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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení financování konkrétní neziskové 

organizace. Hlavním předmětem této práce je zmapování způsobů financování Hospice 

u sv. Alţběty v Brně, které vychází z teoretických poznatků získaných v první části 

práce. Následuje analýza současných zdrojů financování, finančního i nefinančního 

charakteru, na jehoţ základě jsou navrhnuty efektivní formy financování podporující 

činnosti a rozvoj této organizace.  

 

Abstract 

This Master Thesis is focused on the evaluation of non-profit organization financing. 

The main aim is the analysis of all possible financing forms of the particular 

organization Hospic u Sv. Alţběty in Brno. The considered financing forms are based 

on the theoretical findings realized from the first part of this work. Next topic is 

the analysis of current financing resources, the financial and the non-financial patterns, 

where the effective forms of financing are suggested as the benefit of supporting 

activities and progress. 
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ÚVOD 

Posledních několik let nás média stále častěji upozorňují na dvě smutné záleţitosti, a to 

ţe populace České republiky stárne a věkový průměr obyvatelstva se stále zvyšuje, a 

druhou více nešťastnou zprávu, ţe stále více lidí umírá na nemoci spojené 

s onkologickým onemocněním. V rakovině tlustého střeva si dokonce drţíme světové 

prvenství. To mě přivedlo na myšlenku, kdo se stará o takto nemocné lidi, kteří jiţ 

nemají šanci na uzdravení. Kaţdým rokem jich přibývá a nemocnice nemají kapacitu, 

aby je mohly mít v péči po celou dobu onemocnění, případně do poslední chvíle ţivota. 

Mnozí lidé ani nechtějí být v nemocnici, dlouhodobá léčba je zde drţela uţ dost dlouho 

a často chtějí doţít v příjemnějším prostředí, nejlépe doma. To není ale vţdy moţné, 

pacienti potřebují dostávat léky např. na utišení bolesti a další medikamenty, měli by 

být pod odborným dohledem, jenţ jim jejich rodina s nezdravotním vzděláním nemůţe 

dát. V této těţké ţivotní situaci je moţné vyuţít tzv. hospiců, kde se člověka ujme 

odborný personál a dostane kvalitní péči ať uţ v prostorech hospice nebo můţe vyuţít 

docházení pracovníků do domácnosti. Cílem těchto organizací je, aby člověk umíral 

důstojně v kruhu svých blízkých. Podobné je to i s velmi starými lidmi, kteří nejsou 

onkologicky léčení, ale také uţ jim mnoho času nezbývá a není nikdo, kdo by se o ně 

plnohodnotně postaral.  

V této diplomové práci jsem si zvolila téma financování neziskové organizace, tedy 

brněnského Hospice u sv. Alţběty. Hospice jsou závislé na finanční podpoře různých 

dárců a v dnešní době existuje velké mnoţství různých organizací snaţících se získávat 

finanční prostředky různými způsoby a panuje tu velká konkurence. Na druhé straně 

lidé jsou obezřetní a dávají si pozor, kam přijdou jejich darované peníze a jak dobře je s 

nimi vynakládáno. Nechtějí přispívat na podvodné projekty, jeţ se bohuţel často 

vyskytují. Proto je zapotřebí zvolit vhodné způsoby oslovení dárců a zachovat si vůči 

nim korektnost a transparentnost, aby měli důvěru v organizaci a její činnost.     

Úvodní část této diplomové  práce je věnována definování základního cíle, postupů a 

metod práce, jenţ budu následně vyuţívat. Následují teoretická východiska práce v této 

oblasti. Poté je zpracována analytická část mapující problematiku této konkrétní 

neziskové organizace. Vnitřní faktory, které na ni mají vliv, obecná analýza okolí a 

analýza rizik. S výsledky těchto tří  analýz je poté vytvořena výstupní SWOT analýza. 

V třetí části jsem navázala na získané poznatky provedených rozborů a navrhla 
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efektivní způsoby pro zvýšení získání finančních prostředků. V závěru práce shrnu 

přínosy těchto návrhů pro organizaci a přínos celkové diplomové práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1. CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE, METODY A POSTUPY 

Hlavním cílem diplomové práce je zvolit vhodné způsoby získávání finančních 

prostředků na provoz, naplnění činností a poslání neziskové organizace, konkrétně 

brněnského hospice u sv. Alţběty. 

 

Dílčí cíle 

 zmapování současného stavu financování neziskové organizace  

 rozbor marketingových a propagačních aktivit organizace, jeţ podporují zájem 

veřejnosti o hospicovou tematiku   

 identifikace a zhodnocení rizik při financování neziskové organizace 

 nalezení reálných způsobů finanční i nefinanční podpory, které by pro organizaci 

byly přínosné 

 

1.1 Metody a postupy 

Prvním hlediskem pro tvorbu diplomové práce je sběr a vyhledávání informací o 

analyzované organizaci. K tomu jsou pouţila metodu strukturovaných rozhovorů s Mgr. 

Šárkou Marčíkovou, která má na starost získávání peněţních prostředků v této 

organizaci. Předem připravené otázky byly postupně rozvíjeny a zodpovídány v 

průběhu několika rozhovorů. Hospic jsem také několikrát osobně navštívila a mohla si 

udělat názor při hodnocení jeho běţné činnosti. Také jsem navštívila hospicový bazar, 

kde jsem formou přímých i nepřímých otázek s paní Kotrlovou dělala interwiev na téma 

provozu bazaru.   

V primárním sběru dat, tedy terénním výzkumu, jsem shromaţďovala informace 

pomocí rozhovorů s pacienty, zaměstnanci a dobrovolníky. V sekundárním výzkumu 

jsem vyuţila veřejně dostupných informací z internetu a materiálů hospice. 

Pro pochopení chování a směru hospice jsem vyuţila v analytické části metody  PEST 

analýzy, analýzu vnitřních faktorů, analýzu rizik a SWOT analýzu.  



14 
 

Pro analýzu obecného okolí jsem vyuţila PEST analýzu, vycházející z poznání 

relevantních faktorů pro vývoj podniku (v tomto případě neziskové organizace). Jedná 

se o faktory: 

 P - politické (politicko - právní) 

 E - ekonomické 

 S - sociální 

 T- technologické
1
  

Analýza vnitřních faktorů se zaobírá vlivy pouze uvnitř organizace, které ji ovlivňují 

(silnými a slabými stránkami). V případě neziskové organizace se jedná o marketingové 

a personální faktory a hodnocení jeho finanční situace.
2
      

Analýzu rizik jsem zaměřila na zjišťování a hodnocení rizik v rámci financování 

neziskové organizace. Definovala jsem rizika v různých oblastech financování a 

přiřadila k nim význam a výskyt rizika na základě sestavené škály od 1 do 10.
3
 

SWOT analýza následně sumarizuje a hodnotí předchozí dvě metody. Je podepřena 

o čtyři klíčové body:  

 S (strengths) - silné stránky 

 W (weaknesses) - slabé stránky 

 O (opportunities) - příleţitosti 

 T (threats) - hrozby
4
 

 

 

 

 

                                                           
1
 HADRABA, J. Marketing: produktový mix. 2004. s. 67 

2
  Tamtéţ s. 90-91 

3
 ŠEDIVÝ, M., MENDLÍKOVÁ, O. Úspěšná nezisková organizace. 2009. s. 30 

4
 SEDLÁČKOVÁ, H., BUCHTA, K. Strategická analýza. 2006. s. 90. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická východiska práce úzce souvisí s dalšími částmi této práce. Tyto teoretické 

základy budou aplikovány v analytické části a na jejich základě budou následně 

sestaveny vlastní návrhy řešení. 

 

2.1 Vymezení neziskových organizací  

Pro principy fungování neziskových organizací je důleţité vymezit prostor, ve kterém 

se v národním hospodářství nacházejí. Určit jaké jsou meze, v nichţ mohou rozvíjet 

svoji činnost a realizovat své poslání. Odborná literatura uvádí různé způsoby, jak 

národní hospodářství dělit. Podle švédského ekonoma Victora A. Pestoffa se národního 

hospodářství člení podle principu financování do pěti sektorů.
5
 

 

Obr. 1: Členění národního hospodářství podle principu financování  

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

 

ziskový (tržní) sektor                                                                    neziskový (netržní) 

sektor 

                  

                                    veřejný sektor          soukromý sektor           sektor domácností 

Zdroj: vlastní zpracování na základě REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. 2007. s. 13 

 

Ziskový (tržní) sektor - je financován z prostředků získaných z prodeje statků, které 

subjekty ziskového sektoru vytváří nebo distribuují, za trţní cenu na základě poptávky a 

nabídky. Cílem ziskového sektoru je zisk. 

                                                           
5
  REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. 2007. s. 13 
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Neziskový (tržní) sektor - prostředky pro svoji činnost získávají tzv. přerozdělovacím 

procesem, principy jsou podrobně popsány prostřednictvím veřejných financí. Cílem 

neziskového sektoru není finanční zisk, ale přímé dosaţení uţitku, zpravidla v podobě 

veřejné sluţby. Z tohoto specifika vyplývá řada předností, ale i problémů. 

Neziskový veřejný sektor (dále jen veřejný sektor) - je financován veřejnými 

financemi, řízen a spravován veřejnou správou a podléhá veřejné kontrole. Účelem je 

poskytnout veřejné sluţby. 

Sektor domácností - svým začleněním do koloběhu finančních toků má důleţitou roli 

v národním hospodářství. Vstupuje na trh produktů, faktorů a kapitálu. Z hlediska řízení 

neziskových organizací má sektor domácností značnou roli při formování občanské 

společnosti, ve které se odráţí kvalita těchto organizací.
6
     

Neziskový soukromý sektor (také třetí sektor) - zahrnuje činnosti, které jsou funkčně 

podobné činnostem ve veřejné sektoru, ale funguje na zásadě nestátního vlastnictví 

organizací a institucí. Jejich financování není nutně podmíněno poskytováním 

prostředků z veřejného rozpočtu. Zaměstnanci nejsou státními zaměstnanci a často zde 

funguje princip dobrovolnictví, spolu se solidaritou, charitou a filantropií. 
7
 

Definice jednotlivých sektorů národního hospodářství je důleţitá pro následující popis  

a správné vymezení okruhu funkcí a příslušností spojeného s neziskovou organizací. 

  

2.2 Opodstatnění existence neziskových organizací 

Důvod existence neziskových organizací pramení z filantropie a charity. V minulosti 

byly charitativní organizace spojovány s církví, postupem času moc církví slábla a 

dobročinné organizace přecházely pod vliv státu. Týkalo se to jak podpory chudých, tak 

muzeí nebo škol.  

Se současnou neziskovou organizací se pojí spíše označení filantropie, tedy snaha 

pomoci bliţnímu svému, která nachází ztvárnění právě v neziskových organizacích. 

Vyjadřují postoje určité společnosti lidí k nějakému veřejnému problému a vznikly, 

                                                           
6
 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. 2007. s. 14 

7
 HAMERNÍKOVÁ, B. Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru.2000. s.42 
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protoţe si to občané přejí. Způsob financování těchto organizací je z velké části 

z dobrovolných prostředků dárců. Stát se snaţí tyto aktivity podpořit rozšířením 

fiskálních a právních výhod pro subjekty, které se snaţí těmto organizacím pomáhat. 

Dalším důvodem vzniku neziskových organizací je také lidská potřeba svobodně se 

sdruţovat. 
8 

 

2.3 Vize, poslání, funkce a cíle 

2.3.1 Vize 

Dříve neţ je nezisková organizace zaloţena měla by mít vytvořenou vizi, podle které 

bude jednat. Vlastnosti vyjadřované vize: dívá se do vzdálené budoucnosti, její definice 

je krátká, je srozumitelná, popisuje stálý stav, můţe být sdílena více organizacemi 

na více místech. Příklady vizí: chceme demokratický svět, vzdělanou společnost, chránit 

a dbát o kulturní dědictví.
9
   

 

2.3.2 Poslání 

Poslání je velmi konkrétní důvod pro zaloţení neziskové organizace. Předpokládá 

dosaţení uţitků odlišujících se od podobných organizací.  Mělo by vycházet ze základní 

filozofie neziskových organizací, ctít morální zásady, být konkrétní pro stanovení 

strategie, pochopitelně formulováno pro všechny cílové skupiny. Detailní poslání by 

mělo být i součástí dokumentů, které musí většinou ze zákona organizace vypracovávat 

(ţádost o registraci, zakládací nebo zřizovací listina, zápis do rejstříku, statut, stanovy, 

organizační řády, výroční zprávy o hospodaření a audity).
10

 

                                                           
8
 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. 2007. s. 23 

9
 Tamtéţ. s.34 

10
 Tamtéţ. s. 35 
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Neziskové organizace by nikdy neměly zapomínat na účel svého poslání a neomezovat 

se pouze na získávání finančních prostředků. S tímto postojem by měli být v souladu 

všichni zaměstnanci a dobrovolníci organizace.
11

    

 

2.3.3 Funkce  

Poslání organizace je uskutečňováno díky funkcím. Zabezpečují realizační proces 

organizace a jejich výsledkem je vytváření statků (sluţeb) nebo předpoklady 

pro vytvoření těchto statků. Primární (hlavní) funkce naplňují samotné poslání 

organizace. Jsou velmi diferenciované díky svému rozdílnému poslání (škola, charita, 

ekologie, nemocnice apod.), a proto je obsah těchto činností nesnadno definovatelný a 

rozmanitý. Sekundární funkce vytvářejí prostřednictvím svých činností podmínky 

pro plnění primárních funkcí. Funkce sekundární mívají stejnou strukturu pro všechny 

organizace. Plní funkci personální, provozní, správní, souhrnného hospodářství.
12

      

 

2.3.4 Cíle 

Cíle neziskové organizace jsou vyvozeny z poslání a vyjadřují stav, jehoţ má být 

dosáhnuto v daném období. Bývají zahrnuty v koncepci rozvoje, ve strategickém plánu, 

ve věcném a finančním plánu organizace. Cíle se rozdělují podle různých kritérií: 

kritérium funkce (cíle primárních funkcí a cíle sekundárních funkcí), kritérium doby 

(dlouhodobé 10-15 let, střednědobé 3-10 let, krátkodobé méně neţ 3 roky a operativní) 

a kritérium adresnosti (cíle jsou členěny na jednotlivé organizační soubory aţ 

po jednotlivé pracovníky).
13

 

 

 

 

                                                           
11

 DRUCKER, P.F., Řízení neziskových organizací. 1994. s. 57 

12
 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. 2007. s. 37 

13
  Tamtéţ. s. 37-38 
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2.4 Základní charakteristiky neziskových organizací 

Česká odborná literatura jednoznačně nedefinuje organizace v neziskovém sektoru. 

