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Abstrakt finálního díla 

 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření studentské organizace BEST 

Brno působící při VUT v Brně. Cílem této práce je analyzovat příjmy a výdaje, 

zhodnotit hospodaření organizace a navrhnout doporučení na zlepšení hospodaření. 

Tato analýza vychází z teoretických východisek uvedených v první části práce. Samotná 

analýza příjmů a výdajů je částí druhou, třetí část obsahuje doporučení na zlepšení 

hospodaření studentské organizace. 

 

Annotation 

 

Bachelor´s thesis deals with evaluation of the finance situation in students´ organization 

BEST Brno at Brno University of Technology. The aim of this work is to analyze 

earnings and expenditures, evaluate economy of the organization and propose 

recommendations for improvement of the organizations´ finance situation. This analysis 

results from theoretical background covered the first part of this works. In the second 

part of this study is presented analysis of earnings and expenditures and third part is 

focused on recommendations related to improvement of the financial situation in the 

students´ organization.  
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Úvod 
 

Neziskové organizace jsou specifické subjekty, které svou činnost nevykonávají 

za účelem dosažení zisku. Zpravidla provádí svou činnost tam, kde ziskový sektor 

selhává. V tomto jsou pro národní hospodářství, jehož jsou nedílnou součástí, velmi 

důležité a státem bývají podporovány.  

 

Hospodaření neziskové organizace jsem si vybral proto, že je mi subjekt, který působí 

jako nezisková organizace, blízký a velmi rád bych se od následujícího roku podílel 

na jeho činnosti.  

 

Předmětem předložené práce je hospodaření neziskové organizace. V teoretické části 

jsou vymezeny neziskové organizace a popsáno jejich členění, vlastnosti a typologie. 

Dále v této časti bude podrobněji rozebráno vymezení veřejných vysokých škol. Poté 

se v první části nachází informace o vybraném subjektu. Druhá část této práce 

je praktická část, která je zaměřena na zhodnocení hospodaření konkrétního subjektu – 

studentské organizace BEST Brno působícím při VUT v Brně. V poslední části jsou 

navrženy návrhy řešení, které by mohly odstranit nedostatky v hospodaření studentské 

organizace. 

 

Cílem této bakalářské práce je na základě teoretických znalostí a analýzy jednotlivých 

složek příjmů a výdajů v letech 2006 – 2008 posoudit její finanční hospodaření. 

Po zhodnocení hospodaření vybrané organizace jsou předloženy možné návrhy 

na zlepšení případných nedostatků. 

 

Tato práce by měla být přínosem hlavně pro vybranou organizaci, která stále hledá 

optimální řešení otázky financování.  
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1 Teoretická východiska práce 

1.1 Neziskový sektor 

Národní hospodářství je možné členit z různých hledisek. Nejpoužívanějším hlediskem 

je členění národního hospodářství podle principu financování.  

 

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Neziskový (netržní) sektor Ziskový (tržní) sektor 

Veřejný sektor Soukromý sektor Sektor domácností 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1. Členění národního hospodářství podle principu financování  

Pramen: REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, 

teorie a řízení. 2. vyd. 2007. Str. 13. ISBN 978-80-86929-25.5. 

 

V předložené práci se dále budeme zabývat neziskovým sektorem a neziskovými 

organizacemi, které v tomto sektoru působí. Neziskový sektor je oblast národního 

hospodářství, ve které fungují subjekty, které získávají prostředky pro svoji činnost 

cestou tak zvaných přerozdělovacích procesů. Na rozdíl od  ziskového sektoru není 

cílovou funkcí neziskového sektoru zisk ve finančním vyjádření. Cílovou funkcí tohoto 

sektoru je přímé dosažení užitku, který mívá zpravidla podobu veřejné služby. V této 

skutečnosti spočívá základní ekonomické specifikum neziskových organizací1.  

 

 

 
1 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a 
řízení. 2. vyd. 2007. Str. 14. ISBN 978-80-86929-25.5. 
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Jak je vidět na obrázku číslo 1 neziskový sektor se dělí na: 

 

• veřejný sektor – jde o tu část neziskového sektoru, která je financována 

z veřejných zdrojů, je řízena a spravována veřejnou správou a podléhá veřejné 

kontrole. Cílovou funkcí tohoto sektoru je poskytování veřejné služby, 

• soukromý sektor -  je převážně financován ze soukromých financí, tedy financí 

soukromých fyzických a právnických osob. Tyto osoby vkládají své soukromé 

finance, aniž by očekávaly, že jim této vklad přinese finančně vyjádřený zisk. 

Cílovou funkcí soukromého sektoru opět není zisk, ale přímý užitek, 

• sektor domácností – tento sektor hraje v rámci členění národního hospodářství 

významnou roli svým začleněním do koloběhu finančních toků a vstupem na trh 

produktu, faktorů a kapitálu. Z hlediska řízení neziskových organizací má tento 

sektor význam pro formování občanské společnosti, jejíž kvalita je určující pro 

kvalitu těchto organizací. 

1.2 Neziskové organizace 

Existuje mnoho definic, které vymezují neziskové organizace. Nejlépe vystihující je tzv. 

strukturálně – operacionální definice2, podle níž je neziskovou nestátní organizací (dále 

jen NNO) ta organizace, která je:  

 

• organizovaná – tzn. vyznačující se jistou institucionalizací své struktury. 

Funguje a základě jasně formulované zakládací smlouvy nebo zřizovací listiny, 

má stanovenu organizační strukturu a náplň své činnosti,  

• soukromá – tzn., že nezisková organizace musí být na státu nezávislá, nesmí být 

podřízena státním orgánům. Ve výběru svých cílů a forem jejich naplňování 

je tedy NNO svobodná. I neziskové organizace zřízené vládami by měly být 

nezávislé, ovšem některé tuto vlastnost nesplňují, 

• nerozdělující zisk mezi vlastníky – tento požadavek je zohledněn v definici 

organizací založených za jiným účelem, než je podnikání. Tuto definici upravuje 

český správní řád.Organizace neziskového typu samozřejmě můžou dosahovat 

                                                 
2 HYÁNEK, V. Ekonomika neziskových organizací. 2004. Str. 14. ISBN 80-210-3501-3. 
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zisk, neměly by jej však následně rozdělovat mezi zakladatelé nebo členy. NNO 

musí použít dosažený zisk použít pro financování svých potřeb,  

• samosprávná – tzn., že jde o organizaci disponující vnitřní strukturou 

se stanovením řídících a kontrolních kompetencí,  

• dobrovolná – NNO jsou založeny na existenci dobrovolného elementu, tedy 

že na fungování organizace se podílejí dobrovolní pracovníci, a to zdarma. 

Tento prvek umožňuje minimalizaci nákladů. 

  

1.2.1 Vymezení neziskových organizací 
 

V České republice nejsou jednoznačně definovány organizace, které působí 

v neziskovém sektoru. Pro výčet3 neziskových organizací vycházejme ze zákona 

č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, který je člení následovně:  

 

• zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní 

subjektivitu a nejsou zřízena za účelem výdělečně činnosti, 

• občanská sdružení včetně odborových organizací,  

• politické strany a hnutí, 

• registrované církve a náboženské společnosti, 

• nadace, 

• nadační fondy, 

• obce, 

• kraje, 

• organizační složky státu a územních samosprávných celků, 

• školské právnické osoby podle zvláštního předpisu, 

• příspěvkové organizace, 

• obecně prospěšné společnosti, 

• veřejné vysoké školy, 

• veřejné výzkumné instituce,  

• státní fondy a subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon. 
                                                 
3 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění 
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1.2.2 Členění neziskových organizací 

 

Teoretických přístupů k členění neziskových organizací je nespočet. V předložené práci 

jsou neziskové organizace členěny dle následujících kritérií: 

Kritérium zakladatele 

Podle zakladatele4 je možno neziskové organizace dělit na:  

 

• veřejnoprávní organizace - organizace, které jsou založeny veřejnou správou, 

tj. státní správou (např. ministerstvem), nebo samosprávou (např. obcí), 

• soukromoprávní organizace - organizace založené soukromou právnickou nebo 

fyzickou osobou, 

• veřejnoprávní instituce – organizace, jež vznikly jako veřejnoprávní instituce, 

mají ze zákona povinnost vykonávat veřejné služby (např. veřejné vysoké 

školy). 

Kritérium financování 

Neziskové organizace mohou být financovány5: 

 

• zcela z veřejných rozpočtů - do této skupiny můžeme zařadit organizační složky 

státu a územních celků, 

• jen z části z veřejných rozpočtů - na tento příspěvek mají legislativní nárok. Zde 

můžeme uvést příspěvkové organizace, církve a náboženské společnosti, 

politické strany a politická hnutí atd., 

• z různých zdrojů - jde především o dary, sbírky, sponzoring, granty atd., 

• z výsledků realizace svého poslání.  

 

 

                                                 
4 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a 
řízení. 2. vyd. 2007. Str. 40. ISBN 978-80-86929-25.5. 
5 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a 
řízení. 2. vyd. 2007. Str. 41. ISBN 978-80-86929-25.5. 
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Podle předmětu jejich činností 

 

Dle předmětu činnosti lze využít především následující tři klasifikace6: 

 

• mezinárodní klasifikace neziskových organizací – ICNPO (International 

classification of non-profit organizations) 

Tato klasifikace se skládá z 12 hlavních skupin jako je Kultura a rekreace, 

Vzdělávání a výzkum, Zdraví, Sociální ochrana, Náboženství, Životní prostředí atd., 

které jsou podobné oddílům tvořící klasifikaci COPNI. Klasifikace ICNPO 

se odlišuje zejména tím, že představuje více klasifikací činností než klasifikace 

podle účelu, tedy následující CZ – COPNI. Příkladem je, že do ICNPO je zahrnut 

veškerý výzkum do jedné skupiny, zatímco u COPNI je rozdělen podle účelovosti.  

 

• systém klasifikace netržních činností OSN – COPNI (Classification of the 

purposes of non-profit institutions) 

Tento systém je určen především pro potřeby statistického zjišťování 

a mezinárodního porovnání statistických dat. Klasifikace OSN – COPNI 

je vypracována na podkladě mezinárodních dat. Patří sem především instituce 

sloužící domácnostem a vládní instituce. Předmětem této klasifikace je v zásadě 

třídění služeb, resp. výdajů neziskových institucí domácnostem podle účelu.  

 

• odvětvová klasifikace ekonomických (nevýrobních) činností – OKEČ. 

Předmětem této klasifikace jsou všechny pracovní činnosti vykonávané 

ekonomickými subjekty. Klasifikace je univerzální v tom smyslu, že musí umožnit 

odvětvové zařazení státní správy a činnosti vlád, místní správy, tak i velkých 

hospodářských a společenských organizací i drobných podnikatelů. Název 

klasifikace se k 1.1. 2008 změnil na CZ – NACE, ale nadále se převážně používá 

zkratky OKEČ. 

