulaci. 

Na uvedené náklady jsem zajistila dostatečné finanční krytí díky dotaci a vlastní 

činností souboru. Částečně se na pořízení krojů podílejí i členové souboru. Všechny 

navrhované návrhy jsem zpracovala do celkového rozpočtu.  

Každý z výše uvedených návrhů je v případě jeho realizace přínosem pro sdružení. 

Změny jsem přednesla ostatním členům sdružení. Návrhy na zlepšení členové souboru 

uvítali s nadšením. Sama se postarám o jejich realizaci a dovedení plánů k jejich 

zdárnému konci. Těmito návrhy jsem splnila cíle práce. 

  



81 

 

6. Seznam použitých zdrojů 

1) BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. 

vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 278 s. ISBN 978-80-247-1535-3 

2) DOTACEONLINE. Co jsou to granty a dotace?. dotaceonline.cz [online] [cit. 

2013-03-09]  Dostupné z: http://www.dotaceonline.cz/Page.aspx?SP=1181 

3) EKONOMICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Mají sdružení povinnost podat daňové 

přiznání?  EPS.cz Aktualizováno 1.1.2013. [online] [cit.2013-02-03] Dostupné 

z: http://www.eps.cz/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni/rada/maji-sdruzeni-

povinnost-podat-danove-priznani 

4) FIO.Fio transparentní účet. Fio.cz [online] [cit. 2013-02-02] Dostupné z: 

http://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet 

5) KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL O. Strategické řízení. Teorie pro praxi.1. vyd. 

Praha: C.H.Beck, 2002. 172 s. ISBN 80-7179-578-X 

6) KOČÍ, P. a kol. Meritum Nevýdělečné organizace 2012.8. vyd.Praha:Wolters 

Kluwer ČR,  2012. 312 s. ISBN 978-80-7357-737-7 

7) KRBEČKOVÁ, M.; PLESNÍKOVÁ, J. Jednoduché účetnictví. 2. vyd. 

Olomouc: ANAG, 2010. 191 s. ISBN 978-80-7263-591-7 

8) PORTAL. Vyhledávání v zákonech. Portal.gov.cz [online] [cit. 2013-03-02]  

Dostupné z: http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/ 

9) REKTOŘÍK, J. a kol.Organizace neziskového sektoru, Základy ekonomiky, 

teorie a řízení. Praha: EKOPRESS, 2004. 177 s. ISBN 80-86119-41-6 

10) RŮŽIČKOVÁ MERLÍČKOVÁ ,R. Neziskové organizace. 1.vyd.Olomouc: 

ANAG,2011. 254s. ISBN 978-80-7263-675-4 

11) Stanovy sdružení Folklorní soubor Svéráz, o.s., 2011 

12) STEJSKAL,J.; KUVÍKOVÁ,H.; MAŤÁTKOVÁ K.  Neziskové organizace-

vybrané problémy ekonomiky. 1.vyd. Praha: Volters Kluwer ČR, 2012. 172 s. 

ISBN 978-80-7357-973-9 

13) SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 

a.s., 2011. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1 

14) ŠPLÍCHAL, J. Občanské sdružení – desatero pro občany. Mvcr.cz [online]. 

[cit.2013-02-02]. Dostupný z: www.mvcr.cz/soubor/manual-sdruzeni-pdf.aspx 

 



82 

 

15) TAKÁČOVÁ, H. Účetnictví neziskových organizací. 1.vyd. Praha:VŠE v Praze, 

2010. 184 s.ISBN 978-80-245-1664-6 

16)  VANČUROVÁ, A.; LÁCHOVÁ,L.  Daňový systém ČR 2012.11. vyd. 

Praha:VOX a.s.,2012. 368 s. ISBN 978-80-87480-05-2 

17) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví s účinností od 

1.1.2003 

18) Vyhláška č. 472/2012 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání 

silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny 

pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad s účinností od 

1.1.2013 

19)  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník s účinností od 1.4.1964 

20)  Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů s účinností od 01.05.1990  

21)  Zákon č.563/1991Sb., o účetnictví s účinností od 01.01.1992 

22)  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů s účinností od 01.01.1993 

23)  Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí s účinností od 01.01.1993 

24)  Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí s účinností od 01.01.1993 

25) Zákon č. 2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 

jako součásti ústavního pořádku České republiky s účinností od 28.12.1992 

26) Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční s účinností od 01.01.1993 

27)   Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s účinností od 

01.01.2000 

28) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) s účinností od 

01.12.2000 

29)  Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) s účinností od 01.01.2001 

30) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích s účinností od 16.01.2005 

31) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce s účinností od 01.01.2007 

32) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád s účinností od 01.01.2011   



83 

 