Vychází se proto z definice zákona č. 586/92 Sb. o dani z příjmů § 18, odstavec 7, ţe se 

jedná o organizace charakteru právnické osoby, která nebyla zaloţena za účelem 

podnikání. Dále tento paragraf uvádí, ţe se jedná o tyto typy organizací: zájmová 

sdruţení právnických osob, občanská sdruţení včetně odborových organizací, politické 

strany a hnutí, státem uznávané církve a náboţenské společnosti, nadace a nadační 

fondy, obce, organizační sloţky státu a územních samosprávných celků, příspěvkové 

organizace, státní fondy, obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy.
14

 

Za pět základních charakteristik neziskových organizací tyto vlastnosti: 

 institucionalizovanost - mají jistou institucionální strukturu, jsou organizované 

bez ohledu na to, zda jsou registrovány právně nebo formálně. 

 privátnost - nejsou řízeny státní správou a jsou od ní odděleny. Nemohou mít 

velkou státní podporu a ve vedení nemohou být státní úředníci. Základní struktura 

neziskových organizací je soukromá. 

 neziskovost - nerozdělují zisk, je nepřípustné, aby zisky vytvořené činností 

organizace byly přerozdělovány mezi vlastníky nebo vedení organizace. Tyto 

organizace mohou vytvářet zisk, ale musí ho pouţít na cíle svého poslání. 

 samosprávnost a nezávislost - mají vlastní postupy a struktury, kterými 

provádějí kontrolu vlastních činností, neziskové organizace tedy nejsou řízeny 

zvenčí, ale spravují se samy. Nejsou kontrolovány státem ani jinou institucí 

stojící vně.   

 dobrovolnost - výkon neplacené práce dobrovolníků pro organizaci nebo dary a 

čestné účasti ve správních radách.
15

 

 

 

                                                           
14

 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. 2007. s.39-40 

15
 STEJSKAL, J., KUVÍKOVÁ, H., MAŤÁKOVÁ, K. Neziskové organizace - vybrané problémy 

ekonomiky. 2012. s. 58 
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2.5 Dělení neziskových organizací 

Neziskové organizace můţeme klasifikovat z různých hledisek. Uvádím přehled 

systematizace podle třídících znaků:  

1) Kritérium zakladatele 

a) organizace založené veřejnou správou (ministerstvo, ústřední úřad státní správy), 

nebo samosprávou (obec, magistrát, kraj), některé z nich se proto z uvedeného důvodu 

nazývají veřejnoprávní organizace 

b) organizace založené soukromou fyzickou nebo právnickou osobou (mohou je 

zakládat i společně), označují se jako soukromoprávní organizace 

c) organizace vznikající jako veřejnoprávní instituce - vykonávání činností je dáno 

za zákona (např. veřejná vysoká škola)
16

 

2) Kritérium globálního charakteru poslání 

a) organizace veřejně prospěšné - zaloţeny za účelem produkce veřejných a 

smíšených statků uspokojující potřeby společnosti (charita, ekologie, zdravotnictví, 

vzdělávání, veřejná správa)  

b) organizace vzájemně prospěšné - účelem jejich zaloţení je, aby podporovaly 

skupiny občanů (i právnických osob), jeţ spojují společné zájmy. Uspokojují vlastní 

potřeby a veřejná správa dbá, aby nebyla v rozporu s dobrými mravy (např. kultura, 

profesní zájmy - profesní komory)
17

 

3) Kritérium právně organizační normy 

a) organizace zaloţené podle zákonů č. 218/200 Sb. rozpočtová pravidla a č. 250/2000 

Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

b) organizace zaloţené podle ostatních zákonů platných pro neziskové organizace 

                                                           
16

 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. 2007. s.40 

17
 Tamtéţ. s. 40  
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c) organizace zaloţené podle zákona č. 513/91 Sb. - obchodní zákoník a organizace 

s obdobným charakterem
18

 

4) Kritérium financování 

a) organizace financované jen z veřejných rozpočtů (organizační sloţky státu a 

územních celků) 

b) organizace financované částečně z veřejných rozpočtů na základě legislativního 

nároku (příspěvkové organizace, vybraná občanská sdruţení, církve a náboţenské 

společnosti a politické strany a politická hnutí) 

c) organizace financovaná z vlastních zdrojů (dary, sbírky, sponzoring, granty, 

vlastní činnost) 

d) organizace financované především z výsledků realizace svého poslání
19

  

 

5) Kritérium charakteristiky realizovaných činností (oborové členění) 

a) společné znaky pro všechny typy neziskových organizací: jsou právnickými 

osobami, nejsou zaloţeny za účelem podnikání, nejsou zaloţeny za účelem produkce 

zisku, uspokojují konkrétní potřeby občanů a komunit podle tabulky číslo 1, mohou, ale 

nemusí být financovány z veřejných rozpočtů 

b) společné znaky jen pro soukromé neziskové organizace: ze zákona mají 

povolenou svoji autonomii ve vztahu k vnějšímu okolí, členství v těchto organizacích je 

realizováno výlučně na zásadě dobrovolnosti (výjimkou mohou být profesní komory), 

vytváří většinou neformální struktury sympatizantů (vţdy v rámci legislativy), podle 

které byly zaloţeny a podle níţ uskutečňují svoji činnost.
20

 

 

 

                                                           
18

 Tamtéţ. s. 41 

19
 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. 2007. s.41 

20
 Tamtéţ. s. 41 
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2.6 Financování činností neziskových organizací  

Financování neziskových organizací můţe probíhat různými způsoby. Především 

získávají zdroje na základě vlastních aktivit (např. poskytují sluţby) nebo ţádají o 

datace, granty a dary od individuálních dárců. 

    

2.6.1 Principy financování neziskových organizací 

Neziskové organizace potřebují k dlouhodobé udrţitelnosti a ke krytí nákladů finanční 

zabezpečení v dostatečné výši a ve vhodné struktuře. Neziskové organizace mají svá 

specifika, co se týká právě financování. V četných oblastech je to inovativní a ojedinělé 

spojení prvků zahrnujících oblasti sociální, ekonomické, finanční, společenské a 

marketingové.   

Zákonitosti financování určují vztah k neziskovým organizacím a jejich chování ve 

vztahu klient – nezisková organizace – financující orgán (donátor).    Obecnými 

principy financování neziskové organizace (i neziskového sektoru) jsou: 

 1. vícezdrojovost 

2. samofinancování a fundraising 

3. neziskovost (neziskové rozdělování zdrojů) 

4. osvobození od daní
21

  

 

1. Vícezdrojovost 

Finanční zdroje jsou získávány od více donátorů. Neziskové organizace se snaţí nebýt 

závislé pouze na jednom zdroji financí pro případ, aby se vyhnuly negativním 

důsledkům při jeho selhání. Většina dárců není nakloněna tomu, aby hradila veškeré 

náklady konkrétního projektu, proto je vícezdrojovost účelovým prostředkem, jak 

zajistit ţivotaschopnost organizací.  

                                                           
21

 STEJSKAL, J., KUVÍKOVÁ, H., MAŤÁKOVÁ, K. Neziskové organizace - vybrané problémy 

ekonomiky. 2012. s. 92 
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Zdrojů neziskových organizací lze klasifikovat dle různých měřítek, za hlavní kritéria 

jsou povaţována: 

Způsob získávání: 

 interní (vlastní) zdroje 

 externí (cizí) zdroje 

Charakter zdrojů: 

 finanční zdroje (prostředky) 

 nefinanční zdroje (věcné dary, informace, know-how, dobrovolnictví aj.) 

Původ zdrojů: 

 domácí, místní zdroje 

 zahraniční zdroje 

Financující subjekt, resp. sektor: 

 veřejné zdroje: státní správa, samospráva, mezinárodní instituce, daňová 

asignace 

 soukromé zdroje: nadace, podnikatelské subjekty, individuální dárci, církve a 

náboţenské společnosti 

V praxi se tyto kritéria různě kombinují.
22

 

V rámci financování veřejné státní správy a samosprávy můţe být organizace 

financována státní dotační politikou a de facto s ní můţe kalkulovat. Na tuto dotaci  má 

nárok, patří-li do hlavní oblasti státní dotační politiky. Jedná se např. o poskytování 

sociálních sluţeb, ochranu a podporu zdraví, ochranu ţivotního prostředí, ochrana 

kulturního dědictví, vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů apod.  

Financování z krajských, městských a obecních rozpočtů je další moţností. 

V souvislosti s decentralizací se jejich význam posiluje. Důleţitým zdrojem jsou 

především pro neziskové organizace regionálního významu.
23

       

                                                           
22

 STEJSKAL, J., KUVÍKOVÁ, H., MAŤÁKOVÁ, K. Neziskové organizace - vybrané problémy 

ekonomiky. 2012. s. 93-95 
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2. Samofinacování a fundraising 

Organizace můţe vytvářet finanční i nefinanční zdroje ke své činnosti vlastními 

kapacitami, tzv. samofinancováním. Jedná se např. prodej svých výrobků a sluţeb 

nebo příspěvky od svých členů. „Samofinancování neziskových organizací není 

v současné teorii a praxi jasně definovaný pojem. Z užšího pohledu je možné 

samofinancování chápat jako podnikatelskou či jinou hospodářskou činnost organizace. 

Ze širšího hlediska samofinancování může být definováno jako jakákoliv diverzifikace 

zdrojů organizace. S přihlédnutím k výše uvedeným definicím je možné vymezit, že 

samofinancování neziskových organizací je činnost, která umožňuje organizaci 

zabezpečit různé další druhy příjmů, mimo dotačních příjmů. Samofinancování je 

důležitou součástí procesu zabezpečování finanční stability a nezávislosti organizace. 

Čím vyšší je míra samofinancování, s přihlédnutím k financování z vlastních zdrojů, tím 

vyšší je míra nezávislosti organizace.“
24

 

Do zdrojů samofinancování se zahrnuje i výdělečná aktivita (doplňková činnost i 

podnikatelská činnost). S tím souvisí etický problém, protoţe neziskové organizace 

nejsou zaloţeny za účelem vytvářet zisk, ale jsou nuceny diverzifikovat svoje zdroje a 

vyuţívat výdělečné aktivity, aby zůstaly nezávislé a stabilní. V situaci, kdy původní 

poslání organizace je zastíněno jejími výdělečnými aktivitami mohou nastat tato 

rizika: 

 riziko pouţití získaných zdrojů mimo veřejně prospěšný účel 

 riziko zaměření se na podnikání namísto na hlavní poslání organizace 

 riziko ztráty anebo poškození dobrého jména 

 riziko vzniku ekonomické ztráty anebo zadluţení 

 riziko změny motivace a nároků zaměstnanců
25

 

Za způsob označení, jakým neziskové organizace získávají prostředky, lze pouţít 

i výraz fundraising. Toto slovo je v českém slovníku krátce a jeho překlad není 

                                                                                                                                                                          
23

 BOUKAL, P. Nestátní neziskové organizace: teorie a praxe. 2009. s. 72-73 

24
 STEJSKAL, J., KUVÍKOVÁ, H., MAŤÁKOVÁ, K. Neziskové organizace - vybrané problémy 

ekonomiky. 2012. s. 96 

25
 STEJSKAL, J., KUVÍKOVÁ, H., MAŤÁKOVÁ, K. Neziskové organizace - vybrané problémy 

ekonomiky. 2012. s. 96-97 
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jednoznačný. Můţe se překládat jako shromažďování veřejných prostředků, 

získávání financí pro fondy, nadace, projekty od firem donátorů a sponzorů či 

shromažďování financí. „Fundraising představuje systematické získávání finančních i 

nefinančních zdrojů, které nezisková organizace potřebuje k realizaci svého poslání 

prostřednictvím jednotlivých projektů.  Jde o průběžnou plánovanou činnost naplňující 

finančně-ekonomickou strategii neziskové organizace s cílem zajistit zdroje v potřebné 

výši a struktuře.“
26

 Důleţité je ve fundraisingu dělení na finanční a nefinanční zdroje, 

protoţe nefinanční zdroje mají pro neziskovou organizaci velký potenciál. Jedná se 

o hmotné zdroje, práva, informace, práce (firemní dobrovolníci) a sluţby.
27

 

 

3. Neziskovost 

Jak uţ bylo zmíněno, neziskový sektor není zaloţen za účelem zisku, a proto také 

nemůţou být finanční prostředky pouţity k obohacení vlastníků organizace nebo jejich 

členů. Veškeré příjmy musejí být pouţity k financování základní činnosti a 

zabezpečovat její poslání.  Je vhodné u neziskových organizací respektovat podmínku 

transparentnosti alokace a získání zdrojů, hlavně z hlediska pozitivního vnímání dárců a 

veřejnosti. Zainteresovaným osobám by mělo být umoţněno sledovat aktivity 

v organizaci. O dění v organizaci mohou informovat tiskové zprávy, výroční zprávy 

nebo webová prezentace. Z hlediska zachování externích zdrojů financování a celkové 

existence organizace je nezbytně nutné, aby bylo dosaţeno důvěryhodnosti a dobrého 

jména organizace.
28

  

 

4. Osvobození od daní 

Ve všech vyspělých zemích je tento princip osvobození od daní všeobecně přijat. 

Uplatňuje se dvěma způsoby. Prvním je, ţe se vztahuje na organizačně-právní formu, 

druhý způsob se zaměřuje na aktivitu, jeţ organizace poskytuje, právní forma je 

                                                           
26

 BOUKAL, P. a kol. Fundraising pro neziskové organizace. 2013. s. 34 
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 Tamtéţ. s. 34-37 
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bezpředmětná. 

Některé země vytvářejí zvláštní reţimy daňové politiky vůči neziskovým organizacím. 

Rozlišují se tři základní daňové reţimy pro toky peněţních prostředků plynoucích jak 

do neziskové organizace, tak i mimo ni.  

1. osvobození finančních toků neziskové organizace od daní (tzv. tax exemption)      

- neziskové organizace bývají osvobozeny od daně z příjmů právnických osob z příjmů 

z hlavní a podnikatelské činnosti, od majetkových daní (z nemovitosti, dědická a 

darovací daň) a daně z přidané hodnoty 

2. úlevy na daních neziskovým organizacím (tzv. tax credit) - tento způsob je 

uplatňován tak, ţe si nezisková organizace můţe sníţit svoji výslednou daňovou 

povinnost 

3. úlevy na daních přispěvatelům (donátorům; tzv. tax bendit) - moţnost přispěvatelů 

uplatnění darovaného příspěvku jako nezdanitelné části základu daně nebo odčitatelné 

poloţky
29

 

 

Celkově financování nestátní neziskové organizace zahrnuje: 

a ) zajišťování finančních zdrojů nezbytných k bezproblémovému chodu neziskové 

organizace naplňujícího poslání 

b) řízení závazků neziskových organizací 

c) řízení aktiv neziskové organizace (finanční krytí, pronájem) 

d) finanční analýzu a plánování 

e) risk management
30

 

 

                                                           
29

 STEJSKAL, J., KUVÍKOVÁ, H., MAŤÁKOVÁ, K. Neziskové organizace - vybrané problémy 

ekonomiky. 2012. s. 98-99 

30 BOUKAL, Petr. Nestátní neziskové organizace: teorie a praxe. 2009. s. 71 
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2.7 Nástroje financování neziskových organizací 

Nástroje financování mají zesílit finanční kontrolu nad financovanou organizací. Jsou 

uplatňovány ze zákona (případně podzákonné úpravy) nebo na smluvním základě. 

V rámci mikroúrovně se rozlišují dvě hlavní kategorie nástrojů: všeobecně platné a 

věcně odlišné. 