 

 

 
                                                 
6 HYÁNEK, V. Ekonomika neziskových organizací. 2004. Str. 17. ISBN 80-210-3501-3. 
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V následující tabulce se nachází srovnání jednotlivých klasifikací uvedených výše: 

 

Tabulka č. 1. Srovnání klasifikací neziskových organizací podle činností 

 

Mezinárodní klasifikace 
neziskových organizací 

ICPNO 

Systém klasifikace 
netržních činností OSN – 

COPNI 

Odvětvová klasifikace 
ekonomických činností 

OKEČ 

1. Kultura, sport a volný čas 1. Rekreační a kulturní 
služby 

92. Rekreační, kulturní a 
sportovní činnosti 

2. Vzdělávání a výzkum 2. Vzdělávací služby a 
výzkum 80. Školství                                

73. Výzkum 
3. Zdravotnictví 3. Zdravotnické služby 85.1 Zdravotnictví 
4. Sociální služby 4. Sociální služby 

85.3 Sociální služby                   
75. Kolektivní a individuální 
sociální služby a soc. politiky 

5. Přírodní a životní prostředí     

6. Komunitní rozvoj a  bydlení     

7. Občanskoprávní osvěta a 
polit. organizace     

8. Dobročinnost     

9. Mezinárodní nadační aktivity     
10. Náboženství a církve 5. Náboženství a církve   
11. Obory a profesní spolky 6. Organizace profesní, 

odborářské a občanská 
sdružení 

91. Činnost společenských 
organizací (odbory, politické 
strany, církve a profesní 
spolky) 

12. Ostatní 7. Ostatní služby 93. Ostatní osobní služby 

Pramen: HYÁNEK, V. Ekonomika neziskových organizací. 2004. Str. 17. ISBN 80-

210- 3501-3. 
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1.2.3 Typologie neziskových organizací 

 

Organizace působící v neziskovém sektoru se dělí do pěti skupin7, kdy každá skupina je 

charakterizována určitými typologickými znaky. Jde o: 

 

• veřejně prospěšné neziskové organizace – neziskové soukromoprávní 

organizace, které jsou založeny pro produkci veřejných a smíšených statků, 

které uspokojují potřeby veřejnosti (jako příklad můžeme uvést charitu atd.), 

 

Tabulka č. 2.  Neziskové organizace veřejně prospěšné 

 

P.č. Název (skupinový) Základní legislativa z č. Sb.   
 (ve znění pozdějších předpisů) Registrace (zápis) 

1 Rejstřík o.p.s.  

  

Obecně prospěšné společnosti 248/95 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech u rejstříkového 

soudu 
2 Nadace a nadační fondy 227/97 Sb., o nadacích a nadačních 

fondech 
Místně přísl. 
rejstříkový soud 

3 Politické strany a pol. hnutí 340/00 Sb., o sdruž. v polit. stranách nebo 
hnutích 

Ministerstvo vnitra 

4 Církve a náboženské 
společnosti 

3/2002 Sb., o svobodě nábož. víry 
A o postavení církve a náb. spol. 

Ministerstvo kultury 

Pramen: REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, 

teorie a řízení. 2. vyd. 2007. Str. 45. ISBN 978-80-86929-25.5. 

 

• vzájemně prospěšné neziskové organizace – soukromoprávní organizace 

založeny za účelem vzájemné podpory skupin občanů nebo také právnických 

osob, které jsou spjaty společným zájmem. Jejich cílem je tedy uspokojování 

svých zájmů. Musí ovšem jít o takové zájmy, které neodporují zájmům druhých 

občanů a právnických osob (např. realizace aktivit v oblasti kultury, ochrany 

zájmů skupin apod.,  

 

 

 

                                                 
7 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a 
řízení. 2. vyd. 2007. Str. 42. ISBN 978-80-86929-25.5. 
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Tabulka č. 3. Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné 

 

P.č. Název (skupinový) Základní legislativa z č. Sb.      
(ve znění pozdějších předpisů) Registrace (zápis) 

1 Občanská sdružení  
vč. Odborových organizací. 

83/90 o sdružování občanů Ministerstvo vnitra 

2 Zájmová sdružení PO 40/64 obč. zákoník § 20f-§ 20j Místně přísl. KÚ 
Smlouva o sdružení 3 Sdružení bez právní subjektivity 40/64 obč. zákoník § 829 -§ 841 
-bez registrace 

Profesní komory, které mohou realizovat i veřejně prospěšnou činnost 

04 Komora daňových poradců 523/92 o daňovém poradenství Ze zákona 

05 Komora auditorů 524/92 o auditorech Ze zákona 
Česká lékařská komora 220/91 o ČLK 
Stomatologická komora                ČSK 

06 

Lékárnická komora                ČlékK 

Ze zákona 

07 Česká advokátní komora 85/96 o advokacii Ze zákona 

08 Česká komora architektů a Česká 
komora autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě 

360/92 o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě 

Ze zákona 

09 Komora patentových zástupců 237/91 o patentových zástupcích Ze zákona 

10 Komora veterinárních lékařů 381/91 o komoře vet. Lékařů Ze zákona 

301/92 o Hospod. Komoře ČR 11 Hospodářská komora ČR 
            o Agrární komoře ČR 

Ze zákona 

12 Notářská komora ČR a notářské 
komory (regionální) 

358/92 o notářích a jejich činnosti Ze zákona 

Pramen: REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, 

teorie a řízení. 2. vyd. 2007. Str. 44. ISBN 978-80-86929-25.5. 

 

 

• organizační složky a příspěvkové organizace státu a samosprávních územních 

celků – neziskové veřejnoprávní organizace, jejichž hlavním posláním je veřejná 

správa a veřejně prospěšná činnost, 
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Tabulka č. 4. Neziskové veřejnoprávní organizace příspěvkového typu a 

organizační složky státu 

 

P.č. Název (skupinový) Základní legislativa z č. Sb.      
(ve znění pozdějších předpisů) Registrace (zápis) 

1 Organizační složky státu 218/00 rozpočtová pravidla Ústřední věstník 

  a územních samosprávních celků 
219/00 o majetku České 
republiky   

    
250/00 o rozpoč. pravidlech úz. 
Rozpoč.   

2 Příspěvkové organizace státní 218/00 rozpočtová pravidla Ústřední věstník 

  
a územních samosprávních celků 219/00 o majetku České 

republiky   

    
250/00 o rozpoč. pravidlech úz. 
Rozpoč.   

3 Obce 182/00 o obcích Ze zákona 
4 Kraje 129/00 o krajích Ze zákona 
5 Akademie věd ČR 283/92 o Akademii věd ČR Ze zákona 
6  Ústavní soud ČR 182/93 o Ústavním soudu ČR Ze zákona 
7 Svazky obcí 128/00 o obcích Místně příšný KÚ 

    
250/00 o rozpoč. pravidlech úz. 
Rozpoč.   

8 Nejvyšší kontrolní úřad 166/93 o NKÚ Ze zákona 
Pramen: REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, 

teorie a řízení. 2. vyd. 2007. Str. 46. ISBN 978-80-86929-25.5. 

 

 

• ostatní veřejnoprávní neziskové organizace – globálním posláním je veřejně 

prospěšná činnost, 
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Tabulka č. 5. Ostatní neziskové veřejnoprávní organizace 

 
P.č. Název (skupinový) Základní legislativa z č. Sb.      

(ve znění pozdějších předpisů) Registrace (zápis) 

1 Český rozhlas a Česká televize 498/91 Ze zákona 
2 Státní podnik 77/97 Ze zákona 
3 Vysoké školy 111/98 Ze zákona 
4 Česká národní banka 6/93  Ze zákona 
6 VZP ČR 551/91 Ze zákona 

Státní fondy 
6 Životního prostředí 388/91 Obchodí rejstřík 
7 Kultury 239/92 Obchodí rejstřík 
8 Na podporu čs. Kinematografie 241/92 Obchodí rejstřík 
9 Pozemkový fond ČR 569/91 Obchodí rejstřík 

10 Dopravní infrastruktury 104/00 Obchodí rejstřík 
Pramen: REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, 

teorie a řízení. 2. vyd. 2007. Str. 47. ISBN 978-80-86929-25.5. 
. 

 
• neziskové organizace typu obchodních společností – neziskové soukromoprávní 

organizace, které mají možnost vykonávat veřejně i vzájemně prospěšnou 

činnost. 

 

Tabulka č. 6. Neziskové organizace typů obchodních společností a jím podobných 

 

P.č. Název (skupinový) Základní legislativa z č. Sb.      
(ve znění pozdějších předpisů) Registrace (zápis) 

1 Společnost s ručením omezeným 513/91 obchodní zákoník Obchodní rejstřík 
2 Akciová společnost 513/91 obchodní zákoník Obchodní rejstřík 
3 Družstvo 513/91 obchodní zákoník Obchodní rejstřík 
4 Společenství vlast. bytových 

jednotek 
72/94 o vlastnictví bytů Obchodní rejstřík 

Pramen: REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, 

teorie a řízení. 2. vyd. 2007. Str. 48. ISBN 978-80-86929-25.5. 

 

Podrobnější přehled neziskových organizací v ČR včetně dalších informací viz. Příloha 

č. 1. 
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1.3 Vysoké školy 

 

Vzhledem k tomu, že organizací, kterou se budeme dále zabývat, je organizace 

studentská, která působí při Vysokém učení technickém v Brně, budeme se dále 

podrobněji zabývat vysokými školami. Tyto subjekty patří mezi neziskové 

veřejnoprávní organizace a jsou zřizovány zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách8. 

 

Zákon o vysokých školách ve své první části, Úvodním ustanovení, popisuje pojem 

vysoká škola. Podle již zmiňovaného zákona jsou vysoké školy subjekty uskutečňující 

akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ 

vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen typem uskutečňovaných akreditovaných 

studijních programů. Typy studijních programů jsou bakalářský, magisterský 

a doktorský. Vysoké školy jsou vždy právnickou osobou. Označení „vysoká škola“, 

popřípadě z něho odvozené tvary slov mohou mít ve svém názvu pouze vysoké školy. 

 

Rozeznáváme dva základní typy9 vysokých škol a to: 

 

• univerzitní - uskutečňují nejen bakalářské, ale také magisterské nebo doktorské 

studijní programy a v souvislosti s tím vědecká a výzkumná, vývojová 

a umělecká nebo další tvůrčí činnost, 

• neuniverzitní -  mohou uskutečňovat bakalářské studijní programy a mohou též 

uskutečňovat magisterské studijní programy a v souvislosti s tím výzkumnou, 

vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Vysoká škola neuniverzitní 

se nečlení na fakulty.  

 

Typ školy je uveden v jejím statutu, který musí být schválen akademickým senátem 

vysoké školy a musí být v souladu se stanoviskem Akreditační komise, která působí při 

Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy v České republice. 

                                                 
8 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění 
9 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a  
řízení. 2. vyd. 2007. Str. 66. ISBN 978-80-86929-25.5. 
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Vysoké školy mohou být:  

 

• veřejné – jsou zřizovány a rušeny zákonem, 

• soukromé – vznikají na základě státního souhlasu, který uděluje Ministerstvo 

školství mládeže a tělovýchovy ČR, 

• státní (vojenské a policejní) – jsou součástí rozpočtu příslušného ministerstva 

(Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra). 

 

Pouze výše uvedené vysoké školy mají právo přiznávat akademické tituly, konat řízení 

ke jmenování profesorem, konat akademické obřady atd. 

 

1.3.1 Veřejné vysoké školy 

 

V následující části předložené práci se budeme zabývat veřejnými vysokými školami10, 

a to proto, že Studentská organizace BEST Brno patří pod Vysoké učení technické 

v Brně, které právě patří mezi veřejné vysoké školy.  

 

Jak již bylo zmíněno, veřejné vysoké školy zřizuje a zrušuje zákon. Ten také stanoví její 

sídlo a název. Veřejná vysoká škola se může sloučit nebo splynout pouze s další 

veřejnou vysokou školou. Stejně tak rozdělit se může pouze na jiné veřejné vysoké 

školy. Veřejné vysoké školy se registrují na Ministerstvu školství, mládeže 

a tělovýchovy.  

 

Do samosprávné působnosti veřejné vysoké školy patří zejména: 

 

• vnitřní organizace, 

• určování počtu přijímaných uchazečů o studium, podmínek pro umíněné přijetí  

a rozhodování v přijímacím řízení, 

• tvorba a uskutečňování studijních programů 

                                                 
10 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění  
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• organizace studia, 

• rozhodování o právech a povinnostech studentů, 

• spolupráce s jinými vysokými školami, PO a zahraniční styky, 

• ustanovení samosprávných akademických orgánů vysoké školy, 

• hospodaření vysoké školy a nakládání s majetkem, 

• stanovení výše poplatků spojených se studiem, 

• zaměření a organizace vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další činnosti, 

• habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. 