7. Seznam použitých zkratek  

aj. a jiné 

atd. a tak dále 

cm  cimbálová muzika 

ČÚS Český účetní standard 

DP daňové přiznání 

DM  dlouhodobý majetek 

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 

FSS  Folklorní soubor Svéráz 

FÚ Finanční úřad 

MV Ministerstvo vnitra 

o.s. občanské sdružení 

PHM pohonné hmoty 

TNS Tvrdonské národopisné slavnosti 

tzn. to znamená 

ÚJ účetní jednotka 

ZD základ daně 

ZO zdaňovací období 

ZSD  Zákon o silniční dani  



84 

 

8. Seznam tabulek 

Tab. 1: Rozdíly mezi dvěma způsoby účetnictví ............................................................ 25 

Tab. 2: Kalendář na rok 2013 ......................................................................................... 56 

Tab. 3: Rozpis výdajů a příjmů na kalendář na rok 2014 ............................................... 66 

Tab. 4: Rozpočet výdajů na pořádání vlastní akce ......................................................... 67 

Tab. 5: Návrhy cen za vystoupení .................................................................................. 69 

Tab. 6: Výdaje na pořízení propagačního videa ............................................................. 71 

Tab. 7: Výdaje na pořízení audio záznamu ..................................................................... 74 

Tab. 8: Kroje z východního Slovenska - 4. dívčí kroje .................................................. 75 

Tab. 9: Kroje z východního Slovenska - 4. chlapecké kroje .......................................... 76 

Tab. 10: Karta drobného hmotného majetku .................................................................. 77 

Tab. 11: Celkový rozpočet .............................................................................................. 79 

  



85 

 

9. Přílohy 
Příloha č.1 – Vzorový dopis pro sponzory ..................................................................... 86 

Příloha č.2 – Dopis s nabídkou vystoupení..................................................................... 87 

  



86 

 

Příloha č.1 – Vzorový dopis pro sponzory 

Folklorní soubor Svéráz, o.s. 

Luční 9a 

Tvrdonice 691 53 

IČ: 22760661 

 

Žádost o poskytnutí daru pro činnost folklorního souboru 

Vážený pane/ paní ..... 

ráda bych Vám představila Folklorní soubor Svéráz, který zpracovává folklorní taneční 

a humorná pásma především z regionu Podluží. Další region, který zpracovává je 

Kyjovsko a tance z východního Slovenska. S těmito pásmy pak dělá radost publikum na 

veřejných i soukromých akcích. 

Mimo tuto činnost se soubor soustřeďuje na historii podlužáckých tradic a původních 

krojů. Snaží se zachránit poslední původní kousky nádob, látek, krojů a dalšího 

vybavení domácnosti a pracovní techniky, které běžně používali naši praprarodiče. 

Zajištěné kousky pak prostřednictvím tématických pásem ukážou veřejnosti. 

Byli bychom rádi, kdyby jste naši činnost podpořili peněžním darem. Ten bude využit 

k pořízení látek na kroje. Ty si členové souboru sami ušijí. 

Pokud máte zájem, můžeme na Vámi pořádané akci zatancovat nebo zazpívat některé 

z našich pásem. 

Děkuji za odpověď. 

 

S pozdravem 

 

Za Folklorní soubor Svéráz, o.s. 

Veronika Krásná 

organizační vedoucí  
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Příloha č.2 – Dopis s nabídkou vystoupení 

Folklorní soubor Svéráz, o.s. 

Luční 9a, Tvrdonice 691 53 

www.fssveraz.cz 

 

Dobrý den, 

jsme Folklorní soubor Svéráz z Podluží a rádi bychom Vám nezávazně nabídli možnost 

vystoupení našeho souboru na Vaší akci. 

  

Ve svém repertoáru máme především pásma z regionu Podluží. Máme zpracované 

pásmo „Hody na Podluží“, které se skládá z ukázky podlužácké vrtěné, hošijí a 

verbuňku. Tancuje se v krásných slavnostních podlužáckých krojích. 

V pásmu „Husárský verbuňk“ můžete vidět jak to chodívalo, když se rukovalo na 

vojnu. Smutná dívka se loučí se svým milým, kterého odvádí husáři na vojnu.  

„Podlužácká svatební noc“ je pásmo zaměřené na krásu podlužáckého kroje. Poradí si 

novopečený manžel s úskalím ženského kroje? V pásmu se zaměříme na jednotlivé části 

kroje podané ve veselém svatebním duchu. 

Na našich webových stránkách www.fssveraz.cz najdete další pásma z regionu Podluží. 

Pásma se každoročně rozšiřují o nové tance. Mezi tance z jiných regionů než Podluží 

patří Kyjovské skočné. Naše tance jsou doprovázené cimbálovou muzikou. 

Nabízíme k pásmům i sólové zpěvy/duety našich tanečníků, kteří se každoročně účastní 

a umísťují se v soutěži na Tvrdonských národopisných slavnostech. 

 

Přeji Vám pěkný den, 

za FS Svéráz 

Veronika Krásná 

organizační vedoucí 

 

 

 