 

Obr. 2: Struktura mikroekonomických nástrojů financování ve skupinách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě: STEJSKAL, Jan. KUVÍKOVÁ, Helena. MAŤÁKOVÁ, 

Kateřina. Neziskové organizace - vybrané problémy ekonomiky. 2012. s. 100 

 

2.7.1 Všeobecně platné nástroje financování 

Všeobecně platné nástroje financování v sobě zahrnují: 

a) Časové a účelové použití rozpočtových prostředků  - z  legislativy vycházejí 

opatření zákona o rozpočtových pravidlech obsahující pravidla pro řízení organizací 

Mikroekonomická úroveň 

Všeobecně platné Věcně odlišné 

Rozpočtová opatření 

- rozpočtové přesuny 

- povolená překročení 

- vázání finančních 

prostředků 

Čas použití 

Rozpočtové limity 

- investiční 

- neinvestiční 

 

 

Investiční projekty 

- rozpočtový limit 

- dary, příspěvky 

- vedlejší činnost 

- státní fondy 

Neinvestiční 

projekty 

Nástroje financování 

osobních výdajů 

- systematizace 

- pracovní normy 

Nástroje financování 

věcných výdajů 

- norma věcných výdajů 

- ukazatel věcných výdajů 

- finanční normativ 

- finanční limit 
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neziskového sektoru. Časová a účelová vázanost financí je důleţitým nástrojem při 

správě veřejných financí a rozpočtů. 

b) Rozpočtová opatření - nástroj financování uplatňovaný v celém veřejném sektoru. 

Můţe být aplikován organizací, které financuje neziskovou organizaci ze svého 

rozpočtu. Dojde-li během fiskálního období ke změně v rozpočtu nebo nezisková 

organizace poţádá o změnu čerpání či výše rozpočtu, uplatní se příhodné dílčí nástroje 

rozpočtových opatření.
31

 

 

2.7.2 Finanční zdroje neziskových organizací 

Financování neziskových organizací se hodně liší podle jejich druhu. Kaţdá organizace 

to má dáno vnitřními nebo legislativními předpisy.  Finanční zdroje lze členit do tří 

skupin: 

1. vlastní zdroje - prostředky poskytnuté členy organizace nebo vytvořené vlastní 

činností (tzv. samofinancování). Tento zdroj je pro organizaci velmi důleţitý, protoţe 

jej můţe sama ovlivňovat, má o vlastních zdrojích i dobrý přehled. Tyto zdroje můţe 

vyuţít organizace podle vlastního rozhodnutí (není vázána na ţádosti poskytovatele) a 

můţe jimi tvořit finanční rezervu do příštích let. Do vlastních zdrojů se zahrnují: 

a) členské příspěvky - jejich povinnost placení je dána stanovami nebo statutem, o jeho 

výši rozhoduje příslušný orgán. Tyto příjmy jsou osvobozeny od daně z příjmu, jsou-li 

zakotveny právě ve stanovách nebo zřizovacím dokumentu. 

b) příjmy z doplňkové činnosti - neziskové organice jsou často majiteli různého 

majetku, který je moţné pronajímat (pozemky, sportoviště, speciální vybavení apod.). 

Vlastní volný finanční majetek (podílové listy) z něhoţ plyne zisk. Poskytují sluţby 

např. reklamu podnikatelům, spolupracují při pořádní společenských akcí s obcemi. 

c) podnikání - jestliţe to nevylučují právní předpisy, mohou organizace vyvíjet 

podnikatelskou činnost 

                                                           
31

 STEJSKAL, J., KUVÍKOVÁ, H., MAŤÁKOVÁ, K. Neziskové organizace - vybrané problémy 

ekonomiky. 2012. s. 98-99 
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2. cizí zdroje - účetní jednotka získává prostředky na předem dohodnutou dobu a poté 

je vrací zpět, jedná se např. o klasickou půjčku poskytovanou bankami. Nevýhodou jsou 

zde náklady navíc v podobě úroků. Nebezpečím můţe být při neschopnosti platit své 

závazky poškození dobrého jména organizace. 

3. potencionální zdroje - finance, které mohou neziskové organizace získávat na 

podporu své činnosti (prostředky z veřejných rozpočtů a dary soukromých osob). Lze je 

získat na základě projektu nebo ţádosti. Do této kategorie se zahrnují: 

a) příspěvky ze zdrojů Evropské unie - po vstupu do EU se staly tyto prostředky 

velmi diskutovanými a je snaha je vyuţívat. Nestátní neziskové organizace nejsou 

cílovou skupinou, ale mohou si o ně zaţádat a získat je. 

b) dotace ze státního rozpočtu (přímé) - jsou čerpány přímo ze státního rozpočtu a 

bývají poskytovány na základě výběrového řízení na konkrétní projekty, příspěvků a 

dotací podle specifických zákonů, usnesení a nařízení vlády ČR a veřejných zakázek 

(protidrogová prevence, humanitární pomoci, politika vůči uprchlíkům atd.) 

c) dotace ze státního rozpočtu (nepřímé) - neziskové organizace členěné na 

organizační jednotky mohou ţádat o dotace pouze jednou souhrnnou ţádostí. Přidělené 

prostředky jsou potom rozdělovány ústředím mezi ţadatele.  

d) příspěvky územních samospráv - jsou důleţitým zdrojem především pro regionální 

organizace, na které jsou více cíleny, nevýhodou je jejich odlišná úroveň v jednotlivých 

oblastech. Tyto zdroje se od sebe velmi odlišují výší, účelem, způsobem poskytnutí a 

vyúčtováním. Kraje a města mývají přesně zpracované grantové programy oproti 

malým obcím, kde poskytují příspěvky na bázi osobního seznámení. 

e) příspěvky nadací a nadačních fondů - tyto organizace jsou zaloţeny za účelem 

podpory předem stanovených aktivit. Nadace se zaměřují na konkrétní oblasti 

(humanitární, sociální, vzdělání, ekologie). Je potřeba najít shodné téma organizace se 

zaměřením nadace, aby mohl být příspěvek poskytnut. Získávání prostředků je 

obtíţnější, ale jejich poskytnutí bývá ve vyšší úrovni.  

f) firemní dárcovství - některé společnosti mají velmi dobře propracovanou strategii 

dárcovství, některé neposkytují neziskovému sektoru ţádné prostředky. Větší šance na 

podporu bývá u místních středně velkých či menších firem se silnou vazbou na lokální 
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společnost. Důleţité je oslovit vhodnou osobu s ohledem k osobním vztahům nebo 

prostřednictvím blízkých osob majících vazby k podniku. Firmy dávají spíše hmotné 

dary nebo poskytují slevu na své zboţí. U finanční podpory můţe společnost poskytnout 

finanční dar z rozpočtu firmy, uspořádat sbírku mezi zaměstnanci, věnovat část peněz 

z prodaného zboţí, zaloţit matchingový fond nebo zorganizovat aukci.  

g) individuální dárcovství - drobné individuální dary bývají časté, ale spíše 

příleţitostné a nedají se tedy naplánovat. Neziskové organice musejí být aktivní a cíleně 

oslovovat osoby. Tento způsob se vyuţívá u větších projektů. 

h) další zdroje  - patří sem tzv. daňové asignace, tedy způsob kdy se poplatník 

rozhodne, kam odvede část daně z příjmů. V ČR tento způsob však nefunguje. Pořádání 

loterií můţe být také Zdrojem podpory můţe být také pořádání loterií, daňové úlevy 

(daň z příjmu právnických osob) a osvobození od správních poplatků.
32

 

 

2.7.3 Individuální dárcovství 

Je moţné vyuţít plošné oslovení veřejnosti pomocí letáků, novin, časopisů, výroční 

zprávy, tiskové konference, rozhovorů v médiích, často je vyuţíváno osobních dopisů. 

Z dárců, které má jiţ organizace v databázi a dar jiţ v minulosti poskytli, je snaha 

vytvořit pravidelné dárce. Zvou se na pořádané akce, zasílají se jim výroční zprávy s 

vyúčtováním svěřených darů a podporuje se transparentnost organizace. Nejvhodnější je 

trvalý příkaz z účtu dárce. Obvykle je dárcem rušen vzácně (např. při ztrátě důvěry). Pro 

organizaci mají velkou váhu velké dary a závěti.  U těchto dárců je potřeba jednat 

individuálně a opatrně, zvláště u dědictví, které opomíjí rodinné příslušníky a 

organizace se medializací případu můţe dostat do nepříjemností. Oblíbenou formou 

jsou v dnešní době dárcovské SMS tzv. DMS zprávy, kdy po odeslání jedné SMS 

přijde na účet organizace předem daná částka (zpravidla cena jedné SMS je 30 Kč a na 

účet přijde 28,50 Kč).
33
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2.7.4 Veřejné sbírky 

Další způsob získávání finančních prostředků je veřejná sbírka, která se však řídí jistými 

specifiky, především zákonem o veřejných sbírkách 117/2001 Sb., kde je vymezena 

jako získávání a shromaţďování dobrovolných peněţních příspěvků od předem 

neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený účel. Organizovat veřejnou 

sbírku můţe pouze právnická osoba se sídlem v ČR, obec nebo kraj. Maximální délka 

trvání veřejné sbírky je 3 roky a musí probíhat pouze povolenými způsoby: 

shromaţďováním příspěvků na předem vyhlášené zvláštní bankovní konto, sběracími 

listinami, pokladničkami, prodejem předmětů, prodejem vstupenek, pronájmem 

telefonní linky.
34

    

 

2.8 Strategické plánování 

Strategické plánování je účinný proces k zabezpečení dlouhodobé udrţitelnosti 

neziskové organizace. Smyslem je správné definování, toho kde se organizace nachází a 

kde by mohla být v budoucnu. Organizace potřebuje mít strategické plánování v situaci 

kdy: 

 potřebuje nastavit fungovaní na další období několika let 

 působí na ní významné externí vlivy (ekonomická krize, změna přerozdělování 

financí a dotací, ztráta hlavního dárce) 

 se změní vnitřní prostředí (výměna ředitele, správní rady) 

 naplnila své poslání a vizi 

 

Podkladem pro strategické plánování jsou analýzy. Uvádím základní přehled analýz, 

které jsou nejčastěji pouţívány: 

 STEEP analýza - analýza vnějšího prostředí ovlivňující organizaci. Jedná se o 

faktory společenské, technické, ekonomické, environmentální, politické. Cílem je 

určit jaké faktory mají nejdůleţitější význam (zpravidla je ani nemůţe ovlivnit). 
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 SWOT analýza - hodnotí vnější (hrozby a příleţitosti) prostředí a vnitřní (slabé a 

silné stránky) prostředí organizace. SWOT analýza patří k velmi známým 

analýzám a pomocí ní se určují základní strategické směry pro další rozvoj. 

 Analýza konkurence - cílem analýzy je zjistit, zda nemůţe sledované organizaci 

konkurovat v dané oblasti jiná. Ať uţ svým zaměřením nebo i stejnou formou 

získávání prostředků. Analyzuje se i typ projektů, ceny vlastních výrobků a 

sluţeb nebo známost organizace.  

 Analýza zainteresovaných skupin - patří ke sloţitějším analýzám, účelem je 

zjistit jaký má organizace význam pro zainteresované skupiny. Posuzuje se vliv 

jednotlivých skupin na sledovanou organizaci. Např. vliv organizace pro média je 

malý, ale vliv médií na organizaci je dost velký. Analýza má přinést řešení, jak 

s jednotlivými skupinami pracovat (koho jen informovat, koho zapojit do 

přípravy nových projektů    

 Analýza portfolia - Gruberova a Mohrova matice porovnává jednotlivé 

programy a projekty podle jejich rentability ve vztahu k společenské hodnotě. 

Čím větší společenská hodnota projektu a poptávka po sluţbě nebo produktu, tím 

vyšší je jejich společenská hodnota.
35

 

 Analýza rizik - pouţívá se k posouzení jednotlivých rizik na chod organizace. 

Kvalitativní metodou se definují všechna moţná rizika a pravděpodobnost toho, 

ţe nastanou (vysoké, střední, nízké) a vliv daného rizika na fungování organizace 

(opět stupně vysoký, střední, nízký). Účelem je posoudit budoucí jednání 

vzhledem k míře pravděpodobnosti rizik. Rizika také mohou být označena 

pravděpodobností <0;1> anebo obodována na stupnici 1 aţ 10.
36

 

 

 

 

 

                                                           
35

 ŠEDIVÝ, M., MENDLÍKOVÁ, O. Úspěšná nezisková organizace. 2009. s. 28-30 

36
 SMEJKAL, Vladimír. RAIS, Karel. Řízení rizik ve firmách a jiných institucích. 2006. s. 95 



33 
 

2.9 Podmínky ovlivňující fungování nestátních neziskových organizací 

v ČR 

Za rámcové podmínky, které ovlivňují fungování neziskových organizací, se povaţují 

následující: 

1. Dostupnost zdrojů - většina českých nestátních neziskových organizací je 

financována z tuzemských zdrojů, konkrétně z veřejných rozpočtů. Některé organizace 

vyuţívají i podporu strukturálních fondů Evropské unie. Dárcovství českých nadací a 

firem je zatím malá. Nadace nemají prostředky a firmy nejsou k podpoře dostatečně 

motivováni. Sice si mohou uplatnit ze základu daně poskytnuté prostředky, ale limit je 

nedostačující. Podniky spíše dávají přednost smlouvě o reklamě, ale příjem z nich musí 

organizace zdanit. Organizace se tedy snaţí zajistit příjmy vlastní činností. Ty mají však 

spíše podobu doplňkového příjmu.   

2. Státní správa a samospráva - spolupráce neziskových organizací s tímto sektorem 

se zlepšuje, ale stále přetrvávají problémy v oblasti špatné komunikace, vzájemné 

neznalosti a netransparentního chování. V roce 1998 vznikla Rada vlády pro nestátní 

neziskové organizace, ale nemá bohuţel dostatečný vliv na legislativní změny ve 

prospěch neziskových organizací.  

3. Výzkum neziskového sektoru - schopnost neziskového sektoru je oslabena 

nedostatkem informací o tomto odvětví a jeho způsobu fungování.  

4. Vnímání veřejností - do této oblasti patří veřejná správa, veřejnost jako taková, 

firmy a veřejné sdělovací prostředky. Podle veřejnosti mají organizace nezastupitelnou 

roli ve společnosti a měli by mít větší pozornost. Na druhou stranu ovšem nepovaţují 

prostředky vloţené do tohoto sektoru za efektivně vyuţívané a šatně hodnotí 

transparentnost a nedostatečnou informovanost.  