 

Organizaci a činnost veřejné vysoké školy, jakož i postavení členů akademické obce 

upravují její vnitřní předpisy. Vnitřními veřejnými předpisy jsou: 

 

• statut veřejné vysoké školy, 

• volební a jednací řád akademického senátu,  

• vnitřní mzdový předpis, 

• jednací řád vědecké rady, 

• studijní a duševní řád, 

• stipendijní řád, 

• disciplinární řád pro studenty. 

 

Orgány veřejné vysoké školy 

 

Orgány vysokých škol veřejného typu jsou ustanoveny v paragrafu 7 zákona 

o vysokých školách. Jde o tyto samosprávné orgány: 

 

• Akademický senát – jde o zastupitelský akademický orgán, který má minimálně 

11 členů, z tohoto počtu nejméně jednu třetinu a maximálně polovinu tvoří 

studenti. Členy akademického senátu volí ze svých řad členové akademické 

obce. Vnitřní předpis v tomto případě stanovuje počet členů, způsob jejich volby 

a způsob volby předsedy akademického senátu. Členství v akademickém senátu 

je nejvýše tříleté. Mezi jeho hlavní povinnosti patří mnoho záležitostí, např. 
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schvaluje rozpočet školy předložený rektorem, schvaluje výroční správu 

o činnosti a o hospodaření  vysoké školy předloženou rektorem atd.. 

 

• Rektor – stojí v čele veřejné vysoké školy, jedná a rozhoduje ve všech věcech 

školy. Rektor je jmenován a odvoláván na základě návrhu akademického senátu 

prezidentem republiky. Funkční období rektora je čtyřleté a je možno 

ji vykonávat maximálně dvě po sobě jdoucí období.  

 

• Vědecká rada – členové jsou jmenováni a odvoláváni rektorem, jsou jimi 

zpravidla významní představitelé oborů, ve kterých vysoká škola uskutečňuje 

vzdělávací a další činnost. Předsedou vědecké rady je rektor. 

 

• Disciplinární komise – členové včetně předsedy jsou jmenováni rektorem 

a minimálně polovina tohoto orgánu je tvořena studenty. Funkční období členů 

disciplinární komise je nanejvýše dvouleté. Tento orgán je určen k tomu, aby 

projednával disciplinární přestupky studentů. 

 

• Správní rada – členy po domluvě s rektorem jmenuje a odvolává ministr, je jich 

nejméně devět a jejich počet musí být vždy dělitelný třemi. Zasedání správní 

rady je svoláváno předsedou minimálně dvakrát ročně. Správní radě náleží 

spousta rozhodnutí, jako udělení písemného souhlasu k nabytí nebo převedení 

nemovitého nebo movitého majetku, vyjádření se k dlouhodobému záměru 

a rozpočtu veřejné vysoké školy atd..  

 

• Kvestor – řídí kromě hospodaření také vnitřní správu veřejné vysoké školy 

a vystupuje jejím jménem v rozsahu stanoveném rektorem. Je jmenován 

a odvoláván rektorem. 
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1.4 Nezisková organizace BEST Brno 

 

V přeložené práci bude analyzována studentská organizace BEST, která působí při VUT 

v Brně.  

 

1.4.1 Základní informace o BESTu 

 

Board of European Students of Technology11 (BEST) je nezisková, nepolitická 

organizace, která byla v Brně pro studenty založena v roce 2005. Jejím primárním cílem 

je poskytnout studentům doplňkové vzdělání, podpořit jejich mobilitu a mezikulturní 

komunikaci. Úzce spolupracuje jak s akademickou obcí, tak i se zástupci průmyslu. 

 

Samotná myšlenka BESTu se zrodila už v roce 1987 ve Švédsku, konkrétně 

ve Stockholmu, a za necelé dva roky již došlo k samotnému založení této studentské 

organizace. Historicky první setkání studentské organizace BEST se konalo roku 1989 

v Berlíně.  

 

V současnosti BEST zahrnuje 77 lokálních poboček, tzv. LBG, a to ve třiceti zemích 

na prvotřídních univerzitách v rámci celé Evropy. Jejich počet neustále a dynamicky 

roste. V České republice je BEST zastoupen pouze na Vysokém učení technickém 

v Brně pod názvem BEST Brno. 

 

Jednou z hlavních priorit studentské organizace BEST je interakce akademického 

a komerčního sektoru. Tato spolupráce přináší užitek nejen studentům VUT v Brně, ale 

také samotným firmám, které se mohou velmi efektivně prezentovat na propagačně 

vzdělávacích akcích.  

 

Téměř všechny aktivity, které tato organizace studentům nabízí, jsou bezplatné. 

Financovány jsou ze zdrojů dané pobočky centrálního BESTu ve spolupráci 

                                                 
11 Výroční zpráva BESTu Brno 2007 
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s univerzitou pod níž patří, partnery a dalšími institucemi. Studenti si zpravidla hradí 

pouze náklady na dopravu. Mezi zmiňované aktivity patří například technické kurzy 

jakožto nejdůležitější pilíř práce BESTu. Kurzy nejčastěji trvají od jednoho do dvou 

týdnů a lekce jsou zajišťovány nejen vyučujícími dané fakulty, ale také odborníky 

z partnerských společností. 

Studenti tedy mají ve studentské organizaci BEST možnost setkat se s vysokoškolskými 

pedagogy u jednoho stolu a společně rozebírat daná témata o něco méně formálněji, než 

ve škole samotné. 

 

1.4.2 Organizační struktura 

 

Nezisková organizace BEST Brno má stanoveny hlavní funkce nejvýše postavených 

členů, které jsou zobrazeny v následujícím diagramu: 

 

 

 

 
 

Prezident BESTu 
Brno 

    
    

Víceprezident pro 
lidské zdroje 

Víceprezident pro 
marketing 

Tajemník Pokladník 

 

 

 

   
   

Vivaldy responsible FR responsible IT responsible 

Obrázek č. 2. Organizační struktura studentské organizace BEST Brno 

Pramen: BEST Brno Handbook 
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Povinnosti a pravomoc členů vedení12  

 

Prezident BESTu Brno 

 

• řídí BEST Brno a zodpovídá za jeho činnost, 

• oficiálně zastupuje a reprezentuje BEST Brno na mezinárodních i lokálních 

akcích, 

• dohlíží na dodržování BEST Brno Handbook (směrnice pro členy BESTu), 

• zodpovídá za hmotný majetek BESTu Brno a vede jeho inventarizaci, 

• sleduje situaci v BESTu Brno, aktivně pomáhá při řešení konfliktů a působí jako 

sledovací prvek, 

• má částečný úvazek na RO VUT v Brně. 

 

Víceprezident pro lidské zdroje 

 

• vede HR (human resources) tým, 

• motivuje členy BESTu Brno, 

• dlouhodobě plánuje a dohlíží na náborové aktivity BESTu Brno, 

• plánuje a organizuje tréninky pro členy BESTu Brno, 

• dbá na to, aby se všichni členové srovnatelně zapojovali, 

• komunikuje se členy a měl by znát jejich názory, postoje, zájmy a cíle. 

 

Víceprezident pro marketing 

 

• koordinuje činnosti Marketingového týmu, 

• dlouhodobě plánuje marketingovou strategii a dohlíží na její plnění, 

• řídí propagační kampaně BESTu Brno, 

• zodpovídá za komunikaci s médii, 

• udržuje kontakty s dalšími studentskými organizacemi na VUT v Brně, 

• dokumentuje dění v BESTu Brno – fotodokumentace, tvorba článků atd., 

                                                 
12 BEST Brno Handbook 
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Tajemník 

 

• zastupuje BEST Brno před mezinárodní organizací BEST, 

• kontroluje činnost vedení BESTu Brno, 

• zajišťuje komunikaci mezi BESTem Brno a mezinárodní organizací BEST, 

• sestavuje body schůzí a seznamuje s nimi účastníky schůze, 

• píše zápisy ze schůzí. 

 

Pokladník 

 

• zodpovídá za vedení financí BESTu Brno, 

• připravuje a odpovídá za vyrovnaný rozpočet, 

• připravuje účtenky, formuláře a faktury ke schválení na RO VUT v Brně, 

• plánuje čerpání všech finančních zdrojů BESTu Brno během roku, 

• hlídá finanční uzávěrky pro všechny finanční zdroje (granty, smlouvy atd.). 

 

IT responsible 

 

• spravuje server a výpočetní techniku v kanceláři, 

• ve spolupráci s Marketingovým týmem tvoří webové stránky, 

• plánuje investice do inovace výpočetní techniky. 

 

Vivaldy responsible 

 

• spravuje BEST Application Systém (dále jen BAS), 

• registruje aktivity BESTu Brno v systému BAS, 

• komunikuje s novými studenty v BAS, 

• kontroluje členům BESTu Brno statut studenta VUT v Brně, 

• zjišťuje jazykové schopnosti členů BESTu Brno. 
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• FR responsible 

 

• vede účelový fundraising (dále jen FR) pro aktivity BESTu Brno, 

• ve spolupráci s Viceprezidentem pro marketing rozvíjí a udržuje kontakty 

s firmami, 

• vede aktualizovanou databázi firem spolupracujících s BESTem Brno, 

• vede aktualizovanou databázi potencionálních partnerů BESTu Brno, 

• ve spolupráci s Viceprezidentem pro marketing vypracovává propagační 

materiály nezbytné pro FR. 

 

1.4.3 Statistické údaje o studentské organizaci BEST 

 

Vybrané statistické ukazatele13 poukazující na růst studentské organizace BEST Brno 

v letech 2005 - 2008 

 

Počet studentů VUT v Brně aktivně působících v BESTu Brno 

Díky této statistice je možno vidět, že se studentská organizace BEST Brno od svého 

založení v roce 2005 rozrůstá rychlým tempem. V roce 2005 měla tato organizace jen 

pár členů – převážně studentů podílejících se na založení BESTu Brno. Postupem času 

se ale dostávala organizace do podvědomí studentů VUT v Brně, díky akcím a kurzům, 

které pořádá, a  na konci roku 2008 již měla 25 členů. Členem se může stát kterýkoliv 

student VUT v Brně, a to na základě pohovoru. Nárůst počtu členů je možno vidět 

na následujícím grafu: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Výroční zpráva BESTu Brno 2008 
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Graf č. 1. Vývoj počtu členů studentské organizace BEST Brno od roku  

     2005 do roku 2008 

Pramen: Výroční zpráva BESTu Brno 2008 

 

 

Počet přihlášených studentů VUT na technický kurz BESTu pořádaný v Evropě 

I zde je vidět rapidní navýšení zájmů studentů VUT v Brně o BEST a kurzy jím 

pořádané. Samozřejmě není možné, aby na technický kurz, vzhledem k omezeným 

kapacitám pro jednotlivé LBG, jeli všichni přihlášení studenti. Studenti jsou tudíž 

vybírání na základě motivačního dopisu. Počty přihlášených a přijatých studentů na tyto 

technické kurzy v jednotlivých letech jsou zaneseny do následující tabulky a grafu. 
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Tabulka č. 7. Počet studentů VUT přihlášených a přijatých na technické kurzy 

v letech 2005 – 2008 

 

Rok Počet uchazečů Počet přijatých 

2005 14 8 

2006 149 21 

2007 181 37 

2008 200 42 

Pramen: Výroční zpráva BESTu Brno 2008 
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Graf č. 2. Vývoj počtu uchazečů a přijatých studentů VUT na technické kurzy v letech  

  2005 - 2008 

Pramen:  Výroční zpráva BESTu Brno 2008 
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2 Praktická část 

2.1 Příjmy organizace 

 

Studentská organizace BEST Brno má několik zdrojů příjmů, jimiž se snaží zabezpečit 

veškeré své činnosti a bezproblémový chod organizace tak, aby nebyly ohroženy žádné 

plánované kurzy a organizace sama.  