5. Právní prostředí - legislativa je pro činnost neziskových organizací v podstatě 

vymezena. Ale legislativa pro činnost velkého mnoţství občanských sdruţení uţ tak 

jasná není. Problémem je, ţe většina občanských sdruţení nezajistí vyřazení z evidence 

neziskových subjektů po ukončení své činnosti a z toho důvodu jsou zkreslené 

statistiky.  
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6. Úroveň vzdělání - nezisková organizace stojí na lidech, proto je velmi důleţité, aby 

měla kvalitní management, personální a finanční manaţery, kteří v současné době často 

scházejí. Zaměstnanci by také měli disponovat odbornými informacemi o problematice 

neziskového sektoru. Vedoucím by neměli chybět manaţerské, sociální a komunikační 

dovednosti.
37

  

  

2.9.1 Ekonomické souvislosti neziskového sektoru 

Tento sektor v sobě skýtá mnoţství ekonomických subjektů, které tvoří a spotřebovávají 

výkony. S tím souvisí zejména makroekonomické souvislosti. Mohou přispívat a tvořit 

hrubý domácí produkt dané země. S údaji Českého statistického úřadu je moţné uvést 

základní charakteristiku neziskového sektoru, kam patří: výdaje, výnosy a přidaná 

hodnota a mnoţství hodin dobrovolnické práce.
38

 

 

2.9.2 Výdaje neziskového sektoru v ČR 

Neziskové organizace chápeme jako spotřebitele. Výdaje domácností na konečnou 

spotřebu byly ve výši 1,78 bilionu Kč v roce 2010, veřejného sektoru 807 miliard a 

neziskového soukromého sektoru jen 27,8 miliard. Konečná spotřeba posledně 

jmenovaného sektoru tedy tvoří pouze 1% celkové spotřeby, jeho význam tedy není 

v tomto kontextu tak patrný.
39
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2.9.3 Občanské sdružení  

"Občanské sdružení je sdružení fyzických či právnických osob za účelem realizace 

společného zájmu (nenáboženského, nepolitického, nepodnikatelského charakteru), 

které registruje Ministerstvo vnitra."
40

 

Právní úprava občanských sdružení 

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 150/202 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
41

 

Dále s občanskými sdruţeními souvisí zákony: 

 Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické sluţbě a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-198 

 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů 

(http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-117) 

Počet občanských sdruţení v roce 2012 byl 77 801, oproti jiným nestátním neziskových 

organizacím je jich početně více. Občanské sdruţení je právnickou osobou. Tato forma 

neziskové organizace je vyuţívána především při činnostech sportovních klubů, 

zájmových sdruţení, ekologických hnutí . Výhodou je nízká ekonomická náročnost, 

protoţe při vzniku sdruţení nejsou poţadovány ţádné majetkové vklady a registrační 

řízení není zpoplatněno 

Za hospodaření sdruţení odpovídá rada sdruţení. Kaţdoročně předkládá valné hromadě 

zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. Občanské sdruţení je povinné vést 

účetnictví, plánuje-li hospodařit s vlastním majetkem. Účetnictví je vedeno podle 

zákona č. 563/191 Sb. a navazujících pokynů MF.
42
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2.10 Rizika  

Riziko a nejistota jsou důleţitým prvkem většiny aktivit, a to zejména podnikatelských 

(v našem případě i nepodnikatelských). Kvalitní příprava projektů, jejich hodnocení a 

výběr vyţadují: 

 identifikovat rizika a nejistoty, které ovlivňují výsledky projektů (úspěšnost či 

neúspěšnost), zhodnotit jejich význam    

 stanovit a posoudit dopady těchto rizik a nejistot na budoucí výsledky projektu 

(určit velikost rizika a posoudit jeho přijatelnost či nepřijatelnost)  

 zvaţovat moţná opatření na sníţení rizik z pohledu nákladů a rozsahu tohoto 

sníţení
43

 

 

2.10.1 Definice rizika 

Riziko chápeme jako:  

 moţnost (pravděpodobnost) vzniku ztráty; 

 moţnost výskytu událostí, které zabrání či ohrozí dosaţení cílů jednotlivce nebo 

organizace; 

 nebezpečí (pravděpodobnost) negativní odchylky od stanovení úrovně cílů 

jednotlivce nebo organizace
44  

 

2.10.2 Klasifikace rizik 

Rizika jsou klasifikována z více pohledů. Základní členění je na rizika: 

 podnikatelské a čisté riziko 

 systematické riziko a trţní 

 vnitřní a vnější riziko 
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 sekundární a primární riziko 

 rizika ve fázi přípravy a realizace projektu
45

 

 

Z hlediska věcné náplně rizika dělíme na rizika 

 manaţerská 

 provozní, procesní, technologická 

 personální 

 rozvojová, strategická 

 finanční  

 trţní, zákaznická, marketingová, obchodní 

 zdravotní 

 environmentální 

 bezpečnostní 

 informační 

 kulturní, sociální, morální
46

 

 

2.10.3 Metody snižování rizik 

S existencí rizik v kaţdé oblasti ţivota musíme počítat. Je však nutné ho definovat, 

abychom ho mohli následně eliminovat a sníţit jeho negativní dopady. Mezi nejčastější 

metody sniţování rizika patří retence a redukce rizik. 

 retence rizik - nejběţnější metoda řízení rizik. Subjekt čelí velkému mnoţství 

rizik a ve většině případů s nimi nic nedělá. Retence rizik můţe být vědomá 

nebo nevědomá. Vědomá retence rizik nastává, je-li riziko rozpoznáno, ale 

nedojde k uplatnění nástroje proti riziku. Pokud není riziko rozpoznáno, je 

nevědomě zadrţeno (zadrţují se důsledky ztráty aniţ by o tom dotyčný věděl). 
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Retence rizik můţe být také dobrovolná a nedobrovolná. Při dobrovolné retenci 

rizika o riziku víme, ale nepodnikáme nic pro jeho sníţení (neexistují ţádné 

alternativy). U nedobrovolné retence rizika je riziko nevědomě zadrţeno nebo se 

mu nelze vyhnout.   

 redukce rizika - podle toho, zda se před podnikatelskou aktivitou soustředíme na 

redukci rizika nebo na následky konkrétní aktivity rozdělujeme rizika na metody 

odstraňující příčiny vzniku rizika (přesun rizika, vertikální integrace) a metody 

snižující nepříznivé důsledky rizika (diverzifikace, pojištění).
47
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3. Analytická část 

Tato část práce se podrobně věnuje analýze současného stavu Hospice u sv. Alţběty 

z hlediska obecného okolí, rizik a vnitřních faktorů, ve kterých se tato organizace 

nachází. Analýza vychází ze sběru primárních a sekundárních dat. Závěry analýzy 

vnitřních faktorů a obecného okolí zesumíruji v podobě SWOT analýzy.  

 

3.1 Představení neziskové organizace a její historie 

Práce navrhuje změny financování pro konkrétní neziskovou organizaci, a to občanské 

sdruţení Gabriela o.s., pod nímţ je veden Hospic sv. Alţběty v Brně. Občanské 

sdruţení bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 30.10.2002 pod č.j. VS1-1/51 

574/02-R.  

Toto občanské sdruţení usilovalo o obnovení činnosti hospice, který zde byl v rámci 

Masarykova onkologického ústavu a byl zrušen v roce 2001. Od ledna 2004 působí 

v rámci hospice poradna a půjčovna pomůcek. Od 1.4.2004 zahájila svou činnost 

lůţková stanice s kapacitou 10 lůţek. V stejném roce proběhla rekonstrukce a kapacita 

se zvýšila na 16 lůţek. V roce 2009 byla uvedena do provozu půdní vestavba a 

v současné době slouţí klientům hospice 20 lůţek. Od 1. 1. 2008 zahájil činnost domácí 

hospic. K 1.9.2013 vznikla změnou právní formy občanského sdruţení Gabriela o.s. 

obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. Dle zákona č. 68/2013 Sb., 

o změně právní formy občanského sdruţení na obecně prospěšnou společnost, zůstaly 

zachovány všechny právní vztahy, jichţ bylo občanské sdruţení Gabriela o.s. 

účastníkem a pokračuje v těchto vztazích jako Hospic sv. Alţběty o.p.s. 

Sdruţení sídlí v objektu Konventu sester alţbětinek na ulici Kamenná 36 v Brně. 

IČ: 26604582 (nezisková organizace není plátcem DPH)
48 

 

Statutárním orgánem Hospice sv. Alţběty o.p.s. je od 1.12. 2013 ředitelka JUDr. Iva 

Horká.  
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Správní rada obecně prospěšné společnosti: 

MUDr. Viola Svobodová, předsedkyně 

MUDr. Josef Drbal 

MUDr. Ondřej Sláma 

Kateřina Bunová 

Marie Kubková 

Ing. Zita Nováková  

 

Dozorčí rada obecně prospěšné společnosti: 

MUDr. Hana Kvapilová, předsedkyně 

Ing. Jana Kašická 

Mgr. Ludmila Plátová 

Mgr. Robert Mečkovský 

Marta Ondříková 

MUDr. Regina Slámová
49 

 

3.1.1 Poslání hospice 

Hospicová péče poskytuje komplexní pomoc a podporu nemocným v pokročilé a 

konečné fázi nevyléčitelných onemocnění (ve velké většině se jedná o pomoc po léčbě 

rakoviny). Podpora je poskytována také blízkým osobám nemocných. 

Základní myšlenkou hospicové péče je úcta k člověku jako jedinečné a neopakovatelné 

bytosti. Vychází důsledně z individuálních potřeb a přání nemocného.  
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Hospic svým pacientům zajišťuje, aby netrpěli nesnesitelnou bolestí, nezůstali 

v posledních chvílích sami a to, ţe bude respektována jejich lidská důstojnost.   

 

3.1.2 Hospicová péče 

Hospic poskytuje různé formy pomoci. Především nabízí lékařskou péči a léčbu 

v lůţkovém hospici, kde je pacientům poskytnuta komplexní péče včetně 

ošetřovatelské, psychologické a sociální péče a duchovní podpory. Dále hospic nabízí 

sluţby domácího hospice (odborná péče nemocným v domácím prostředí), poradnu 

v sociální a zdravotní oblasti a půjčovnu pomůcek a terénní odlehčovací sluţbu (pomoc 

pečovatelů v domácím prostředí se základními potřebami jako je pomoc při hygieně, 

stravování apod.). Více jsou jednotlivé formy hospicové péče popsány v analýze 

vnitřního prostředí v kapitole nabízených sluţeb.
50

  

 

Obr.  3: Loga hospice 

 

 

 

 

 

Zdroj: Hospic u sv. Alţběty. [online]. 2014.  
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3.2 Analýza vnitřních faktorů 

Tuto analýzu jsem zaměřila na faktory, které mají relevantní vztah k neziskové 

organizaci. Budu mapovat slabé a silné stránky uvnitř organizace z hlediska marketingu 

(především po stránce propagace a marketingové komunikace), personální oblasti a 

finanční situace organizace, především kde a jakým způsobem získává finanční 

prostředky a jaká je struktura výnosů a nákladů. 

 

3.2.1 Marketingová komunikace 

Pro to, aby mohla kaţdá organizace správně fungovat a získávat finance, je důleţitá její 

samotná propagace. Pracovníci, kteří mají na starost marketing, se snaţí veřejnost 

informovat o existenci hospice, jejích aktivitách a poskytovaných sluţbách, ať uţ 

formou osobního rozhovoru, při různých slavnostech Brna a prezentačních akcích, 

mívají svůj propagační stánek a poskytují zájemcům informace, rozdávají informační 

broţury nebo se prezentují pomocí masmédií. Například Česká televize v pořadu Dobré 

ráno přinesla reportáţ o hospici sv. Alţběty, v Českém rozhlasu byl odvysílán rozhovor 

se zástupci hospice. Marketingové akce mají různý charakter, od benefičních po tzv. 

eventy.
51

  

 

Prezentace Event, propagace a benefice 

Osvětové a benefiční akce v roce 2012, jejichţ výtěţek přispěl na financování této 

organizace:  

 8.1.2012 - benefiční koncert Sboru věčně mladých v kostele sv. Vavřince 

v Řečkovicích 

 30.1.2012 - benefiční koncert Kytarového dua PF Petra Punčochářová a František 

Nečas  

 16.2.2012 - přednáška MUDr. Violy Svobodové na téma „Zkušenosti s paliativní 

medicínou“ 

 28.3.2012 - celorepubliková konference Fórum mobilních hospiců   
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 6.5.2012 - Květnové hudební nešpory v Červeném kostele 

 14.5.2012 - setkání k 8. Výročí zaloţení hospice sv. Alţběty 

 4.12.2012 - benefiční koncert souboru BRNO GOSPEL CHOIR 

 7.-16.12.2012 - prodejní a informační stánek na Vánočních trzích na Výstavišti 

 

12.10. 2013 Světový den hospicové a paliativní péče 

Světový den hospiců a paliativní péče se koná po celém světě vţdy druhou říjnovou 

sobotu. Cílem je podpořit tento typ péče a více informovat o tématech, o kterých se 

v této souvislosti málo mluví, např. práva a důstojnost nemocného a právo 

na přiměřenou léčbu. Akce se také snaţí vyvrátit mýty o paliativní a hospicové péči. 

Lidé si často myslí, ţe je určena pro staré lidi, ţe nemohou pečovat o blízké doma a ţe 

je dostatek zařízení poskytujících hospicovou péči v ČR, či ţe léky na tišení bolesti jsou 

droga apod.  

17. 10. 2013 Den otevřených dveří v Hospici 

Prohlídky interiéru hospice - prohlídka areálu hospice s moţností zhlédnutí filmových 

dokumentů o tématech hospicové péče. 

Prohlídky barokní kaple - s odborným výkladem o tradici péče o nemocné v konventu 

alţbětinek a historii a zajímavostech kaple. 

Přednášky z hospicové praxe - moţnost poradit se s odborníky na různá témata (jak 

mluvit s nemocným o nevyléčitelné nemoci, zda se rozhodnout pro péči doma, 

praktické rady, jak pečovat o nemocného, zamyšlení nad koncem ţivota). 

22. 10. 2013 Workshop „Malování na šál“ a „výroba plastových šperků“ 

Zájemci se mohli zúčastnit těchto dvou workshopů za účastnický poplatek 250 Kč 

s moţností prohlídky hospice.  

Účelem všech zmiňovaných akcí byla mimo výběru charitativních příspěvků a 

získávání dárců osvěta veřejnosti a seznámení s činností hospicové péče a Hospice 
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u sv. Alţběty. Bohuţel musím konstatovat, ţe návštěvnost na akcích, které jsou 

zaštitovány pouze hospicem, není příliš velká.
52

 

 

Facebook  

Hospic pouţívá ke své propagaci také sociální síť Facebook. Má zde zaloţený profil 

pod názvem Hospic sv. Alţběty, kde pravidelně informuje o svých akcích, ať uţ 

chystaných nebo jiţ konaných a vystavuje z nich fotky. Uţivatelé Facebooku mají 

moţnost se k nim vyjádřit. Z jejich reakcí je znát, ţe s proběhnutými akcemi byli 

spokojení a těší se na další. Návštěvníci tohoto profilu se také mohou dozvědět další 

informace o hospicové péče skrze články, které jsou tu vystavované. Jako nejdůleţitější 

však povaţuji to, ţe prostřednictvím Facebooku se lidé často, a to velmi pozitivně, 

vyjadřují o péči jejich blízkých, kteří sluţby hospice vyuţili, a ocenili s jakou péčí o ně 

bylo postaráno. Tato reklama je pro hospic velmi dobrá a zlepšuje povědomí o této 

organizaci. Facebookový profil spravuje Mgr. Marčíková, která je dle mého mínění 

v tomto počinu poměrně úspěšná. Protoţe je tato sociální síť pouţívaná především 

mladší generací, přidává příspěvky, které zaujmou i mladé lidi (např. v letošním roce se 

pořádala akce v rámci brněnského Majálesu a jsou zde fotky s oblíbeným zpěvákem 

Tomášem Klusem, který akci pro hospic podpořil). Také je zde vidět velká aktivita, 

články a příspěvky jsou přidávány pravidelně (1-2 x do týdne). Práci se sociální sítí 

hodnotím velmi pozitivně.   

 

Webové stránky 

Dalším médiem moderní doby je internetová prezentace. Webové stránky jsou 

spravovány pod doménou www.hospicbrno.cz. Jsou zde veškeré informace (druhy 

poskytované péče, formuláře, otvírací doby atd.) a  kontakty, které potencionální 

pacienti, případně jejich rodiny potřebují. Dále stránky obsahují stanovy občanského 

sdruţení a výroční zprávy, z důvodu podpoření transparentnosti organizace. Stránky 

jsou přehledné, pro uţivatele intuitivní, a tak i člověk, který není příliš zběhlý v práci 

na internetu, zde najde vše, co potřebuje vědět. Uţivatelé webových stránek jsou 
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ve velké většině rodinní příslušníci ve věku 40-60 let, kteří chtějí vyuţít sluţby hospice 

pro své rodiče. 

Co bych stránkám vytkla, je jejich neaktuálnost. Pozvánky na akce jsou naposledy 

z října 2013, od té doby proběhlo více událostí a zájemci se tak nemají moţnost o nich 

dozvědět, nejsou-li pozváni emailem nebo nepouţívají-li Facebook.  

 

Nabízené služby a konkurence 

Hospic poskytuje svým pacientům různé formy pomoci a sluţby, které zde podrobněji 

popíšu, patří mezi ně lůţkový hospic, návštěvy u pacientů doma, půjčování pomůcek  a 

poradna v sociální oblasti.   

V jihomoravském kraji jsou pouze 3 hospice. Hospic u sv. Alţběty v Brně, Dům léčby 

bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě a Domácí hospic David, Charita Kyjov.
53

 

Vzhledem k tomu, ţe nejvíce pacientů je právě z Brna a okolí jako konkurenci nebudu 

povaţovat kyjovský hospic, ale budu srovnávat sluţby s hospicem v Rajhradě (nevede 

však domácí hospic). V Brně také působí velké mnoţství domovů pro seniory, které 

však nemají charakter neziskových organizací a nejsou zaměřeny na nevyléčitelné 

pacienty, nepovaţuji je tedy za přímou konkurenci, stejně tak jako různé pečovatelské 

sluţby. Jako konkurence by mohlo být bráno pouze ještě pobytové zařízení pro seniory 

Červeného kříţe s odlehčovací sluţbou.
54

  

 

Lůžkový hospic  

Lůţkový hospic poskytuje v prvé řadě lékařskou péči a léčbu (zmírnění bolesti, 

dušnosti, úzkosti, deprese, nechutenství, zaţívacích a jiných potíţí, ulevující léčba). Ta 

má však podobu nezdravotnického charakteru s nadstandardním vybavením pokojů a 

z tohoto důvodu nemá pojištěnec zdravotní pojišťovny nárok na proplacení této 

specifické péče. Déle nabízí lůţkový hospic tyto druhy péče: 

                                                           
53

 Linkos.[online]. 2014.  

54
 Český červený kříţ. Brno. [online]. 2014. 



46 
 

Ošetřovatelská péče - zajišťuje odbornou, kvalitní, přiměřenou, laskavou péči, 

podporuje přiměřené pohybové aktivity (rehabilitace, ergoterapie), denní reţim se odvíjí 

od přání nemocného, poskytuje se mu soukromí, nikoli opuštěnost. 

Sociální péči - pacientovi jsou umoţněny neomezené návštěvy, má k dispozici jedno či 

dvoulůţkové pokoje s polohovací postelí, televizí, některé i se sociálním zařízením, na 

pokoji je moţnost přistýlky pro přespání příbuzných, je zde poskytováno odborné 

poradenství o dávkách sociální podpory a moţnostech sociální pomoci, nabídnuta 

podpora a pomoc příbuzným a blízkým nemocného 

Psychologická péče - snaţí se pomoci pacientovi zmírnit jeho vnitřního neklidu a 

zmatku z nejisté budoucnosti, hledat cestu, jak se vyrovnat s omezeními a ztrátami, 

které nemoc přináší, přinést podporu příbuzným a blízkým nemocného 

Duchovní podporu - hledání odpovědí na duchovní témata a otázky, hledání pramenů 

naděje, moţnost rozhovoru s pastoračním asistentem, pro zájemce je jednou týdně  

v hospici mše svatá.  

Platba za jeden den pobytu v lůžkovém je stanovena na 250 Kč. Pokud jsou k tomu 

sociální důvody, můţe být tato částka sníţena. Za měsíc (30 dní) zde tedy pacient vydá 

7 500 Kč.  Pokud pacientovi vznikl nárok na příspěvek na péči podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, nebo jiţ tento příspěvek pobírá, potom se úhrada 

zvyšuje za 1 den hospitalizace o jednu třicetinu příspěvku na péči v přiznané výši 

za kalendářní měsíc. V současné době má hospic k dispozici 22 lůţek. Lůţkový hospic 

v Rajhradě disponuje 50 lůţky a cena je stanovena na 300 Kč za den.
55 

Z následující tabulky je patrné, ţe trendy v délce pobytu pacientů v lůţkovém hospici 

zůstávají v poledních letech téměř stejné. Největší počet pacientů zůstává v hospicové 

péči do 7 dnů. Dále potom v rozmezí 8-14 dnů, 15-21 dnů a více jak 43 dnů.
56
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Tabulka 1: Délka pobytu pacientů v lůžkovém hospici 

Délka pobytu pacientů v lůžkovém 

hospici 

2010 2011 2012 

 počet % počet % počet % 

do 7dnů 96 40% 118 38% 106 37% 

8-14 dnů 34 14% 67 21% 46 16% 

15-21 dnů 40 17% 40 13% 29 10% 

22-28 dnů 16 7% 18 6% 29 10% 

29-35 dnů 8 3% 17 5% 22 8% 

36-42 dnů 5 2% 8 3% 11 4% 

43 a více dnů 39 16% 46 15% 42 15% 

Celkem pacientů 238 100% 314 100% 285 100% 

 

Zdroj vlastní na základě: Gabriela, o.s. Výroční zpráva 2012. 2013. s. 7 

Hospic vyuţívají především obyvatelé Brna. Dvě třetiny pacientů lůţkového hospice má 

v Brně trvalý pobyt. Ze statistiky hospice také vyplývá, ţe přes 80% pacientů, kteří tady 

byli hospitalizováni, zde také zemřeli. Pozitivním číslem je vyuţití kapacity lůţek, blíţí 

se k 90%. Vzhledem k rychlé obměně pacientů, toto číslo povaţuji za vypovídající 

o schopnosti personálu dobře nakládat s kapacitami a efektivně vyuţívat moţnosti 

hospice (data viz příloha 3)
57

.  

 

Domácí hospic Tabita  

Nabízí komplexní péči o nemocné v domácím prostředí. Tato sluţba funguje od roku 

2007 a kaţdý rok pečuje o více pacientů, s tím souvisí i zvýšený počet návštěv 

zdravotníků do domácností, jak je patrné z následující tabulky. Kaţdý rok také stoupá 

průměrné délka péče o pacienta.  
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Tabulka 2: Péče domácího hospice 

Ukazatel 2010 2011 2012 

Počet pacientů 160 180 203 

Počet návštěv 1 690 2 624 2 787 

Průměrná délka péče 26 dní 38 dní 40 dní 

 

Zdroj vlastní na základě: Gabriela, o.s. Výroční zpráva 2012. 2013. s. 7 

 

Služby domácího hospice Tabita 

Péče zdravotních sester - plánované návštěvy sestry domů k nemocnému (kontrola 

zdravotního stavu, fyziologických funkcí, podávání léků, injekcí, infuzí, péče o rány, 

stomie, katétry, porty atd.), po přijetí nemocného do péče telefonická konzultace 

24 hod., akutní návštěvy sestry při zhoršení zdravotního stavu, podání léků 

ordinovaných lékařem (tablet i injekcí), poradenské návštěvy (sestra poradí jak pečovat, 

téma výţivy, reţimových opatření, výběru zdravotních pomůcek), komunikace 

s nemocným o jeho nemoci a jeho potíţích, návštěva a pomoc v posledních chvílích 

ţivota nemocného. 

 

Lékařská péče - je zajišťována lékaři Ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti 

při Hospici sv. Alţběty a Domácím hospici Tabita. Pokud nemocný není schopen 

ambulantní návštěvy u svého ošetřujícího lékaře, mohou lékaři provést vyšetření 

u nemocného doma, mohou doporučit medikaci dle vývoje zdravotního stavu. Jsou 

k dispozici sestrám domácího hospice k telefonické konzultaci 7 dní v týdnu.  

 

Ceník domácího hospice 

Péče v rámci odbornosti - 95,- Kč na den (sestra domácí péče) - je hrazena některými 

zdravotními pojišťovnami (VZP 111, Vojenskou 201 a Oborovou zdravotní pojišťovnou 

207), s těmi co nemá smlouvu (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 a Zdravotní 
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pojišťovna MVČR 211) je nutná přímá úhrada nebo individuální domluva úhrady 

s pojišťovnou. 

Úhrada pohotovostní služby zdravotních sester - 25,- Kč na den. Moţnost 

telefonického kontaktu se sestrou domácího hospice, její návštěvy 24 hodin denně 7 dní 

v týdnu, kdyţ to zdravotní stav nemocného vyţaduje. 

Lékařská péče - u pojištěnců Vojenské a Oborové zdravotní pojišťovny je péče hrazena 

ze zdravotního pojištění, u pacientů pojištěných u jiných zdravotních pojišťoven je 

úhrada 300,- Kč za vstupní vyšetření, za kaţdé další lékařské vyšetření 200,- Kč.
58

 

Rajhradský hospic domácí péči neposkytuje, proto neuvádím srovnání. 

 

Terénní odlehčovací služba 

Terénní odlehčovací sluţba pomáhá lidem se sníţenou soběstačností z důvodu 

nevyléčitelného pokročilého onemocnění. Poskytuje úkony odlehčovací sluţby (např. 

pomoc s hygienou, podání jídla a pití, dohled nad nemocným apod., vyřizuje i nezbytné 

záleţitosti mimo domov a pomoc s ošetřovatelskými úkony). Sluţba vznikla 

při Domácím hospici Tabita a pečovatelé jsou členy týmu domácího hospice, aby jeho 

sluţby byly komplexní.  

Cílem této sluţby je zvýšit kvalitu ţivota nevyléčitelně nemocných a prodlouţit jim 

dobu pobytu v domácím prostředí, zlepšit schopnost pečujících pečovat o blízkou 

osobu, předejít jejich vyčerpání a vyhoření, zamezit úplné sociální izolaci osob 

pečujících o nemocného v domácím prostředí, zajistit kompenzační pomůcky pro péči 

v domácím prostředí a poskytnout základní a odborné sociální poradenství. Sluţba je 

poskytována v Brně a okolí do 30 km dojezdové vzdálenosti od sídla hospice.  

V roce 2012 byla terénní sluţba poskytována 62 uţivatelům (31 muţům a 31 ţenám). 

Z toho 41 uţivatelů v průběhu roku zemřelo (26 v domácím prostředí, 8 klientů bylo 

hospitalizováno v hospici a 7 zemřelo v nemocnici).  

                                                           
58

 Hospic u sv. Alţběty. [online]. 2014. 



50 
 

Hodinová sazba je podle druhu poskytnuté péče většinou 100 Kč nebo 120 Kč (180 

Kč za úklid v domácnosti). Za kaţdou započatou čtvrthodinu péče se platí celá 

hodinová sazba. Při delším dohledu nad umírajícím můţe být poskytnuta sleva 50-100 

Kč. V době mimo běţnou pracovní dobu tj. ve dnech pracovního klidu, volna a 

v pracovních dnech v době od 17 do 7 hodin je účtováno navíc 100 Kč za kaţdou 

návštěvu. 
59

 

Hospic Rajhrad má velmi podobné ceny za terénní odlehčovací sluţby a to v jednotné 

výši 120 Kč za hodinu (v případě svátků a víkendů 130 Kč za hodinu).
60 

 

Hospicová poradna a půjčovna pomůcek 

Nejčastější sluţbou hospice je pomoc s orientací v sociálním a zdravotnickém systému a 

informace v praktické péči o nemocného a komunikaci s ním. Díky sluţbě odborného 

poradenství se prodlouţila doba pobytu nemocných v domácím prostředí a zlepšila se 

péče pečujících o nemocné. V roce 2012 poskytla hospicová poradna a půjčovna 

pomůcek péči 2 753 klientům (jednalo se o pacienty a jejich blízké). 

Další sluţbou je hospicová půjčovna pomůcek, která je stále oblíbenější hlavně 

u pacientů domácího hospice. V roce 2012 bylo uzavřeno 420 smluv o výpůjčce.  

Klienti mají moţnost půjčit si především pomůcky určené k hygieně (toaletní křeslo, 

WC nástavec) a pomoci při pohybu (chodítka, francouzské hole). Seznam pomůcek 

k vypůjčení včetně jejich záloh a měsíčního poplatku uvádí tabulka č. v příloze. a počty 

vypůjčených pomůcek v minulých letech uvádí následující tabulky. V roce 2012 se 

na půjčených pomůckách utrţilo 138 000 Kč. 

Ceny půjčovaných pomůcek jsou velmi podobné s hospicem v Rajhradě, neuvádím 

proto jejich konkrétní srovnání, ţádný vliv na analýzu by to nemělo.   

Při cenovém srovnání hospice v Brně a Rajhradě musím konstatovat, ţe jsou na tom 

tyto dvě organizace velmi podobně. Finanční důvody pacienta nebudou mít při 

rozhodování  pro výběr organizace vliv. Rajhradský hospic je však mezi lidmi více 
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známý (jak vyplynulo z mého průzkumu na internetu a také funguje téměř 20 let), ale 

neposkytuje sluţby domácího hospice. Brněnský hospic má však větší potenciál, 

protoţe osloví početnější skupinu Brňanů jakoţto moţných pacientů. Co se však týká 

získávání samotných zdrojů financí, především od firem a soukromých dárců, je velkým 

konkurentem. Oslovuje stejný segment dárců a na větších akcích se obě tyto organizace 

potkávají. Na druhé straně snaţí se být spíše partnery neţ-li konkurencí, a tak mohou 

docílit sníţením nákladů na propagaci.        

3.2.2 Personální faktory 

V hospici je pro kvalitní péči pacientů potřeba dostatečný počet zaměstnanců především 

v oblasti zdravotnictví. V roce 2012 bylo zaměstnáno 43 osob. Oproti předchozímu 

roku byl sníţen jeden celý závazek z důvodu vzniklé ztráty na konci roku. Mimo 

zaměstnané osoby spolupracovaly s hospicem další osoby na základě dohod o provedení 

práce a dohod o pracovní činnosti.  

Z hlediska zabezpečování finančních zdrojů na provoz neziskové organizace je důleţitá 

osobnost fundraisera. Tou je Mgr. Šárka Marčíková, která má zaujetí pro tuto práci a 

cítí poslání v tom co dělá. Vystudovala fakultu sociálních studií a pro tuto práci je 

nanejvýše kvalifikovaná.  

Tabulka 3: Personální závazky v roce 2011 a 2012 

Kategorie zaměstnanců Pracovní úvazky 2011 Pracovní úvazky 2012 

Lékaři 2,18 2,30 

Psycholog 0,50 0,50 

Sociální pracovnice 3,15 3,75 

Všeobecné sestry 16,35 16,47 

Ošetřovatelé, sanitáři, pečovatelé  15,52 16,05 

THP (ekonom, asistent, bazar) 2,07 2,15 

Uklízečky, údrţbář 2,40 2,40 

Celkem  42,17 43,62 

 

Zdroj vlastní na základě: Gabriela, o.s. Výroční zpráva 2011. 2012. s. 14 a Gabriela, o.s. Výroční 

zpráva 2012. 2013. s. 14 
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Neziskové organizaci se zakládají na dobrovolnické činnosti. Dobrovolníci v hospici 

zpravidla tráví čas s pacienty a zpříjemňují jím den, pomáhají v dobročinném bazaru a 

při benefičních a marketingových akcích a při vedlejších pracích v hospici (péče 

o zahradu, květiny, výzdoba interiérů apod.).  