 

Příjmy je možno dělit do několika skupin, jde zejména o:  

 

• dotace od MŠMT, 

• dotace od ČNA Mládež, 

• příjmy ze smluv o reklamě, 

• dary, 

• příjmy z poplatků účastníků kurzů, 

• nepeněžní dary. 

 

V této práci jsou analyzovány příjmy za roky 2006 až 2008. Dříve není možné se jimi 

zabývat, protože studentská organizace BEST Brno vznikla na konci roku 2005 

a aktivně začala pracovat od roku 2006. Hodnoty a vývoj dosažených finančních 

prostředků je vidět v následující tabulce a grafu. 

 

Tabulka č. 8. Vývoj příjmů studentské organizace BEST Brno v letech 2006 – 2008 

(v Kč) 

Rok Příjmy  

2006 376000 

2007 252000 

2008 285105 

Pramen: Výkazy studentské organizace BEST Brno 
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Graf č. 3. Vývoj celkových příjmů BESTu Brno od roku 2006 do roku 2008 (v Kč) 

Pramen:  Výkazy studentské organizace BEST Brno 

 

 

Z grafu vývoje celkových příjmů je vidět, že od roku 2006 jsou příjmy nižší. Zatímco 

v roce 2006 studentská organizace BEST Brno dosáhla příjmu 376 000 Kč, v roce 2007 

to již bylo o 124 000 Kč méně. V roce 2008 dosáhla organizace sice o 33 105 Kč více 

než v roce předešlém, ovšem oproti roku 2006 jde opět o propad. V roce 2007 bylo již 

zmíněné snížení příjmů oproti roku 2006 zapříčiněno hlavně neúspěšným požadavkem 

na grant od MŠMT. V tomto roce nebyla dotace schválena z důvodu pozdního podání 

žádosti. V Roce 2008 jsou oproti nejúspěšnějšímu roku 2006 získané finanční 

prostředky nižší proto, protože nebyl v tomto roce schválen grant od ČNA Mládež. 
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2.1.1 Účelovost získaných finančních prostředků 

 

Příjmy, kterých tato nezisková organizace dosahuje je nutné dělit na příjmy účelové 

(neboli vázané) a neúčelové (neboli volné). Zmíněné dělení je velmi důležité z hlediska 

toho, aby organizace věděla, co může z dosažených příjmů financovat. Tzv. „účelové 

peníze“ jsou získávány převážně formou dotací a grantů, a to na základě žádosti 

subjektu. Již z názvu vyplývá, že takto získané finanční prostředky mohou být použity 

pouze na konkrétní akci, což znamená, že je předem určeno, co může být z těchto 

prostředků financováno. To je zpravidla určeno např. smlouvou o poskytnutí účelové 

dotace atd.. Taková smlouva kromě předmětu plnění, který obsahuje právě zmiňovaný 

rozsah možností použití takto získaných finančních prostředků, obsahuje také čas 

plnění. Čas plnění nám vyjadřuje začátek a konec možnosti čerpat již získanou dotaci. 

Po skončení čerpání dotace, respektive po vypršení určeného časového intervalu, 

je subjekt povinen předložit vyúčtování dotace. Z účelových příjmů, kterých dosahuje 

studentská organizace BEST Brno, je možno uvést např. dotaci od MŠMT nebo 

od ČNA mládež.  

 

Opačné od účelových finančních prostředků jsou neúčelové příjmy. Takto získané 

peněžní prostředky mohou být použity na financování jakékoliv potřeby subjektu, bez 

jakéhokoliv omezení. Takto definované příjmy jsou pro studentskou organizaci BEST 

Brno samozřejmě lepší variantou. Finanční prostředky tohoto typu jsou získávány 

převážně formou darů nebo v rámci smluv o reklamě. Poměr těchto účelových 

a neúčelových příjmů se každý rok mění. Tento poměr je závislý na činnosti organizace 

v určitém roce, ale hlavně na přidělení dotací a grantů, které představují obvykle 

účelové finanční prostředky, a na výši prostředků získaných od sponzorů - „obchodních 

partnerů“ a z darů. Jednotlivé podíly v letech 2006 – 2008 je možno vidět 

na následujících grafech. 
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Graf č. 4. Poměr vázaných a volných finančních prostředků pro rok 2006 (v %) 

Pramen:  Výkazy studentské organizace BEST Brno 

 

 

Celkový příjem roku 2006 činil 376 000 Kč, z něhož 72 % (271 000 Kč) tvořily příjmy 

účelově vázané. Tyto vázané finanční prostředky byly v roce 2006 tvořeny dotacemi 

od MŠMT a ČNA Mládež, kdy MŠMT přidělo BESTu Brno částku hodnotě 158 000 Kč 

a ČNA Mládež částku 113 000 Kč. Neúčelových příjmů bylo v roce 2006 dosaženo 

ze smluv o reklamě, tvořily 28 %, což je 105 000 Kč. 
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Poměr vázaných a volných finančních prostředků pro rok 2007 (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5. Poměr vázaných a volných finančních prostředků pro rok 2007 (v %) 

Pramen:  Výkazy studentské organizace BEST Brno 

 

 

Účelové příjmy roku 2007 se rovnaly 157 000 Kč, což bylo 62 % z celkově získaných 

finančních prostředků. Ty v úhrnu s finančními prostředky neúčelovými činily 

252 000 Kč. Zbylých 38 % připadalo na neúčelové příjmy (95 000 Kč). Účelové 

finanční prostředky byly v tomto roce získány dotací od ČNA a dále z poplatků 

od účastníků kurzů pořádaných BESTem Brno. Neúčelové finanční prostředky byly 

i v tomto roce zastoupeny příjmy ze smluv o reklamě.  
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Poměr vázaných a volných finančních prostředků pro rok 2008 (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6. Poměr vázaných a volných finančních prostředků pro rok 2008 (v %) 

Pramen:  Výkazy studentské organizace BEST Brno 

 

 

Celkový příjem roku 2008 činil 285 105 Kč. Z grafu je patrné, že v roce 2008 tvořily 

účelově vázané příjmy 54 % z celkových příjmů, neboli 155 000 Kč. Tento příjem byl 

zastoupen dotací od MŠMT, která byla poskytnuta BESTu Brno na rozvojovou činnost. 

Neúčelové finanční prostředky, které činily 130 105 Kč, byly v tomto roce realizovány 

peněžními dary a příjmy ze smluv o reklamě.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vývoj struktury příjmů od roku 2006 do roku 2008 (v %) 
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Graf č. 7. Vývoj struktury příjmů od roku 2006 do roku 2008 (v %) 

Pramen:  Výkazy studentské organizace BEST Brno 

 

Z grafu je patrné, že neúčelové zabírají každým rokem větší podíl z celkových příjmů, 

než v roce předešlém. V roce 2006 tvořily necelých 30 % z celkově získaných 

finančních prostředků, zatímco v roce 2008 již byly téměř půl na půl, přesněji 46 % 

z celkových příjmů. Rostoucí tendence neúčelových finančních prostředků je způsobena 

tím, že se studentská organizace snaží dosahovat hlavně právě těchto neúčelových 

příjmů, s kterými může nakládat dle svých potřeb a jakéhokoliv omezení. Ovšem 

je i druhá a závažnější okolnost, která způsobila to, že účelově vázané příjmy od roku 

2006 stále klesají, a to je, že se BESTu Brno jak v roce 2007 tak v roce 2008 nepodařilo 

získat dotaci, která tvoří právě účelově vázané příjmy.  
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2.1.2 Struktura celkových příjmů od roku 2006 do roku 2008 

 

Rok 2006 

 

Tento rok byl, co se týče sumy celkových příjmů, pro studentskou organizaci 

nejúspěšnější. Úspěšný byl převážně z toho důvodu, že se BESTu Brno podařilo získat 

nejen obě dotace, o které žádal, ale zároveň získala spoustu subjektů, od kterých 

dostávají finanční prostředky v rámci smluv o reklamě. V roce 2006 byla celková suma 

příjmů 376 000 Kč. To, že BEST Brno dosáhl v tomto roce relativně vysokého příjmu 

bylo velmi důležité, protože pro tuto organizaci byl rok 2006 rokem začínajícím 

a finanční prostředky organizace potřebovala ke svému rozjezdu.V následujícím grafu 

je zobrazena struktura příjmů. 
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Graf č. 8. Struktura celkových zdrojů financování BESTu Brno za rok 2006 (v %) 

Pramen:  Výkazy studentské organizace BEST Brno 
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Rok 2007 

 

V roce 2007 jako dílčí položka příjmů schází dotace od MŠMT. Tato dotace patří pro 

BEST Brno mezi nejvýznamnější finanční položku. To, že nebyla v tomto roce 

poskytnuta se samozřejmě objevilo na sumě celkových příjmů, které v tomto roce činily 

252 000 Kč. V následujícím grafu je opět možno vidět, jak se dílčí dosažené finanční 

prostředky podílely v tomto roce na celkových příjmech. 
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Graf č. 9. Struktura celkových zdrojů financování BESTu Brno za rok 2007 (v %) 

Pramen:  Výkazy studentské organizace BEST Brno 
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Rok 2008 

 

Tento rok byl pro studentskou organizaci BEST Brno velmi podobný roku předešlému. 

Celkový příjem činil 285 105 Kč. Na rozdíl od roku 2007 se organizaci podařilo získat 

dotaci od MŠMT, ale na druhou stranu jí nebyla přidělena dotace od ČNA mládež. I tato 

dotace patří mezi nejvýznamnější, tudíž se již zmíněné nepřidělení dotace opět projevilo 

na celkových příjmech. Z následujícího grafu je patrné, jakých dílčích příjmů bylo 

v tomto roce dosaženo a jaký měly podílel na celkově získaných finančních 

prostředcích. 
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Graf č. 10. Struktura celkových zdrojů financování BESTu Brno za rok 2008 (v %) 

Pramen:    Výkazy studentské organizace BEST Brno 
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2.1.3 Analýza jednotlivých druhů příjmů 

 

V předložené práci budou dále podrobněji rozebrány všechny příjmy, kterých 

studentská organizace BEST Brno dosahuje. 

 

Dotace od MŠMT 
 

Jedná se o dotaci14, kdy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje témata 

rozvojových programů pro veřejné vysoké školy. Úspěšným žadatelům poskytne dotaci 

v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, 

umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol vypracovaným MŠMT pro 

období 2006 – 2010.  

 

Cílem těchto rozvojových projektů je přispět k naplňování jednotlivých priorit 

stanovených v Dlouhodobém záměru MŠMT. Projekt by od žadatele měl být stanoven 

tak, aby přispěl k celkovému rozvoji vysoké školy.  

Programů, které vyhlašuje MŠMT je mnoho. BEST Brno využívá Program na podporu 

oboustranné mobility studentů a pracovníků vysokých škol, přesněji Program 

na podporu rozvoje internacionalizace.  

 

K posouzení podaného projektu slouží Rada těchto programů složená z pracovníků 

ministerstva a zástupců Rady vysokých škol.  