Mimo samotných jednotlivců se často zapojují jiné organizace a firmy, respektive jejich 

zaměstnanci. V roce 2012 se jednalo o pomoc z GE Money Bank, ČSOB Pojišťovny a 

pomáhali například také dobrovolníci z humanitární organizace ADRA.
61

        

Práce hospice stojí na lidech a po svých návštěvách a po osobní komunikaci s pacienty a 

jejich rodinnými příslušníky mohu říci, ţe si zde lidé cení hlavně odborné péče, 

lidského přístupu, soukromí a důstojnosti pro umírajícího a hodnotí práci zaměstnanců 

velmi kladně.  

 

3.2.3 Finanční situace organizace  

Financování hospice se budu věnovat zevrubněji. Vycházím z účetní bilance roku 2012, 

kde rozdělím výnosy a náklady za tento rok a budu se věnovat výši jednotlivých 

poloţek. Financování probíhá na úrovni interního a externího získávání prostředků. 

Tyto dva způsoby přinášejí specifické přínosy pro organizaci a rozdílnou výši 

prostředků. Do této kapitoly jsem zařadila také nefinanční způsoby pomoci, protoţe 

výrazným způsobem pomáhají při sniţování nákladů, jedná se zejména o 

dobrovolnickou pomoc a o věcné dary (nákup pomůcek nebo darování věcí k prodeji). 

 

Účetní bilance v roce 2012 

Hospicová péče je financována z více zdrojů. Největší část příjmů přichází z veřejného 

zdravotního pojištění, téměř 45% celkových výnosů. Dále se na financování podílí 

z velké části Jihomoravský kraj, Město Brno a Ministerstvo práce a sociálních věcí 

svými dotacemi tvořícími 16% celkové struktury výnosů.  

 

                                                           
61

 Gabriela, o.s. Výroční zpráva 2012. 2013. s. 7 



53 
 

Tabulka 4: Struktura výnosů v roce 2012 

Struktura výnosů % Kč 

Příjmy od zdravotních pojišťoven 44,78% 9 882 285 

Přijaté dotace 16,16% 3 567 000 

Příspěvek na péči 8,01% 1 768 413 

Příjmy od pacientů 10,75% 2 372 505 

Snížení vlastního jmění o účetní odpisy 8,24% 1 817 568 

Přijaté dary 9,83% 2 170 402 

Ostatní příjmy 2,23% 492 454 

Celkem  100% 22 070 627 

 
Zdroj vlastní na základě: Gabriela, o.s. Výroční zpráva 2012. 2013. s. 13 

 

Tabulka 5: Struktura nákladů v roce 2012 

Struktura nákladů % Kč 

Osobní náklady včetně pojištění 67,05% 15 696 530 

Spotřeba materiálu 12,47% 2 920 066 

Odpisy 9,06% 2 121 136 

Služby 7,00% 1 639 464 

Náklady na energie 2,83% 662 554 

Opravy a udržování 0,97% 227 542 

Ostatní náklady 0,61% 142 863 

Celkem  100% 23 410 182 

 

Zdroj vlastní na základě: Gabriela, o.s. Výroční zpráva 2012. 2013. s. 14 

 

Největší část nákladů, 67%, tvořily osobní náklady na zaměstnance včetně zdravotního 

a sociálního pojištění.  V roce 2012 bylo zaměstnáno 43 osob. Mimo zaměstnané osoby 
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spolupracovaly s hospicem další osoby na základě dohod o provedení práce a dohod o 

pracovní činnosti.  

Mimo osobní náklady je velkou poloţkou v nákladech spotřeba materiálu (léky, 

zdravotnický materiál, strava pacientů a zaměstnanců, drobný hmotný majetek, 

kancelářské potřeby, čisticí prostředky) tvoří 12,5% celkových nákladů. Následuje 

poloţka odpisů 9% a náklady na sluţby 7%, ve kterých jsou externě zajišťované sluţby 

na provoz hospice (praní prádla, ţehlení, likvidace odpadu, zpracování účetnictví, 

telefony, poštovné, nájemné - budovy, ve kterých hospic sídlí, jsou pronajaté).    

Za rok 2012 se dostala organizace do ztráty 1 339 000 Kč. Ztráta byla vykázána 

v souvislosti se sníţením vyplacených příspěvků na péči. Změna agendy z obcí na úřady 

práce vedla k výraznému zpomalení vyřizování příspěvků i ke sníţení jejich celkového 

vyplaceného objemu oproti předchozímu roku o 1 632 000 Kč. Hospic na tuto situaci 

reagoval sníţením pracovního závazku sociálních pracovnic o 0,7 úvazku, u pečovatelů 

o 0,8 a sníţením nároku na dovolenou všech zaměstnanců o jeden týden. Úhrada 

pacientů za lůţkový hospic se zvedla z 220 Kč na 250 Kč. Zvýšila se intenzita  

získávání dotací a darů a nebyly pořizovány nové pomůcky z běţných provozních 

prostředků.
62

  

 

Vlastní zdroje financování 

Hospic poskytuje řadu sluţeb, ze kterých získává finanční prostředky. Významným 

způsobem se na vlastním financování podílí téţ hospicový bazar.  

 

Poskytování vlastních služeb 

Jedná se o poskytování lůţka v hospici, pomoc při domácí péči a půjčování pomůcek. 

Za tyto sluţby je hospic ve velké většině placen zdravotními pojišťovnami pacientů. 

V případě, ţe je pacient registrován u jiné zdravotní pojišťovny, musí se individuálně 

s pojišťovnou domluvit nebo částku zaplatit sám. Jak bylo dříve uvedeno, výnosy za 
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tyto sluţby (proplacené zdravotními pojišťovnami, příspěvkem na péči a příjmy 

od pacientů) tvořily 63,5%
 
celkových výnosů. 

 

Úhrada zdravotních pojišťoven se řídí platnou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, 

která stanoví výši úhrad dle jednotlivých segmentů zdravotní péče. U lůţkové 

hospicové péče je úhrada stanovená na lůţko a den, je ovlivněná tzv. kategorií pacienta 

(tj. náročností péče o pacienta). Úhrada zdravotních pojišťoven na lůţko a den je 1.300,- 

Kč. Z této úhrady mají být hrazeny náklady na povinné personální zajištění zdravotní 

sluţby a materiálové náklady spojené s poskytováním sluţby. Platby od pojišťoven 

probíhají na základě fakturované částky, jejíţ splatnost je do 30 dnů. Tuto lhůtu 

pojišťovny dodrţují a platí včas. 

Za sluţby jako je půjčování pomůcek a terénní sluţba si pacienti zpravidla platí sami. 

Hospic je příjemcem příspěvku na péči v souladu se zákonem o sociálních sluţbách, 

které vyplácí úřady práce.   

 

Provozování dobročinného bazaru 

Hospic od 21. března 2011 provozuje dobročinný obchod. Prodávají se zde většinou 

darované věci, jako jsou ručně malované šátky, skleněné plastiky, oblečení, kabelky, 

neoriginální CD, dekorační předměty, porcelánové nádobí, knihy apod. Darované věci 

je však potřeba přinést funkční a čisté, aby mohly být prodány. V bazaru je dále 

moţnost zakoupení informačních materiálů a knih s hospicovou tématikou. Pro tento 

obchod by se hodilo i označení vetešnictví, dá se zde koupit vše moţné od 5 Kč do 100 

Kč. Obchod se nachází na Cihlářské 1 u centra Brna. Otvírací doba je kaţdý pracovní 

den od 9:00 do 18:00 hodin.  

Veškerý zisk z provozu obchodu (tedy náklady odečtené od trţeb) je pouţit 

na financování činnosti hospice. Náklady na provozování jsou především nájem 

prostoru ve výši 13 000 Kč měsíčně a plat zaměstnance, který je najímán pouze 

na poloviční úvazek. Výdaje na plat včetně povinného sociálního a zdravotního 

pojištění jsou 8 000 Kč měsíčně. Stálého zaměstnance střídají 2-3 dobrovolnice, coţ je 

poměrně velká úspora financí při provozu této aktivity. Obrat se různí kaţdý měsíc, 

zpravidla letní měsíce bývají horší, ale pohybuje se kolem 39 000 Kč, tzn. průměrný 

měsíční zisk je 18 000 Kč. Samotný bazar nevede účetnictví, příjmy jsou 
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zaznamenávány do samostatného deníku a na konci kaţdého týdne je trţba předána 

hospici. 

Bazar je oblíbeným způsobem formy pomoci. Kaţdý den se zde zastaví pár desítek lidí 

za účelem si něco koupit nebo darovat. Je to také způsob, jak s lidmi komunikovat a 

předávat jim informace o hospicové péči. Musím zde vyzdvihnout dobrou práci 

zaměstnankyně bazaru paní Zuzany Kotrlové, která je velmi příjemná a komunikativní. 

Lidem, kteří do obchodu zavítají, se snaţí pomoci, jak jen je to moţné. Velkou výhodou 

je také její znalost v oboru staroţitnictví (studovala dvouletý kurz) a díky tomu dokáţe 

rozeznat hodnotnější darované staroţitnosti. Ty se potom neprodávají v bazaru, ale 

v staroţitnické aukci, jiţ má na starost spolupracující firma. Toto zboţí se tak prodá 

za daleko více peněz neţ v bazaru, kde by bylo na prodej za 50-100 Kč.  

Sekundární funkcí bazaru je poskytovat informace o činnosti hospici a paliativní péči a 

změnit lidem zaţitý mnohdy negativní názor, ţe je to místo, kam se chodí umírat. 

S těmito názory se zaměstnanci často setkávají a dá se říci, ţe se jim daří tento názor 

měnit.  

 

Externí zdroje financování 

Další prostředky na financování provozu hospice jsou získávány z dotací 

Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna, finančních darů nadací a individuálních 

dárců. 

 

Dotace 

Dotace se ţádají vţdy na konkrétní prostředky po určité instituci, jak uvádí následující 

tabulka. Dotace se rozdělují podle výkonů za sluţby. Vţdy se ţádá o konkrétní částku, 

ale její vyplacená výše bývá zpravidla poloviční, neţ v jaké výši je ţádána. 
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Tabulka 6: Rozdělení dotace za rok 2013 

Poskytovatel Název projektu Žádaná dotace Přiznaná dotace 

Město Brno Domácí hospic 570 840 Kč 370 000 Kč 

Město Brno Hospic u sv. Alţběty 1 000 000 Kč 498 000 Kč 

Město Brno Hospicová poradna 200 000 Kč 100 000 Kč 

Město Brno Terénní odlehčovací sluţba  350 000 Kč 210 000 Kč 

Jihomoravský kraj Hospic sv. Alţběty 1 500 000 Kč 603 000 Kč 

Jihomoravský kraj Domácí hospic 804 000 Kč  430 000 Kč 

MPSV Hospicová poradna  890 000 Kč 658 000 Kč 

MPSV Terénní odlehčovací sluţba 630 000 Kč 342 000 Kč 

Brno-střed Zdravotnický materiál 150 000 Kč 100 000 Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě  průzkumu v hospici 

Celkem poskytnuté dotace v roce 2013 byly ve výši 3 311 000 Kč. Nejvíce dotací 

poskytlo Město Brno ve výši 1 178 000 Kč (36%), dále Jihomoravský kraj 1 033 000 

Kč (32%), Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 000 000 Kč (30%) a nejmenší částkou 

100 000 Kč (3%) byl dotován zdravotnický materiál městskou částí Brno-střed.  

Jednotlivé poskytované sluţby byly podpořeny v této výši: Hospic sv. Alţběty (lůţkové 

péče) 1 101 000 Kč, domácí hospic 800 000 Kč, hospicová poradna 758 000 Kč, 

odlehčovací sluţby 552 000 Kč.  

Dotace jsou poskytovány většinou ve stejném poměrovém zastoupení kaţdý rok. 

 

Finanční dary  

Fyzické nebo právnické osoby mohou darovat libovolnou částku na účet hospice. Můţe 

se jednat o jednorázový příspěvek nebo pravidelné dary. Česká legislativa umoţňuje 

těmto dárcům sníţení základu daně za stanovených podmínek. Výše darů se velmi 
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různí, ale je důleţitý jejich počet. Někteří dárci přispívají 100 Kč, jiní dají několik 

desítek tisíc. Kaţdá pomoc je však vítána. Fundraiser se snaţí zajistit především 

pravidelné dárce. Pro organizaci je to velmi přínosné, můţe s pravidelnými platbami 

(i kdyţ jsou menší neţ jednorázové dary) kalkulovat. V loňském roce se vybralo 

od fyzických a právnických osob 2,6 mil. Kč.   

Finanční dary jsou často vybírány na základě benefičních a marketingových akcí. 

Za loňský rok byla nejúspěšnější benefiční akce na náměstí Svobody v rámci slavnosti 

regionů (vybralo se cca 65 000 Kč) a Velikonočních slavností (hospic získal 60 000 

Kč). Přičemţ náklady byly 5 000 Kč, a to hlavně díky pomoci dobrovolníků, a 

prodávané věci byly sponzorsky darované nebo ručně vyrobené. Díky slavnostem se 

také podařilo získat soukromého dárce, který přispěl ke konci roku částkou 111 000 Kč. 

 

Nejvýznamnější sponzoři  

 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 

 Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 

 Nadace ADRA 

 Nadační fond Umění doprovázet 

 Nadace Zdraví pro Moravu 

 Nadace Charty 77 

 Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci 

 Nadace Divoké husy 

 DATA SOFTWARE BRNO, s.r.o.
63 

Dárcovství od nadací a často i firem je zaloţeno na principu aktivního vyhledávání 

projektů a jeho sepsání k posouzení, zda je hospic pro daný projekt vhodný. Hospic má 

předplacený grantový kalendář za 670 Kč na rok. V grantovém kalendáři jsou všechny 

známé uzávěrky grantových řízení českých i zahraničních nadací, programy EU, dotační 

a grantové programy státní správy ČR a samosprávy.  
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Spolupráce s nadacemi 

Jak jsem zmínila jiţ dříve, sponzorem hospice je i například česká nestátní nezisková 

organizace Nadace Divoké husy podporující projekty v sociální a zdravotní oblasti. 

Jedná se o úspěšnou neziskovou organizaci, která se snaţí zdvojnásobovat výtěţky 

benefičních akcí (např. koncerty, divadelní představení, jarmarky) aţ do výše 60 000 

Kč. Rozdělila v téměř 1 500 projektech 300 milionů korun. V roce 2012 zdvojnásobila 

zisk pro hospic z jarmarku pořádaného u kostela sv. Augustina na náměstí Míru v Brně 

na 108 218 Kč. Nadací, od kterých dostává hospic finanční prostředky, je více (viz 

nejvýznamnější sponzoři). Tuto formu spolupráce povaţuji za velmi dobrou a účelnou. 

Velký problém však můţe nastat v situaci, kdy samotná nadace nebude mít dostatek 

prostředků a nebude moci poskytnout pomoc hospici nebo o pomoc poţádají jiné 

neziskové organizace a vyčerpají finanční zdroje dříve. Samotné nadace vypisují 

grantové programy a je nutné, aby je hospic splňoval, jinak nemůţe o pomoc ţádat. 

V loňském roce dostal tedy finanční prostředky pouze od nadace Člověk v tísni, a to 

50 000 Kč.  

 

Dárcovská SMS 

Od prosince 2012 vyuţívá hospic dárcovských SMS. Cena jedná SMS zprávy je 30 Kč, 

z  toho hospic obdrţí 28,50 Kč. Moţností pro dárce je také tzv. roční dárcovská SMS, 

kdy se kaţdý měsíc automaticky pošle jedna zpráva. Tyto příjmy jsou pouţity na nákup 

zdravotnického materiálu pro hospic. V roce 2013 bylo posláno přibliţně 460 

dárcovských SMS, čistý zisk byl tedy 13 110 Kč. Dárcovské DMS nejsou nikde příliš 

propagované a z tohoto důvodu jich přišlo poměrně málo. 

 

Nefinanční způsoby pomoci  

Neziskové organizace jsou vděčné i za nefinanční způsoby pomoci, jakými jsou 

dobrovolnické práce jednotlivců, případně zaměstnanců firem a věcné dary pouţité 

k prodeji v hospici nebo darování pomůcek pro pacienty. 

 



60 
 

Věcný dar 

Jedná se o dary potřebné pro činnost lůţkového a domácího hospice (nepouţitý 

zdravotnický materiál, kancelářské potřeby, nádobí apod.). Před darováním je však 

vhodné domluvit se předem s hospicem. Dary také mohou mířit do jiţ zmiňovaného 

dobročinného bazaru, kde se dále prodají. Jak bylo řečeno, hospicový bazar měsíčně 

utrţí průměrně 39 000 Kč, a to vše z věcí, které byly lidmi darovány.  

 

Dobrovolnická práce 

Dobrovolníci zpříjemňují volný čas pacientům nebo pomáhají jiným způsobem (např. 

péče o zahradu, zajištění provozu recepce v hospici, pomoc v půjčovně pomůcek a jiné). 

V roce 2012 spolupracovalo s občanským sdruţením 58 dobrovolníků, kteří odpracovali 

celkem 4 797 hodin. V případě, ţe by nezisková organizace měla zaplatit tento čas 

svým zaměstnancům nebo jiným subjektům, stálo by ji to téměř 384 000 Kč (při 

uvaţované sazbě 80 Kč na hodinu). Dobrovolnická práce tedy šetří poměrně velkou 

sumu peněz, i kdyţ to v konceptu celkových nákladů tvoří necelé 2%.
64

 

 

 

3.3 Analýza rizik ovlivňující financování organizace 

Analýzu rizik jsem vztáhla k jednotlivým druhům financování. Rozdělila jsem ji 

na financování z vlastních zdrojů, externí financování a nefinanční způsoby pomoci. 

Kaţdé riziko jsem ohodnotila podle jeho významu a výskytu (dle níţe uvedených 

tabulek). Poté jsem spočítala pravděpodobnostní číslo: 

 

Výpočet rizikového čísla: PRČ = význam x výskyt 

Čím vyšší číslo dostaneme, tím rizikovější je dané riziko. 
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Tabulka 7: Hodnocení významu rizika (pravděpodobnosti výskytu) 

Význam rizika Hodnocení 

Nemá žádný vliv  1 

Málo významné riziko 2-3 

Středně významné riziko 4-6 

Významné riziko 7-8 

Kritické riziko  9-10 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 8:Hodnocení výskytu rizika (pravděpodobnosti výskytu) 

Výskyt rizika Hodnocení 

Nepravděpodobný, téměř se nevyskytuje 1 

Malý výskyt 2-3 

Mírný, občasný výskyt 4-6 

Vysoká pravděpodobnost častého výskytu 7-8 

Téměř jisté, že riziko nastane 9-10 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Tabulka 9: Analýza rizik  

  Možné riziko Význam Výskyt PRČ 
V
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h
 s
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ţe

b
 

Sníţení lůţkové kapacity 

hospice 

7 2 14 

Sníţení plateb za pacienta 

od zdravotních pojišťoven 

9 2 18 

Sníţení návštěv 

ošetřovatelů domácího 

hospice 

6 3 18 

Nezájem ze strany pacientů 

o půjčování pomůcek 

6 3 18 

Ukončení provozu 

hospicové poradny 

5 2 10 

Rychlá amortizace 

pomůcek a nutnost jejich 

časté obměny 

5 3 15 

Celkový nezájem pacientů 

o sluţby hospice 

10 1 10 

Nutnost zvýšení cen sluţeb 7 4 28 

R
iz

ik
a 

sp
o
je

n
á 

s 

h
o
sp

ic
. 
b
az

ar
em

 

Nízký obrat hospicového 

bazaru  

7 2 14 

Zvýšení ceny pronájmu 7 4 28 

Odchod zaměstnankyně 

bazaru 

6 3 18 
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Sníţení dotací  10 2 20 

Zapomenutí na podání 

dotace 

10 1 10 

Změna podmínek pro 

čerpání dotací a neuznání 

na jejich  nárok 

9 2 18 

R
iz

i

k
a 

sp
o
j

en
á s 
 

fi
n
a

n
čn ím

i 

d
ar y
 Vypsání nevyhovujících 

grantů a nemoţnost jejich 

9 4 36 
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získání 

Málo marketingových akcí 

na podporu získání dárců 

5 5 25 

Absence individuálních 

dárců 

8 4 32 

Zrušení DMS správcem 

sluţby 

4 2 8 

N
E

F
. 

P
O

M
O

C
 

R
iz

ik
a 

sp
o
je

n
á 

s 

n
ef

in
. 

p
o
m

o
cí

 Úbytek věcných darů od 

dárců 

6 4 24 

Absence dobrovolníků  6 3 18 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Většinu zjištěných rizik nelze přímo organizací ovlivnit. Sníţit negativní dopady rizik 

však můţe systematickým hledáním dalších zdrojů financování k jeho činnosti, 

vykonáváním stejně kvalitní práce, jako tomu bylo doposud a podporou marketingové 

komunikace. Tomu bude věnována návrhová část diplomové práce. 

 

3.4 Analýza obecného okolí - PEST analýza 

Zpracování PEST analýzy vychází z rozboru politických, ekonomických, sociálních a 

technických faktorů.  

 

3.4.1 Politické faktory 

Politická situace v ČR je poměrně stabilní a nepodléhá dlouhodobým výkyvům. 

V květnu 2014 se uskuteční volby do Evropského parlamentu, nepředpokládá se ale 

výrazný vliv výsledku voleb na celkovou politickou situaci.  

V současnosti lidé hodnotí nejlépe politiky strany ANO, 59 % dotázaných respondentů 

soudí, ţe jejich politická kultura je dobrá, zatímco opačný názor zastává o málo více neţ 

čtvrtina (27 %) veřejnosti. Jen s nevelkým odstupem podobně příznivě je hodnocena 

politická kultura představitelů místních (obecních) samospráv, kterou 56 % občanů 
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povaţuje za dobrou, skoro třetina (32 %) ji pak hodnotí jako špatnou. Mírný převis 

pozitivních hlasů nad negativními bylo zaznamenáno v případě politiků Úsvitu přímé 

demokracie (44 % dobrá, 36 % špatná) a politiků ČSSD (47 % dobrá, 43 % špatná). 

Vyrovnané podíly kladného a záporného hodnocení se objevily v případě představitelů 

krajských samospráv (37 % dobrá i špatná). U ostatních zkoumaných skupin politiků jiţ 

více či méně výrazně převaţovalo kritické hodnocení jejich politické kultury. Horších 

výsledků dosáhli KDU-ČSL (37 % dobrá, 47 % špatná) , členové vlády (41 % dobrá, 52 

% špatná), KSČM (36 % dobrá, 50 % špatná), senátoři (34 % dobrá, 56 % špatná) a dále 

politici TOP 09 (29 % dobrá, 62 % špatná).
65

   

Od roku 2004 je Česká republika členem EU, jejíţ politika podporuje i sociální oblasti a 

je moţné čerpat dotace na konkrétní projekty.   

 

Graf 1: Vývoj objemu dotací pro nestátní neziskové organizace za státního 

rozpočtu (v tis. Kč) v letech 2006 až 2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Vláda České republiky. Dokumenty Rady vlády pro nestátní 

neziskové organizace. [online], 18.5.2014. Dostupné z www.vlada.cz 
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3.4.2 Ekonomické faktory 

Makroekonomické ukazatele více či méně ovlivňují všední chod organizace. Česká 

republika jako člen EU je přímo ovlivněna jejím vývojem. Sice nepatří do eurozóny, ale 

umělá depreciace měny vůči kurzu eura ke konci roku 2013 ovlivnila ekonomiku ČR. 

V rámci globalizace a propojení ekonomik světa se v minulých letech podepsala 

světová ekonomická krize i na domácí scéně. V současnosti je však situace stabilnější, 

o čemţ svědčí následující údaje:  

 Ekonomické údaje České republiky:  

- Hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí roku 2014 meziročně vzrostl o 2,0% 

- Míra inflace (vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 

za posledních 12 měsíců do dubna 2014) byla 0,9%  

- Průměrná hrubá mzda ve 4. čtvrtletí 2013 byla 26 637 Kč 

- Meziroční pokles reálné mzdy byl o  2,9%  

- Nezaměstnanost v dubnu 2014 byla 7,9%
66

 

 

3.4.3 Sociální faktory  

V poslední době snad kaţdý zaznamenal nárůst onkologických onemocnění. Ročně 

na ně zemře v České republice 30 000 lidí, to je čtvrtina všech úmrtí. Hospitalizovaných 

lidí s rakovinou je téměř 200 000 a díky dobré zdravotnické péči mají šanci 

na uzdravení
67

. Bohuţel počet lidí, kteří na tuto nemoc zemřou, je stále velký a jsou to 

právě oni, kdo potřebují na sklonku ţivota nejen dobrou zdravotní péči, ale 

i porozumění a pocit, ţe se o ně má kdo postarat a nebudou v posledních chvílích ţivota 

sami. Tuto roli zastává právě hospic. Vztáhneme-li údaje o počtu hospitalizovaných lidí 

a těch, kteří na rakovinu zemřou, proporčně k Brnu (včetně aglomerace s počtem 
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obyvatel kolem 530 000
68

), znamená to, ţe ročně onemocní rakovinou v Brně a okolí 

přes 10 000 lidí a 1 500 lidí na onkologické onemocnění zemře. Potencionální skupina 

lidí, kteří se tedy budou o hospic zajímat je v tomto případě, ţel, poměrně velká.  

Velkým rizikem vzniku rakoviny jsou genetické předpoklady, ale také nesprávná 

ţivotospráva, tedy velký problém dnešní uspěchané doby. Stres, kouření a obezita, to 

jsou hlavní faktory mající vliv na vznik tohoto onemocnění. Potencionálním pacientem 

nemusí být tedy jen staří lidé, ale jak je vidět z předchozí tabulky věkové struktury 

pacientů hospice, jedná se i o pacienty pod 50 let. Onkologická onemocnění postihují 

v poslední době i mladší ročníky.   

Z následující tabulky je patrná věková struktura pacientů v hospici. Dlouhodobě ji tvoří 

okolo 80% lidé nad 61 let. V Brně ţije téměř 70 000 lidí starších 65 let
69

. Lidí, kteří by 

mohli mít o hospicovou péči zájem, je hodně.  

 

Tabulka 10: Věková struktura pacientů v lůžkovém hospici 

Věková struktura pacientů v lůžkovém 

hospici 

2010 2011 2012 

 počet  % počet  % počet  % 

do 40 let 6 3% 3 1% 7 2% 

41-50 let 9 4% 11 4% 10 3% 

51-60 let 27 11% 39 12% 36 13% 

61-70 let 60 25% 90 29% 84 29% 

71-80 let 69 29% 92 29% 87 30% 

81-90 let 59 25% 71 23% 51 18% 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Gabriela, o.s. Výroční zpráva 2012. 2013. s. 7 
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3.4.4 Technologické faktory 

Technologický pokrok je znakem 21. století. Vyuţívání IT technologií je na běţném 

denním pořádku ať uţ pro společnosti či jednotlivce. V našem případě má velký vliv 

pouţívání internetu, jakoţto komunikačního kanálu.     

S rozvojem technologických faktorů také souvisí zlepšování zdravotnictví (výroba 

kvalitnějších a přesnějších pomůcek, alternativní způsoby léčby), rychlejší vývoj léků a 

celkový výzkum onkologických onemocnění. Na hospic však zatím tento pozitivní 

vývoj nemá vliv, evoluce ve výrobě léků na rakovinu je během na dlouhou trať a jak 

bylo řečeno, počet lidí s touto nemocí kaţdý rok stoupá.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

3.5 SWOT analýza 

Na základě předchozích analýz jsem vytvořila SWOT analýzu, které shrnuje výsledky 

předešlé získané poznatky. Hodnotí silné a slabé stránky a hrozby a příleţitosti 

neziskové organizace. 

Tabulka 11: SWOT analýza 

Silné stránky (Strenghts) 

 letité působení na poli paliativní a 

hospicové péče 

 velmi kladné reference (samotných 

pacientů nebo jejich příbuzných) 

 důvěryhodnost organizace 

 poskytování nadstandardní péče 

 kvalitní personál a osobní přístup 

 příjemné prostředí 

 schopnost dostát svým finančním 

závazkům 

Slabé stránky (Weaknesses) 

 péče pro pacienty není zdarma 

(velmi slabé příjmové skupiny si ji 

nemohou dovolit) 

 nedostatečná propagace 

 nedostatek dobrovolníků 

 malé dary od sponzorů 

Příležitosti (Opportunities) 

 velké mnoţství lidí s onkologickým 

onemocněním 

 velké mnoţství starých lidí 

(populace stárne) 

 spolupráce s dalšími nadacemi a 

neziskovými organizacemi 

 umoţnění uplatnění daňového  

zvýhodnění pro dárce 

 dotace EU  

Hrozby (Threats) 

 vznik jiné neziskové organizace se 

stejným posláním 

 moţnost rozšíření lékařské péče 

v nemocnici, hospicová péče 

nebudu jiţ třeba 

 o tématu smrti a nemoci se ve 

společnosti moc nemluví, proto se 

běţně o hospic moc lidí nezajímá 

 sníţení dotací ze strany státu 

 

 

Zdroj: vlastní zpracován 
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4. Návrhová část 

V návrhové části se věnuji různým formám financování hospice. Jako financování 

chápu nejenom samotné získávání finančních prostředků, ale také moţnost sníţit 

náklady na správném místě a moţnost redistribuovat finance lépe. Přínosem 

pro neziskové organizace je i dobrovolnická pomoc a věcné dary, které také šetří 

organizaci značnou část financí. Je potřeba myslet i na tyto zdroje a proto se jimi budu 

také zabývat.  

 

4.1 Dárcovské SMS 

Dárcovské SMS jsou oblíbenou formou pomoci, donátor můţe přispět kdykoliv a velmi 

jednoduchým způsobem, pošle pouze SMS v konkrétním znění. Důleţité je, ţe dárce je 

seznámený s tím, kolik ho SMS bude stát a kolik peněz z její ceny přijde organizaci. 

V tomto případě SMS stojí 30 Kč a 28,50 Kč jde pro hospic, případně je moţnost 

ročních příspěvků, kdy dárce pošle SMS v pozměněném znění a kaţdý měsíc se SMS 

pošle. Na internetových stránkách je chybně uvedeno 27 Kč, doporučuji tento údaj 

upravit. Navíc dárcovské zprávy nejsou příliš propagovány, na webových stránkách 

jsou téměř k přehlédnutí, doporučuji zadat administrátorovi webu jejich umístění 

do boku kaţdé stránky, aby se tím podpořilo jejich zasílání. 