 

Dotace od MŠMT je typickým příkladem účelově vázaných příjmů. Takto získané 

finanční prostředky z těchto rozvojových projektů je možné využít pouze na věci 

uvedené v žádosti o získaní finančních prostředků na rozvojový projekt. Není možné 

z nich financovat cokoliv jiného. Na konci každého rozvojového projektu je organizace 

                                                 
14 Vyhlášení témat rozvojových projektů pro veřejné vysoké školy [online]. 2009.  

[cit. 2009-05-14]. Dostupný z WWW: 
<http://msmt.cz/uploads/soubory/vysoke_skoly/KG_webvyhlaseniRP.pdf>. 
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povinna předložit výkazy o užití získané dotace a pokud se liší od toho, na co byla 

dotace poskytnuta, je MŠMT oprávněno žádat tyto finanční prostředky zpět.  

 

Studentská organizace BEST Brno žádala o dotaci od MŠMT každý rok (tedy v roce 

2006, 2007 i 2008). V roce 2006 podala studentská organizace žádost o získaní dotace 

formou Programu na podporu mezinárodní spolupráce vysokých škol. V tomto roce 

byla dotace MŠMT schválena a BESTu Brno bylo přiděleno 158 000 Kč. Rok 2007 byl 

jediným rokem, kdy této organizaci nebyl grant přidělen. Zapříčiněno to bylo tím, 

že studentská organizace podala žádost o přidělení dotace až po termínu, tudíž byla 

z výběrového řízení vyřazena. V roce 2008 se finanční prostředky z fondu na podporu 

mezinárodní spolupráce vysokých škol opět podařilo získat a BEST Brno v tomto roce 

obdržel finanční  prostředky na rozvoj ve výši 155 000 Kč.  

 

Grafické vyjádření 
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Graf č. 11. Vývoj dotací od MŠMT v letech 2006 - 2008 (v Kč) 

Pramen:    Výkazy studentské organizace BEST Brno 
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Dotace od ČNA Mládež 
 

Program Mládež v akci15, který probíhá od roku 2007 do roku 2013, je nejnovějším 

mezi programy Evropské unie zaměřených na volnočasové aktivity mladých lidí, mezi 

což BEST bezpochyby patří. Navazuje na předešlý program Mládež, který probíhal 

v letech 2000 – 2006. Tento program prioritně podporuje mezinárodní výměnu mládeže, 

Evropské dobrovolné služby, iniciativu a aktivity mládeže na rozvoj kvalifikace 

mládeže.  

 

Na celé období 2007 až 2013 dostal program rozpočet ve výši 885 miliónů EUR. Tyto 

prostředky jsou určeny skupinám mladých lidí a neziskovým organizacím na realizaci 

veřejně prospěšných projektů s následujícími cíli:  

 

• posílit zapojení mladých lidí do společnosti, 

• podpořit vzájemné porozumění mezi mladými lidmi z různých zemí, 

• přispět k rozvoji systémů podporujících aktivity mladých lidí a kompetencí 

neziskových organizací působících v oblasti mládeže, 

• podnítit rozvoj evropské spolupráce v oblasti mládeže.  

 

BEST Brno může žádat o dotace ve dvou programech, které nabízí ČNA mládež.  

 

1) Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže16  

Tento program podporuje spolupráci, semináře a strukturovaný dialog mezi 

mladými lidmi, pracovníky s mládeží a osobami zodpovědnými za mládežnickou 

politiku. K podporovaným aktivitám patří taky akce pro mládež pořádané státy 

Evropské unie a akce pro mládež na místní, regionální a celostátní úrovni. V tomto 

případě žádá BEST Brno prostředky na tzv. Mezinárodní semináře mládeže. Ty 

se konají na mezinárodní úrovni a jejich obsahem je zejména výměna názorů 

                                                 
15 Program Evropské unie Mládež v akci [online]. 2007 – 2009. [cit. 2009-05-14]. Dostupný 

z WWW: <http://mladezvakci.cz/informace-o-programu-mladez-v-akci/>. 
16 Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže [online]. 2007 – 2009. [cit. 2009-05-14]. 

Dostupný z WWW: <http://mladezvakci.cz/podpora-evropske-spoluprace-v-oblasti-
mladeze/jak-zadat/>. 
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a osvědčených postupů a diskuze mezi mladými lidmi na důležitá témata z oblasti 

evropské mládežnické politiky nebo prioritní témata programu Mládež v akci.  

 

Finanční podpora v této oblasti je založena na spolufinancování. Grant 

se vypočítává na základě skutečných nákladů a může pokrývat až 60 % celkových 

nákladů přímo souvisejících s organizací projektu, a to až do výše 50 000 EUR. 

 

2) Systémy na podporu mládeže17 

Cílem tohoto programu je podporovat výměnu zkušeností, spolupráci a další 

vzdělávání v oblasti práce s mladými lidmi mezi zeměmi EU a poskytnout podporu 

v rozvoji projektů v rámci programu Mládež v akci. 

 

O tento grant může požádat jakákoli nezisková organizace zapojená do práce 

s mládeží.  

 

Aktivity, které vyvíjí BEST Brno patří mezi Systémy na podporu mládeže: 

• Tématicky zaměřený studijní pobyt a setkání se s jinými evropskými 

projekty a organizacemi, 

• Teoreticky zaměřený seminář na dané téma, 

• Prakticky založený školící kurz. 

 

Financování z programů Mládež v akci je založena na jiném principu než financování 

z programů, které vypisuje MŠMT. Základem grantu jsou cestovní náhrady, náklady 

na stravu a ubytování, náklady na aktivitu, případně pomůcky a školení a mimořádné 

náklady.  

 

Dotace od ČNA Mládež je, stejně jako dotace od MŠMT, brána jako účelově vázaný 

příjem. Získané finanční prostředky z programů Mládež v akci jsou vždy poskytnuty 

pouze na výdaje spojené s pořádáním určité akce. Na co přesně je dále specifikováno 

v žádosti o tuto dotaci.  

                                                 
17 Systémy na podporu mládeže [online]. 2007 – 2009. [cit. 2009-05-14]. Dostupný z WWW: 

<http://mladezvakci.cz/systemy-na-podporu-mladeze/jak-zadat/>. 
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Stejně jako o dotaci od MŠMT žádal BEST Brno o finanční podporu od ČNA Mládež 

v každém roce, tj. 2006, 2007 a 2008. V roce 2006 podala studentská organizace žádost 

o finanční podporu, aby mohla uskutečnit kulturní výměnu s Polytechnickou 

univerzitou Timisoara z Rumunska. Žádost byla v tomto roce schválena a BESTu Brno 

bylo přiděleno 113 000 Kč. V roce 2007 byla žádost opět schválena, tentokráte 

na regionální setkání v Poněšicích. Částka, kterou poskytla ČNA Mládež, byla 

136 000 Kč. V roce 2008, jako zatím v jediném roce, byla žádost o poskytnutí grantu 

zamítnuta, z důvodu chybného napsání žádosti o dotaci.  

 

 
Vývoj dotací od ČNA Mládež v letech 2006 – 2008 (v Kč)  
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Graf č. 12. Vývoj dotací od ČNA Mládež v letech 2006 - 2008 (v Kč) 

Pramen:    Výkazy studentské organizace BEST Brno 
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Příjmy ze smluv o reklamě 
 

Jedním z tradičních příjmů studentské organizace BEST Brno je příjem ze smluv 

o reklamě. Prozatím se jí každým rokem podařilo získat obchodní společnosti, které 

byly ochotny finančně podpořit studentskou organizaci, a to za reklamní služby, které 

pro tyto firmy BEST Brno vykonal v rámci smlouvy o reklamě – viz. příloha č. 2. 

Příjmy tohoto typu jsou pro BEST Brno velmi důležitou položkou, jelikož to nejsou 

účelově vázané finanční prostředky. Financovat tedy z těchto zdrojů může cokoliv, 

co uzná za vhodné. 

 

 V roce 2006 dosahoval příjem získaný touto cestou 105 000 Kč. V následující tabulce 

jsou zobrazeny jednotlivé firmy a výše finančních prostředků od nich získaných. 

 

Tabulka č. 9. Finanční prostředky poskytnuté v rámci smluv o reklamě za   

rok 2006 (v Kč) 

Název společnosti  Příjem  

Bovis Lend Lease, a. s.  30 000 

Českomoravský Cement, a. s.  20 000 

PSJ Holding, a. s.  15 000 

Xella Pórobeton, s. r. o.  15 000 

Procter & Gamble – Rakona, s. r. o.  15 000 

OLZA Trading, spol. s r. o.  10 000 

Celkem 105 000 

Pramen: Výkazy studentské organizace BEST Brno 

 

Rok 2007 byl pro BEST Brno v tomto směru o něco méně úspěšný. Podařilo se jí sehnat 

pouze dva sponzory a získat od nich v úhrnu 95 000 Kč. V následující tabulce je 

zaznamenáno, o které sponzory se jednalo a jakou finanční částkou přispěli k chodu 

organizace. 
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Tabulka č. 10. Finanční prostředky poskytnuté v rámci smluv o reklamě za 

rok 2007 (v Kč) 

Název společnosti  Příjem  

VOKD, a. s. 60 000 

Honeywell, spol. s r. o. 35 000 

Celkem 95 000 

Pramen: Výkazy studentské organizace BEST Brno 

 

Vzhledem k tomu, že v roce 2007 dosáhla studentská organizace menších příjmů 

ze smluv o reklamě, rozhodla se vytvořit tým specializující se na vyhledávání možných 

sponzorů, kteří by se chtěli podílet na chodu organizace. To, že založit tento tým byla 

správná volba, se ukázalo hned v následujícím roce 2008, kdy byl BEST Brno 

za analyzované roky nejúspěšnější a získal ze smluv o reklamě v úhrnu 117 605 Kč. 

V následující tabulce jsou zobrazeny jednotlivé obchodní společnosti a finanční částka 

od nich získaná v rámci již zmíněných smluv. 

 

Tabulka č. 11. Finanční prostředky poskytnuté v rámci smluv o reklamě za 

rok 2008 (v Kč) 

Název společnosti   Příjem  

Europia Services, s. r. o.   75 000 

Statutární město Brno   12 605 

Synthesia, a. s.   15 000 

Výzkumný ústav pletařský   15 000 

Celkem 117 605 

Pramen: Výkazy studentské organizace BEST Brno 

 

 

Z následujícího grafu je jasně patrné, jak se příjmy v jednotlivých letech měnily. 
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Vývoj příjmů ze smluv o reklamě v letech 2006 – 2008 (v Kč) 
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Graf č. 13. Vývoj příjmů ze smluv o reklamě v letech 2006 - 2008 (v Kč) 

Pramen:    Výroční zprávy BESTu Brno za rok 2006, 2007, 2008 

 

Dary 
 

V organizaci je tato položka rozpočtu velmi důležitou složkou, která umožňuje 

dosahovat plynulého chodu. Dále se taky jedná o neúčelový příjem, tudíž takto získané 

prostředky mohou být využity jakýmkoli způsobem. Bohužel ve sledovaném období 

se studentské organizaci nedaří vhodné adepty na darování finančních prostředků kromě 

roku 2008 nalézt. Je to hlavně způsobeno malou aktivitou BESTu Brno na získávání 

sponzorů a sponzoři sami nepřijdou.  

 

Vyhledávání sponzorů by mělo patřit mezi významnou činnost organizace, která 

se zpravidla děje na popud informací o tom, že určitý subjekt je ochoten darovat 

finanční prostředky.  
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Jedna z mála věcí, které dárce motivují dát nějakou finanční částku jako dar, je možnost 

při splnění legislativních podmínek použít tuto darovanou částku jako položku snižující 

základ daně pro výpočet daně z příjmů.  

 

Jak již bylo zmíněno, BESTu Brno se podařilo získat sponzora jen jednou 

za analyzované období, a to v roce 2008, kde této organizaci finančně přispěla firma 

Sigma Aldrich, s. r. o., která poskytla finanční prostředky ve výši 12 500 Kč. 

 

Příjmy z poplatků účastníků kurzů 
 

Jedná se o účelově vázané příjmy, které jsou vybírány od účastníků kurzů pořádaných 

BESTem Brno. Dopředu je jasně specifikované, na co budou tyto finanční prostředky 

použity. Nejčastěji to bývá ubytování, strava a doprava. Tyto finanční prostředky jsou 

požadovány a vybírány až ve chvíli, nemá – li studentská organizace dostatek 

prostředků na to, aby uhradila veškeré výdaje ze svých prostředků.  

 

Potřebu uhradit část výdaje z příjmů od účastníků kurzů měl BEST Brno jen v roce 

2007, a to částkou 21 000 Kč. I to hovoří o dobrém hospodaření studentské organizace, 

protože je z toho patrné, že dokáže až na výjimky hradit výdaje ze svých prostředků. 

 

Nepeněžní dary 
 

Jak již z názvu vyplývá, nejedná se o příjmy, které by navyšovaly finanční prostředky 

studentské organizace. Ale i tyto příjmy jsou velmi důležité, protože mohou ušetřit 

nemalé finanční prostředky, které jsou dále využity jinak. Mezi příjmy tohoto 

charakteru patří: 

 

• poskytnutí kanceláře, ve které BEST Brno působí (poskytuje VUT Brno), 

• poskytnutí učeben na jednotlivých fakultách VUT Brno při konání kurzů 

(poskytovatel opět VUT Brno), 
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• poskytnutí kancelářského vybavení do již zmíněné kanceláře BESTu Brno 

(poskytovatel VUT Brno), 

• poskytnutí prostor na fakultách univerzity  VUT Brno při provádění reklamních 

činností pro jednotlivé firmy v rámci smluv o reklamě. 

 

2.2 Výdaje organizace 

 

Tato část předložené bakalářské práce se zabývá analýzou výdajů studentské organizace 

BEST Brno v letech 2006 – 2008. Sledovaný subjekt má několik druhů výdajů, 

zejména: 

 

• výdaje na pořádání kurzu velkého rozsahu, 

• výdaje na pořádání kurzu malého rozsahu, 

• služby, 

• cestovné, 

• materiál, 

• výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, 

• ostatní výdaje. 

 

Studentská organizace má každoročně určité výdaje spojené se svou činností. V této 

práci jsou analyzovány výdaje za roky 2006 až 2008. Vývoj výdajů v jednotlivých 

letech je vidět v následující tabulce a grafu. 

 

Tabulka č. 12. Vývoj výdajů studentské organizace BEST Brno v letech                

2006 – 2008 (v Kč) 

Rok Výdaje  

2006 376000 

2007 252000 

2008 285105 

Pramen: Výkazy studentské organizace BEST Brno 
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Graf č. 14. Vývoj celkových výdajů BESTu Brno od roku 2006 do roku 2008 (v Kč) 

Pramen:    Výkazy studentské organizace BEST Brno 

 

Z grafu je patrné, že se výdaje oproti roku 2006 výrazně snížily, což je samozřejmě 

obecně požadovaná tendence. Výdaje klesly proto, protože se výrazně snížil příjem 

finančních prostředků, tudíž BEST Brno byl omezen na výdajích pouze v této výši. 

Není to tedy zapříčiněno lepším hospodařením, ale omezenými zdroji.  

 

2.2.1 Složení celkových výdajů v jednotlivých letech 2006 – 2008 

 

Rok 2006 

 

V tomto roce jsou výdaje ze všech sledovaných let nejvyšší. Je to tím, že organizace 

v tomto roce dosáhla zároveň i nejvyššího příjmu, který následně použila pro pořádaní 

různých kurzů a na svůj vlastní provoz. V tomto roce je suma výdajů 376 000 Kč, kdy 

největší podíl na této částce má pořádání letního kurzu, který se konal v Brně na VUT,  

a to na Fakultě stavební. Tento podíl je přibližně 139 000 Kč (37 % z celkových výdajů 

za rok 2006). Tato akce byla převážně financována z prostředků získaných ze smluv 
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o reklamě. Dalším prioritním výdajem, 35 % z celkových výdajů, v tomto roce bylo 

vynaložení prostředků na kulturní výměnu s Timisoarou, což ve finančním vyjádření 

činilo 133 000 Kč. V následujícím grafu je zobrazeno kolika procenty se podílely dílčí 

výdaje na celkové výší vynaložených finančních prostředků. 
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Graf č. 15. Struktura výdajů BESTu Brno v roce 2006 (v %) 

Pramen:    Výkazy studentské organizace BEST Brno 

 

 

Rok 2007 

 

V tomto roce jsou výdaje o 124 000 Kč nižší oproti roku předešlému. Částka výdajů 

v tomto roce je 252 000 Kč, na které má největší podíl Regionální setkání v Poněšicích. 

Na tento kurz bylo vynaloženo 106 100 Kč, což v procentuelní podobě znamená 42 % 

Dalším velkým výdajem byl letní kurz Aircraft design, který se konal na Fakultě 

strojního inženýrství VUT v Brně. Na tento kurz bylo vynaloženo 67 000 Kč, což je 

27 % z celkových výdajů roku 2007. V následujícím grafu je dále zobrazeno, jak  

se podílely dílčí výdaje na celkové výší vynaložených finančních prostředků. 

 52



 

69%
6%

5%
4%

5%
11%

Kurz velkého rozsahu Kurz menšího rozsahu Služby
Cestovné Materiál Ostatní výdaje

 

 

Struktura výdajů BESTu Brno v roce 2007 (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 16. Struktura  výdajů BESTu Brno v roce 2007 (v %) 

Pramen:    Výkazy studentské organizace BEST Brno 

 

 

Rok 2008 

 

V tomto roce byly výdaje oproti roku předchozímu vyšší o 33 105 Kč. Celková hodnota 

vynaložených finančních prostředků za rok 2008 byla 285 105 Kč. I v tomto roce byl 

pořádaný letní kurz, tentokráte na Fakultě chemické VUT v Brně. Tento výdaj byl opět 

největší položkou výdajů, a to 126 655 Kč neboli v procentuelním vyjádření 44 %. Opět 

v následujícím grafu je možno vidět jednotlivé výdaje, podílející se na celkově 

vynaložených finančních prostředcích za rok 2008 
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Graf č. 17. Struktura výdajů BESTu Brno za rok 2008 (v %) 

Pramen:    Výkazy studentské organizace BEST Brno 

 

2.2.2 Analýza jednotlivých druhů výdajů  

 

Analyzovaná organizace má výdaje, které se každým rokem opakují. V další části této 

práce proběhne podrobnější analýza jednotlivých výdajů. 

 

Výdaje na pořádání velkého kurzu 
 

Každý rok pořádá BEST Brno minimálně jednu akci velkého rozsahu, na které jsou 

i studenti zahraničních univerzit. Kurzem velkého rozsahu se rozumí kurz, který trvá 

déle než sedm dní a účastní se ho převážně zahraniční studenti. Tyto akce jsou 

každoročně zaštítěny určitým tématem a v průběhu kurzu se zúčastnění ve stanovené 

oblasti zdokonalují pomocí přednášek lektorů působících na univerzitě VUT, specialistů 

v daných oborech a taky vlastní iniciativou a tvořivostí. Náklady na tyto kurzy, které 
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se konají převážně v létě, jsou velmi vysoké. Každoročně jsou na pokrytí těchto nákladů 

využity příjmy ze smluv o reklamě, popřípadě získané dotace.  

 

Rok 2006  

 

V roce 2006 proběhly hned dva kurzy velkého rozsahu. Prvním byl letní kurz, který 

se konal na Fakultě stavební VUT v Brně. Kurz pod názvem „Safe Structural Design“ 

byl zaměřen na bezpečný návrh staveb zejména z hlediska statického namáhání. 

Účastníci strávili tento kurz střídavě v učebnách a na odborných exkurzích. Tohoto 

kurzu se zúčastnilo 30 studentů, z toho 25 z univerzit z celé Evropy. Výdaje na tento 

kurz činily v součtu 139 000 Kč a byly hrazeny převážně z finančních prostředků 

získaných ze smluv o reklamě a částečně také z poskytnutého grantu. Druhým kurzem 

velkého rozsahu byla Kulturní výměna s rumunskou Polytechnickou univerzitou 

v Timisoaře. V programu Kulturní výměny lze obvykle nalézt prohlídky kulturních 

památek, poznání rozdílného stylu života, zvyků a dalšího, co ke kultuře národa patří. 

Rozpočet na tuto akci činil 133 000 Kč a byl financován z dotace od ČNA Mládež. 

Za rok 2006 činily výdaje na kurzy velkého rozsahu dohromady 272 000 Kč. 

 

Rok 2007 

 

V tomto roce, stejně tak jako v předešlém, proběhly dva kurzy velkého rozsahu. Jedním 

z nich byl opět letní kurz, tentokrát zaštítěný názvem „Aircraft Design“. Tento kurz 

se konal na Fakultě strojního inženýrství na VUT v Brně ve spolupráci s Leteckým 

ústavem. V tomto roce byl kurz zaměřen na navrhování leteckých konstrukcí. I v tomto 

roce kurz probíhal střídavě v učebnách a na exkurzích. Zúčastnění se dozvěděli 

od odborníků v tomto oboru jak vypadá návrh, výroba a provoz malého motorového 

letounu. Tyto informace nadále využili a pokusili se zkonstruovat vlastní malé 

motorové letouny. Tohoto kurzu se zúčastnilo 28 studentů, z čehož 21 studentů 

pocházelo ze zahraničních univerzit 16 zemí Evropy. Celková suma výdajů na tento 

letní kurz činila 67 000 Kč. Druhou velkou akcí tohoto roku bylo regionální setkání 

v Poněšicích v Praze. Tyto setkání probíhají z toho důvodu, že BEST je organizací 

celoevropskou a k jejímu správnému chodu je zapotřebí poměrně komplexního řízení. 
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Cílem regionálních setkání je zabezpečit jednodušší přenos informací od mezinárodního 

vedení k jednotlivým lokálním skupinám BESTu. Tato akce měla pro BEST Brno velký 

význam, jelikož teprve po roce působení dokázala zorganizovat tuto akci pro 

50 mezinárodních účastníků. Celá tato akce proběhla díky finanční podpoře České 

národní agentury Mládež. Výdaje na již zmíněné regionální setkání činily 106 100 Kč.  

 

Rok 2008 

 

V roce 2008 byl uspořádán pouze jeden kurz, který patří mezi akce velkého rozsahu. 

Byl to letní kurz, který se konal na Fakultě chemické na VUT v Brně. Kurz nesl název 

„Mimic Our Nature – Biomaterials Design“ a probíhal formou přednášek, práce 

v laboratořích a exkurzemi do chemických podniků. Tento odborný kurz se zabýval 

především chemií biomateriálů, a to jak přírodních, tak i syntetických, jejich přípravou 

a následným použitím v praxi. Na tuto akci přijelo dohromady 29 studentů, z toho 

21 pocházelo z jiných evropských univerzit. Výdaje na tento letní kurz činily 126 655 

Kč  a byly převážně hrazeny z příjmů ze smluv o reklamě. 
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Graf č. 18.  Vývoj výdajů vynaložených na kurzy velkého rozsahu v letech 2006-2008 

(V Kč) 

Pramen:      Výkazy studentské organizace BEST Brno 
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Výdaje na pořádání kurzů malého rozsahu 
 

Kurzem malého rozsahu se rozumí hlavně náborové kurzy, které netrvají déle než tři 

dny. Jsou to akce, kdy převážná část účastníků je z České republiky a jen pár účastníků 

přijede ze zahraničních univerzit. Hlavně díky těmto náborovým akcím se BEST Brno 

nadále rozšiřuje, což je možno vidět na grafu č. 1 této práce. Tyto kurzy bývají 

nejčastěji financovány z dotací od MŠMT, popřípadě z finančních prostředků 

vybraných od účastníků kurzů. Výdaje zde tvoří především ubytování, doprava a strava. 

 

Rok 2006 

 

V roce 2006 se uskutečnily dva tzv. motivační víkendy. Jeden se uskutečnil na jaře 

v Pasohlávkách a druhý na podzim v obci Březník. I když jsou tyto motivační víkendy 

brány jako akce menšího rozsahu, tak výdaje na tyto kurzy jsou pro BEST Brno 

poměrně významné. Součet výdajů za oba motivační víkendy v roce 2006 činil 

25 800 Kč.  

 

Rok 2007 

 

I v tomto roce se konaly dva motivační víkendy. První byl zorganizován v Želetavě 

a šlo spíše o interní kurz, jehož cílem bylo znovu namotivovat dosavadní členy BESTu 

Brno k ještě lepší práci. Druhý se konal tradičně na podzim u Brněnské přehrady. 

Výdaje v roce 2007 v souhrnu za oba motivační víkendy činily 15 000 Kč.  

 

Rok 2008 

 

V roce 2008 uspořádal BEST Brno, tak jako každý rok, dva motivační víkendy. 

Tentokráte se konaly v Hrubé vodě u Bruntálu a  na Brněnské přehradě. Cíl obou 

motivačních víkendů byl stejný, a to nalákat nové členy, kteří by se k BESTu Brno 

přidali. Výdaje za oba tyto motivační víkendy byly v souhrnu 24 600 Kč. 
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Graf č. 19. Vývoj výdajů vynaložených na kurzy velkého rozsahu v letech 2006-2008  

(V Kč) 

Pramen:      Výkazy studentské organizace BEST Brno 

 

Služby 
 

V těchto výdajích jsou zahrnuty různé služby, mezi než můžeme zařadit: 

 

• telefonní služby, 

• poplatek za používání serveru, 

• strava, 

• doprava, 

• ubytování, 

• strava. 

 

Ve sledovaném období se výdaje za služby pohybují přibližně na stejné úrovni, jen 

v roce 2008 jsou finanční prostředky vynaložené na úhradu služeb poněkud vyšší. 

Zmíněné zvýšení bylo způsobeno hlavně tím, že se velkým skokem zvýšil počet členů 

BESTu Brno, což zvýšilo spoustu plateb zahrnutých do služeb, ať už za telefonní služby 
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nebo za ubytování a stravu při školení těchto členů. Vývoj služeb je možno vidět 

v následujícím grafu. 
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Graf č. 20. Vývoj výdajů za služby v letech 2006-2008 (V Kč) 

Pramen:    Výkazy studentské organizace BEST Brno 

 

Cestovné 
 

Do této skupiny výdajů patří, jak již napovídá název, finanční prostředky vynaložené 

na úhradu cestovních náhrad. Tento druh výdaje má rostoucí tendenci. Není 

to tentokráte způsobeno tím, že by se častěji používalo vozidlo, ale tím, že v prvním 

analyzovaném roce, tedy roce 2006, nevěděli členové BESTu Brno, kdy můžou 

nárokovat náhrady pracovních cest a kdy ne. Proto v roce 2007 oproti roku 2006 nastal 

nárůst těchto výdajů o 66 %. Vývoj výdajů je zaznamenán následujícím grafu. 

 

 

 

 

 

 59



 

15400

12800

9600

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

2006 2007 2008

 
Vývoj výdajů na cestovné v letech 2006-2008 (V Kč) 

 

 

 
   Kč 

 

 

 

 

 
      Rok 

 

Graf č. 21. Vývoj výdajů na cestovné v letech 2006-2008 (V Kč) 

Pramen:    Výkazy studentské organizace BEST Brno 

 

Materiál 
 

Výdaje na materiál jsou hlavně výdaje na různé kancelářské potřeby, spotřební materiál, 

reklamní předměty a dále kancelářské vybavení, jako např. magnetické tabule atd.. 

Vývoj výdajů na materiálovou potřebu má stejně jako výdaje na cestovné rostoucí 

tendenci. V roce 2006 byla ještě studentská organizace BEST Brno relativně malá, tudíž 

potřeby na materiál nebyly tak vysoké, jako např. v roce 2008. V roce 2008 navíc 

proběhlo obnovení stávajícího materiálového vybavení, což způsobilo v tomto roce 

poměrně velký nárůst těchto výdajů. Rostoucí tendence vynaložených finančních 

prostředků na materiál je patrná z následujícího grafu. 
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Graf č. 22. Vývoj výdajů za materiál v letech 2006-2008 (V Kč) 

Pramen:    Výkazy studentské organizace BEST Brno 

 

Výdaje na pořízení dlouhodobého majetku 
 

Jedná se o nákup dlouhodobého majetku jako je např. stolní počítač, monitor, tiskárna 

atd.. Tento výdaj byl realizován pouze v roce 2008, kdy byla obnovena informační 

vybavenost a nakoupen notebook, stolní počítač, tiskárna, LCD monitor a skartovačka. 

Celková suma finančních prostředků vynaložených na koupi dlouhodobého hmotného 

majetku činila v tomto roce 46 100 Kč. V ostatních analyzovaných letech ke koupi 

dlouhodobého hmotného majetku nedošlo, jelikož na něj nezbyly volné finanční 

prostředky.  

 

Ostatní výdaje 
 

Do ostatních výdajů zahrnuje studentská organizace BEST Brno hlavně mzdy. 

Ty mohou být vypláceny z poskytnutých dotací. Výše vyplacených mezd je každým 

rokem přibližně stejná, a to okolo 30 000 Kč. 
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2.3 Shrnutí 

 

Největšími položkami příjmů jsou každoročně dotace a příjmy ze smluv o reklamě. 

Tyto dvě položky vytvářejí zpravidla celkové příjmy, které jsou ještě někdy doplněny 

o peněžní dary nebo o přijaté finanční prostředky od účastníků kurzů. Nejvyššího 

příjmu dosáhla vybraná organizace v roce 2006, neboť se jí podařilo získat dvě dotace,  

a to od MŠMT a od ČNA Mládež. V dalších letech, tedy v roce 2007 a 2008, byly 

celkově získané finanční prostředky nižší, protože se BESTu Brno v každém roce 

podařilo získat jen jednu z těchto dvou dotací. 

 

Výdaje jsou vázány na příjmy. Studentská organizace BEST Brno hospodaří s přijatými 

finančními prostředky tak, aby na konci roku byly zcela využity. Z toho je patrné, 

že výše výdajů souvisí s výši dosažených finančních prostředků. Je tedy jasné, že v roce 

2006 byly výdaje nejvyšší, jelikož bylo dosaženo nejvyšších příjmů. Ve sledovaném 

období, tedy v letech 2006 – 2008, tvořily největší část výdajů prostředky vynaložené 

na uspořádání kurzů velkého rozsahu.  
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Graf č. 23. Porovnání příjmů a výdajů v letech 2006-2008 (V Kč) 

Pramen:    Výkazy studentské organizace BEST Brno 
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3 Vlastní návrhy řešení 

3.1 Podpora ze strany VUT v Brně 

 

Jedná se o finanční prostředky, které by BESTu Brno mohl poskytnout rektorát VUT 

v Brně. Jde o peníze, které univerzita přerozděluje v rámci vlastního rozpočtu. Bylo by 

možné zařadit BEST Brno jako novou položku v rozpočtu, ať už by se jednalo 

o zahraniční oddělení VUT v Brně nebo by podpora spadala do sekce prorektora pro 

studijní záležitosti. V tomto případě by mohlo jít o snadno získané finanční prostředky. 

Výhodou také je, že by nemusely být vynaloženy žádné finanční prostředky na získání 

této dotace, protože v tomto případě záleží pouze na domluvě o začlenění BESTu Brno 

do rozpočtu jedné ze složek VUT v Brně. Dle zjištěných informací má tento návrh 

velkou šanci na úspěch, jelikož během roku 2009 došlo k restrukturalizaci VUT v Brně 

v podobě odpojení ACSA (Akademické centrum studentských aktivit) od univerzity. 

Vzhledem k faktu, že BEST Brno byl v minulosti zařazen pod ACSA, nebyl BEST 

Brno v letech 2006 - 2008 zařazen do rozpočtu rektorátu VUT v Brně.  

 

3.2 Vnitřní granty jednotlivých fakult VUT v Brně 

 

Jedná se o granty, které mohou být studentské organizaci  BESTu Brno poskytnuty 

v případě pořádání vzdělávacích aktivit, např. kurzu přímo na jedné z fakult VUT 

v Brně. Fakulty jsou ochotny poskytnout dotaci na akce, které BEST Brno pořádá, jako 

jsou např. letní kurzy, vzdělávací přednášky a inženýrské soutěže. Je tedy škoda, 

že BEST Brno této příležitosti dosud nevyužívá. Dotace tohoto typu jsou poskytnuty 

na základě podání žádosti na tzv. vnitřní grant fakulty. Jako u ostatních dotací by podání 

této žádosti neznamenalo pro BEST Brno žádné vynaložení finančních prostředků. 

Naopak by mohlo dojít ke zvýšení disponibilních finančních prostředků na činnost 

organizace a dále k prohloubení zkušeností ohledně psaní žádostí o přidělení dotace. 

Samozřejmě by BEST Brno musel na napsání žádosti o přidělení vnitřního grantu 
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fakulty, stejně jako u všech ostatních druhů dotací poskytnutých na základě žádosti, 

vynaložit určitý čas a  jisté know – how, jak žádost o přidělení dotace správně napsat.  

 

3.3 Ostatní granty a dotace 

 

Pro zvýšení celkových příjmů by bylo vhodné, aby se studentská organizace pokusila 

získat dotaci i z jiného zdroje, než pouze z MŠMT a ČNA Mládež. Organizací, které 

nabízejí granty a dotace je mnoho a nabízejí poměrně zajímavé částky. Seznam těchto 

organizací je možno nalézt  na internetu, například na: 

 

• www.ecn.cz  

• http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2vg1--&r[0]=A 

 

Výše uvedené internetové stránky provozuje Econnect a jedná se o informační servis 

pro neziskové organizace. Jsou zde také uvedeny programy dotací a jejich vyhlašovatel. 

Pro BEST Brno by podání žádosti na tyto dotace neznamenalo vynaložení finančních 

prostředků. Může tak maximálně získat více prostředků pro svoji činnosti a zkušenosti 

pro psaní těchto projektů.  

 

3.4 Dary 

 

Ač se sledovaný subjekt v současnosti snaží aktivně vyhledávat sponzory, kteří by byli 

ochotni přispět na činnost organizace, ne vždy docílí úspěchu. Jako jedna z alternativ 

řešení tohoto problému by mohlo být zapracování na fundraisingovém managementu, 

který se hledáním potencionálních sponzorů zabývá. Subjektů poskytujících dary 

neziskovým organizacím je mnoho. Je tedy škoda nezkusit využít možnosti získat 

finanční prostředky touto cestou. I s ohledem na to, že v organizaci BEST Brno již 

existuje tým, který se fundrasingovým managementem zabývá, doporučil bych 

zdokonalení metod v oblasti získávání potencionálních sponzorů. Nejlepší cestou 
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je sestavit si seznam těchto možných sponzorů a poté systematicky dle tohoto seznamu 

postupovat.  

 

3.5 Rozšíření nabídky potencionálním sponzorům 

 

Studentská organizace BEST Brno má prozatím sponzory, kteří přispívají na činnost 

organizace pouze finanční částkou. Dle mého názoru by se BEST Brno měl pokusit 

hledat i takové sponzory, kteří sice nejsou ochotni sponzorovat organizaci finančně, ale 

byli by ochotni přispět materiálně. V takovém případě se sice BESTu Brno nezvýší 

příjmy, ale organizace ušetří na materiálních věcech, jako jsou např. kancelářské 

potřeby, které by daroval sponzor. Ušetřené prostředky se dále dají investovat 

do rozvoje studentské organizace BEST Brno.  

 

3.6 Přehledy o příjmech a výdajích 

 

Ke zpracování této práce mi byly od studentské organizace poskytnuty přehledy o jejich 

příjmech a výdajích, které jsou zpracovávány účetním softwarem používaného 

organizací. Nicméně výpisy o financích z ekonomického softwarového programu SAP 

působí  poněkud nepřehledně. Přitom vedení těchto materiálů by zde mělo být na velmi 

dobré úrovni. A to především z důvodu, že, jak již bylo zmíněno v předešlých 

kapitolách, BEST Brno dosahuje příjmů, které jsou účelově vázány např. na pořádání 

určitého kurzu. Z výkazů by tedy mělo být jasně patrné, že poskytnuté finanční 

prostředky byly využity pouze na pořádání tohoto kurzu, a byla tedy splněna podmínka 

poskytnutí této finanční částky. Vzhledem k tomu, že nákup nového přehlednějšího 

softwaru by byl finančně náročnější, doporučil bych vytvořit evidenci vedenou 

samotnou organizací. Vytvoření a vedení takové evidence by samozřejmě bylo 

administrativně náročné, ale pro organizaci, dle mého názoru, přínosné. Tento návrh je 

důležitý z hlediska předcházení problémům v případě kontroly využití poskytnutých 

finanční prostředků, pokud jsou tyto finanční prostředky poskytnuty účelově.  
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3.7 Pořádání různých akcí 

 

Studentská organizace BEST Brno by mohla pořádat akce, za které jsou ochotny firmy 

zaplatit. Jde o akce jako je například Job Fair, kde zúčastněné firmy hledají nové 

potencionální zaměstnance, a to většinou v řadách studentů. Výdaje na uspořádání 

by pro BEST Brno by mohly být prakticky nulové, neboť by se  akce mohla pořádat 

na půdě univerzity VUT v Brně. Pořádání takových akcí by přineslo BESTu Brno 

zvýšení příjmů, což je požadovaný efekt. 
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Závěr 
 

Předložená bakalářská práce byla zaměřena na neziskové organizace a jejich 

hospodaření se zaměřením na konkrétní organizaci, jíž byla studentská organizace 

BEST Brno působící při VUT v Brně.  

 

Práce se skládá ze tří částí. V úvodní části byly vymezeny neziskové organizace, jejich 

členění, vlastnosti a typologie. Dále byly v této části specifikovány veřejné vysoké 

školy a popsána analyzovaná nezisková organizace. Následující část je praktická. V této 

kapitole byla provedena analýza příjmů a výdajů vybraného subjektu a posouzeno její 

hospodaření. V poslední kapitole jsou uvedeny návrhy na zlepšení hospodaření a jejich 

zavedení do praxe.     

 

Pomocí provedené analýzy příjmů a výdajů bylo zhodnoceno hospodaření studentské 

organizace ve sledovaných letech 2006 – 2008. Pro analýzu byla použita dostupná 

odborná literatura a zdroje poskytnuté od vybrané neziskové organizace. Konkrétní 

údaje o příjmech a výdajích byly získány z poskytnutých výkazů analyzovaného 

subjektu.  

 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat jednotlivé složky příjmů a výdajů a celkově 

zhodnotit hospodaření organizace. Dále bylo cílem na základě provedené analýzy 

navrhnout taková opatření, která by mohla být odstranit případné nedostatky. 

 

Výstupem této práce jsou návrhy, které by mohly vést ke zlepšení a zefektivnění 

hospodaření studentské organizace. Hlavním z nich je pokusit se o získání dotace 

i z jiných míst, než doposud. To může mít za výsledek vyšší příjmy a více zkušeností 

s psaním těchto projektů.  

 

Práce bude poskytnuta vedení studentské organizace BEST Brno a v případě, že budou 

návrhy na zlepšení hospodaření schváleny, bude snaha je uvést do praxe. 
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Příloha č. 1: Podrobný přehled neziskových organizací v ČR18 

 
Zákonný předpis 

Druh neziskové organizace 
Číslo Zákon … 

Obecně prospěšné společnosti 248/1995 Sb. O obecně prospěšných společnostech 

Nadace a nadační fondy 227/1997 Sb. O nadacích a nadačních fondech 

Politické strany a politická hnutí 340/2000 Sb. O sdružování v politických stranách a 

politických hnutích 

Registrované církve a náboženské 

společnosti 

3/2002 Sb. O svobodě náboženské  víry a postavení církví 

a náboženských společností 

Občanská sdružení včetně odborových 

organizací 

83/1990 Sb. O sdružování občanů 

Zájmová sdružení právnických osob s právní 

subjektivitou 

40/1964 Sb. Občanský zákoník 

Sdružení bez právní subjektivity 40/1964 Sb. Občanský zákoník 

Profesní komory 

• Komora daňových poradců 

 

• Česká lékařská komora 

• Česká stomatologická komora 

• Česká lékárnická komora 

• Komora auditorů 

• Česká advokátní komora 

• Česká komora architektů, Česká komora 

autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě 

• Notářské komory a Notářská komora ČR 

• Hospodářská komora ČR, Agrární 

komora ČR 

 

523/1992 Sb. 

 

220/1991 Sb. 

220/1991 Sb. 

220/1991 Sb. 

524/1992 Sb. 

85/1996 Sb. 

360/1992 Sb. 

 

 

358/1992 Sb. 

 

301/1992 Sb. 

 

O daňovém poradenství a Komoře daňových 

poradců ČR 

O České lékařské komoře 

České stomatologické komoře 

České lékárnické komoře 

O auditorech a Komoře auditorů ČR 

O advokacii 

O výkonu povolání  autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě 

O notářích a jejich činnosti (notářský řád) 

 

O Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře 

ČR 

Organizační složka státu 219/2000 Sb. O majetku ČR 

Organizační složky územních samosprávných 

celků 

 

250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů 

Příspěvkové organizace státu 218/2000 Sb. 

219/2000 Sb. 

O rozpočtových pravidlech 

O majetku ČR 

                                                 
18 RŮŽIČKOVÁ, R. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 6.aktual. vyd. 
Olomouc : ANAG, 2004. Str. 47. ISBN 80-7263—220-5. 
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Příspěvkové organizace územních 

samosprávních celků 

250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů 

Kraje 129/2000 Sb. O krajích 

Obce 128/2000 Sb. O obcích 

Úřad pro zastupování  státu ve věcech 

majetkových 

201/2002 Sb. O úřadu pro zastupování  státu ve věcech 

majetkových 

Česká televize a Český rozhlas 

 

468/1991 Sb. O provozování  rozhlasového a televizního 

vysílání 

Státní podniky 77/1997 Sb. O státním podniku 

Veřejné vysoké školy 111/1998 Sb. O vysokých školách 

Státní fondy 

• Státní fond životního prostředí 

• Státní fond kultury 

• Státní fond na podporu kinematografie 

 

• Státní zemědělský intervenční fond 

• Pozemkový fond ČR 

• Státní fond dopravní infrastruktury 

• Státní fond rozvoje bydlení 

 

388/1991 Sb. 

239/1992 Sb. 

241/1992 Sb. 

 

256/2000 Sb. 

569/1991 Sb. 

104/2000 Sb. 

211/2000 Sb. 

 

O státním fondu životního prostředí ČR 

O státním fondu kultury ČR 

O státním fondu ČR pro podporu a rozvoj 

české kinematografie 

O státním fondu tržní regulace v zemědělství 

O pozemkovém fondu ČR 

O státním fondu dopravní infrastruktury 

O státním fondu rozvoje bydlení 

Česká národní banka 6/1993 Sb. O České národní bance 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České 

republiky 

 

551/1992 Sb. O Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR 

Organizace typu obchodních společností 

 

513/1991 Sb. Obchodní zákoník 

Společenství vlastníků bytových jednotek 

 

103/2000 Sb. O vlastnictví bytů 
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Příloha č. 2: Smlouva o reklamě 
 

Smlouva o reklamě č. ………………… 
Uzavřená v souladu s ust. § 51 občanského zákoníku mezi 

 
 
Název:    Honeywell, spol. s r. o. – Global Design Center o.z. 
Adresa:   Tuřanska 96/1236, 627 00 Brno 
IČO:    186 27 757 
DIČ:    CZ18627757 
Registrace: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, Rg. C, 

vložka 2938 
Bankovní spojení:  ABN AMRO Bank 
Číslo účtu:   201021/5400 
zastoupena:   Radimem Bagarem (Aerospace Leader) 
(dále jen Objednatel) 
 
a 
 
Název:    Vysoké učení technické v Brně 
Adresa:   Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
IČO:    00216305 
DIČ:    CZ00216305, plátce DPH 
Registrace:   VVŠ se nezapisuje do OR 
Bankovní spojení:  ČSOB, a. s. 
Číslo účtu:   111043273/0300 
zastoupeno:   Ing. Vladimírem Kotkem, kvestorem 
(dále jen Zhotovitel) 
 
 

I. Předmět smlouvy 
 
Zhotovitel bude propagovat firmu Objednatele jako hlavního sponzora odborného kurzu 
„Aircraft Design“ (dále jen Kurz) způsobem uvedeným v následujících bodech: 

1. Zhotovitel poskytne Objednavateli časový prostor pro přednášku účastníkům 
Kurzu a dalším zájemcům v termínu _________ v prostorech zajištěných 
objednatelem. 

2. Zhotovitel umístí logo společnosti Objednatele v přednáškových prostorách 
a učebnách během konání Kurzu. 

3. Zhotovitel umístí logo společnosti Objednatele na všech propagačních 
materiálech Kurzu, zejména na oficiálním plakátu, tričkách účastníků a 
webových stránkách Kurzu. 

4. Zhotovitel umístí logo společnosti Objednatele na uvítací internetové stránce 
Kurzu BESTu Brno. 

5. Zhotovitel poskytne Objednateli prostor o velikosti jedné stran A4 ve 
výroční zprávě BESTu Brno za rok 2007. 
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II. Datum a místo plnění smlouvy 
 
Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na dobu průběhu Kurzu, konaném na Fakultě 
strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, Technická 2896/2, 616 69 
Brno v období od ________ do _______. 
 

III. Cena plnění 
 
Za propagaci se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli částku _________Kč (slovy 
třicet pět tisíc korun českých). Částka navýšená o příslušnou sazbu DPH bude uhrazena 
bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem 
s termínem splatnosti do 30 dnů od data vystavení daňového dokladu. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit daňový doklad v den nabytí platnosti smlouvy, tj. v poslední den 
podpisu smlouvy oprávněnými osobami smluvních stran. 
 

IV. Ostatní ujednání 
 
Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem souhlas se všemi body této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje při své činnosti nepoškodit dobré jméno firmy Objednatele a při 
použití loga Objednatele dodržet jeho formu i vzhled. 
Objednatel dodá v předem stanoveném termínu reklamní banner, logo a propagační 
materiály pro umístění v prostorách konání Kurzu a logo firmy v elektronické podobě.  
Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu plnění smlouvy vstupem na Kurz. 
Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po 2 
stejnopisech. Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky odsouhlasenými 
oběma stranami. 
 
 
 
V Brně dne: ………………..                  V Brně dne: ……………………. 
 
 
 
………………………………..        . .. .…………………………….. 
            za Objednatele:            za Zhotovitele 
             Radim Bagar          Ing. Vladimír Kotek 
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