Navrhuji vytvoření banneru a umístění na vhodné webové stránky, s ţádostí o zaslání 

DMS. Příkladem vhodných webů mohou být stránky věnované brněnskému dění a 

sociální problematice: 

 www.kamvbrne.cz - tyto stránky s neziskovými organizacemi jiţ spolupracují 

(např. podpořily bannerem projekt Chodící lidé)  

 www.centrumbrna.cz - navštěvované stránky, které zvou na pořádané události 

v Brně  

 www.321brno.cz - web zaměřený na akce a události v Brně 

 www.umirani.cz - informační a diskusní portál věnovaný problematice umírání, 

poskytuje odborné rady a články pro lékaře i laiky. Velmi tematicky vhodný 

prostor pro umístění banneru  
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 www.linkos.cz - stránky Česká onkologická společnost České lékařské 

společnosti Jana Evangelisty Purkyně 

 www.familypoint.cz - stránky pro rodinu pro Jihomoravský kraj a Vysočinu 

Účelem je, aby se o hospici lidé dozvěděli a v nejlepším případě i poslali dárcovskou 

SMS. Případně přispěli jinak. Jednotlivé weby osloví fundraiser a poţádá o spolupráci 

výměnou za umístění banneru spolupracujícího webu na stránky hospice. Nejlepší 

formou oslovení  je telefonní nebo osobní kontakt. Telefonický kontakt (případně 

i email) je dostupný na všech zmiňovaných webech. 

U dárcovských SMS navrhuji i moţnost darování vyšších částek, např. 50, 100 a 250 

Kč. To je vhodné hlavně pro dárce, rozhodující se impulzivně a mobil mají u sebe. 

Můţou tak přispět větší částkou, kterou by pravděpodobně v budoucnu uţ neposlali. 

Návrh má přinést zvýšení zaslání DMS a výnos z tohoto typu financování. Přesný počet 

zaslaných DMS je však těţko určitelný. Beru-li v úvahu, ţe doposud se lidé mohli 

o DMS dozvědět pouze ze stránek (a případně i akcí) hospice a za kaţdou webovou 

stránku, na které by byl umístěn banner, by přišlo stejný počet DMS. Tak se při reálné 

domluvě tří spolupracujících webů (coţ povaţuji pro začátek za reálné) zvýší příjmy 

z DMS trojnásobně, roční zisk bude vyšší o 39 330 Kč (460 x 3 x 28.50 Kč).  

Obr. 4: Vzor banneru 

PODPOŘTE NÁS  

dárcovskou SMS ve tvaru: 

DMS HOSPICBRNO  

na tel. číslo 87 777 
cena SMS je 30 Kč (obdržíme 28,50 Kč) 

www.hospicbrno.cz 

Zdroj: vlastní zpracování s vyuţitím loga Hospice u sv. Alţběty, dostupné z www.hospicbrno.cz 
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4.2 Spolupráce s lékárnami 

Velkou poloţku nákladů tvoří spotřeba materiálu mimo jiného i léků. V loňském roce 

vydal hospic za léky 600 000 Kč a za zdravotnický materiál 500 000 Kč. Fundraiser 

osloví osobně lékárny v Brně a pokusí se s nimi dohodnout při takto vysokých odběrech 

velkoobchodní cenu. V Brně působí velké mnoţství lékáren (několik desítek). Je 

vhodné oslovit větší (např. Dr. Max, Chytrá lékárna), které dostávají od svých 

dodavatelů díky velkým obratům i větší slevy. Např. Chytrá lékárna na svých webových 

stránkách nabízí, ţe připraví speciální program výhod, zprostředkuje nákup většího 

mnoţství produktů nebo zajistí speciální nabídku
70

. Běţní klienti mají bonus, ţe při 

posbírání bodů za nákupy (v hodnotě 3 000 Kč), jim při dalším nákupu zlevní 10%. To 

je částka, kterou hospic se svými nákupy lehce docílí a proto minimální slevy kaţdý 

měsíc jsou 10%. Za rok se uspořená částka dostane na 110 000 Kč. Při větších 

objemech je lékárna ochotna poskytnout větší slevy. Zaměstnanec Chytré lékárny mi 

potvrdil, ţe podle typu zboţí by se jednalo o slevu 15-18%. Celkově tedy organizace 

sníží náklady na léky a zdravotnický materiál o 165 000 Kč ročně (při uvaţované niţší 

sazbě 15%).    

Další moţností je poţádat lékárny o sponzoring ve formě hmotných darů. Lékárny mají 

zásoby léků a zdravotnického materiálu s omezenou platností exspirace, které by však 

v hospici našli před tím, neţ projde jejich doba spotřeby uplatnění. Tento návrh je 

náročný hlavně z časového hlediska, kdy fundraiser musí oslovit co nejvíce lékáren 

v Brně. Vytvoří si seznam lékáren a bude je podle lokalit navštěvovat a jednat 

s vedoucím pobočky. Seznam doporučuji vytvořit podle internetových Zlatých stránek 

(www.zlatestranky.cz) a zadat klíčové slovo "lékárny Brno", vyhledávač nalezne 135 

kontaktů. Při jednání s vedoucími pobočky na sebe nechá kontakt a domluví se, ţe 

v případě, kdy budou mít něco k odběru, bude ho kontaktovat. Fundraiser si také vezme 

kontakt na vedoucího, aby s ním dále mohl jednat, případně ho i pozvat na pořádané 

akce (druhotným účelem je stále propagovat akce hospice). V situaci, kdy lékárny 

budou mít materiál k darování budou osloveni zaměstnanci nebo dobrovolníci, aby ho 

svezli do hospice. Tato část návrhu nejde přesným kvalifikovaným odhadem vyčíslit, 

                                                           
70 Chytrá lékárna. [online], 2013. 
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ale předpokládám, ţe se ročně takto můţe uspořit 12 000 Kč (coţ je velmi podobná 

částka jakou hospic za rok vybere na DMS a taktéţ pouţije na nákup tohoto zboţí).       

   

4.3 Projekty se zdravotnickými školami v Brně 

V Brně sídlí několik zdravotnických škol, se kterými organizace můţe navázat 

spolupráci. Jedná se o tyto školy: 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Merhautova 15 

 Střední zdravotnická škola, Jaselská 9 

 Střední zdravotnická škola Evangelické akademie, Šimáčkova 1 

 Vyšší odborná škola zdravotnická, Kounicova 16 

 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 

Studenti těchto škol  mají předpoklad pro práci s nemocnými lidmi a mají dobré znalosti 

zdravovědy. Pro hospic to budou uţiteční dobrovolníci při péči o pacienty. Tento 

projekt musí být podpořen také ze strany škol. Jejich ţákům se naskýtá moţnost 

nenahraditelné praxe, která je po nich při příchodu do zaměstnání často vyţadována. 

Také znalosti získané při práci v hospici je obohatí v jejich studiu i ţivotě. Realizace 

tohoto návrhu je finančně velmi nenáročná. Navrhuji osobní oslovení škol (respektive 

ředitelů škol) fundraiserem s ţádostí o spolupráci. Plán má velký potenciál ke zdárnému 

provedení. Návrh bude povaţován za úspěšný při zapojení pěti ţáků, kaţdý týden 

po pěti hodinách denně. Při sazbě jiţ dříve uvaţovaných 80 Kč za hodinu, jde 

o ušetřenou částku 2 000 Kč na den, tzn. 40 000 Kč za pracovní měsíc a za rok 480 000 

Kč. Nutno však počítat s tím, ţe dobrovolníci plnohodnotně nenahradí placené pracovní 

síly a tyto náklady hospic nemá. Po „zapracování“ však mohou studenti (především 

lékařské fakulty) placené zdravotní sestry nahradit, a tím by došlo k faktickým úsporám.      

Tento návrh má i nefinanční stránku pohledu. Dobrovolníci věnující se pacientům jsou 

pro ně velkou psychickou oporou a dá se říci, ţe mohou zpříjemnit jejich poslední dny 

ţivota. Tito lidé to velmi ocení, stejně tak jako jejich rodiny či přátelé, kteří se mohou 

stát potencionálním pacientem nebo dárcem a věnovat hospici další prostředky na jejich 

činnost jako poděkování za dobrou péči o jejich blízké. Hospic si tím také zároveň 

vytváří reputaci kvalitního zařízení a jeho pozitivní pověst se můţe dále šířit. 
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Riziko vidím pouze v neochotě škol, respektive studentů, spolupracovat. Ošetřování 

pacientů s blíţícím se koncem ţivota nemusí být pro mladé lidi zrovna ţádoucí. 

Psychická odolnost a připravenost častého kontaktu se smrtí se u náctiletých studentů 

ze středních škol nedá očekávat. Proto by bylo na důkladném zváţení kaţdého ţáka, zda 

bude mít o takovou praxi zájem.  

 

4.4 Slevové portály 

V posledních několika letech je velkým trendem nakupování sluţeb a zboţí přes 

slevové portály. Portály jsou velmi oblíbeným prostředkem, jak se slevou několika 

desítek procent levně nakoupit. Neziskové organizace reflektují tento hit a se slevovými 

portály se domlouvají na charitativních akcích. Většinou jde o podporu 

handicapovaných, především dětí, a finanční výtěţek jde na koupení speciální pomůcky, 

často se také jedná o podporu týraných zvířat nebo samotné neziskové organizace. 

První moţností návrhu je, aby fundraiser oslovil větší slevové portály, jako jsou např. 

Slevomat, Vykupto , Zapakatel s prosbou o "vystavení" voucheru k získání finančních 

prostředků pro hospic. Tyto portály mají s pořádáním těchto akcí zkušenosti a jsou jim 

nakloněni.  Voucher, obvykle bývá v hodnotě 20,30 nebo 50 Kč a uţivatelé portálu mají 

moţnost tento voucher koupit a podpořit tím konkrétní projekt. Celá vybraná částka jde 

na uvedený projekt a portál tak za vlastní náklady (provoz stránek a agenda spojená 

s akcí) organizaci podpoří. Tyto akce jsou jednorázové a jejich výdělek je závislý 

na druhu podporované organizace (na děti se zpravidla vybere více neţ na staré lidi). 

Z průzkumu jiţ proběhnutých akcí na různých portálech a prodeje voucherů 

předpokládám, ţe se prodá 300 voucherů (při moţnosti zvolení voucherů 20,30, nebo 50 

korun a tedy průměrným ziskem 33 Kč) a zisk je 10 000 Kč. Důleţité je však i správně 

načasovat akci. Před Vánoci jsou lidé ochotnější přispět více neţ během roku, naopak 

během období letní dovolené nejsou prodeje tak vysoké.  

Druhou moţností je delší spolupráce s portálem, jako je například nebeslev.cz, kde 

za kaţdý prodaný voucher jde 1 Kč na nějakou nadaci (dříve portál podporoval nadaci 

Kapka naděje, aktuálně je to sdruţení Helios Mostkovice). Tato jedna 1 Kč z kaţdého 

prodaného voucheru jde z hodnoty prodaného zboţí prodejce, nikoliv slevového 

portálu, dodavatel slevy má tuto podmínku ve smlouvě nebo s ní nemusí souhlasit. 
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Slevový portál o své peníze nepřichází, a proto nemá důvod s podporou nadace 

nesouhlasit. Při prodeji několika stovek aţ tisíce voucherů měsíčně (průměrně uvaţuji 

1000 voucherů měsíčně) je zisk 1 000 Kč měsíčně, ročně tedy 12 000 Kč.   

Za velmi důleţité povaţuji výběr vhodného partnera, ne všechny slevové portály mají 

dobrou pověst, ta by mohla mít negativní vliv i na dobré jméno hospice, které si poctivě 

léta buduje. Je také podstatné vybrat si slevový portál s širokou základnou zákazníků, 

aby mohlo být osloveno maximální mnoţství lidí a zaměřit se na portály oslovující 

z velké části brněnské občany. Ti budou ochutni přispět více na místní projekt, neţ lidé 

z druhého konce republiky, jeţ nikdy do kontaktu s Hospicem sv. Alţběty nepřijdou.   

Existuje tzv. agregátor slev, sdruţující velkou většinu slevových portálů. V případě, ţe 

fundraiser neuspěje u prvních tří velkých portálů, vyuţije seznamu slevových portálů, 

které nalezne na stránce www.skrz.cz/obchody. Sama jsem 10 menších portálů oslovila 

a výsledkem bylo, ţe předběţně by byla akce na vystavení slevy moţná (3 portály 

souhlasily - Sleva dne,Slušná sleva a Ber slevu), pro druhou část návrhu, tj.  dlouhodobá 

spolupráce a příspěvek za kaţdý prodaný voucher, se ţádný z dotazovaných portálů 

nevyslovil kladně. 

 

4.5 Rozšíření hospicového bazaru 

Projekt hospicového bazaru je úspěšným počinem a přináší pravidelné zisky organizaci. 

Lidé do něj sami nosí hodně věcí, častokrát z pozůstalostí a jedná se i o cenné 

staroţitnosti. Ty je však v bazaru těţké prodat (lidé si zde většinou kupují drobnosti 

za pár desítek korun a nejsou připraveni zakoupit věci v tisícové hodnotě), proto je 

vhodné prodávat tyto věci jinou formou. Občas se draţší věci prodávají ve staroţitnické 

aukci, ale tento způsob je zdlouhavý a musí se jednat o mimořádně cenné věci. Proto 

navrhuji, aby zaměstnankyně bazaru (která má znalosti v oboru staroţitnictví) prodávala 

toto zboţí na internetovém portálu Aukro.cz. Zde jsou uţivatelé ochotni za vzácné věci 

připlatit a díky tomu, ţe se jedná o aukci, můţe být výnos zajímavý. 

Paní Kotrlová nejdříve registruje hospic na portálu (zadání identifikačních údajů, adresy 

apod.), tato sluţba je zdarma. Během pár dní jí bude účet vytvořen a bude moci začít 

prodávat zboţí. To je nutné před prodejem nejdříve nafotit a vytvořit popisky 

ke kaţdému prodávanému kousku. Na jeden kus zboţí počítám 10-15 minut času, který 
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můţe vyuţít, kdyţ v bazaru nejsou zákazníci. Vloţení zboţí do systému Aukra je 

jednoduché, za kaţdou poloţku se však platí pevné poplatky (náklady na kus jsou podle 

typu zboţí, ale v rámci cca 10 Kč). Při úspěšném prodeji si portál účtuje provize podle 

výše prodeje (v průměru se jedná o 10%). Podle informací paní Kotrlové se objeví 

měsíčně asi 5 hodnotnějších věcí, které by se daly prodat v průměru po 1 000 Kč. 

K tomu bude vyuţíván systém internetových aukcí na Aukru. Urychlí se tak prodej 

těchto věcí a hospic dostane zaplacenou jejich trţní hodnotu. Měsíčně si zlepší svoji 

bilanci o 4 500 Kč (po odečtení 10% za provizi portálu), ročně o 54 000 Kč.. Na tomto 

návrhu se také mohou podílet dobrovolnice z hospicového bazaru, které paní Kotrlové 

pomohou s administrativou (kontakt se zákazníky přes Aukro, příprava a zaslání zboţí).  

 

4.6 Benefiční divadelní představení 

Hospic často pořádá různé benefiční koncerty, benefiční divadlo je podobným počinem, 

s moţností vyššího výnosu. Většina benefičních divadelních představení, která se 

pořádala v poslední době, se potýkala s problémem, ţe lidé dali minimální částku 

za vstupné a výnos nebyl tedy takový, jaký by si organizátoři představovali. Navrhuji 

domluvit konkrétní představení s pevnou cenou vstupenky. V Brně je mnoţství divadel, 

jako nejziskovější povaţuji Městské divadlo Brno, a to bych také jako první oslovila. 

Představení jsou často vyprodána, a tak je na tom divadlo finančně dobře. Divadelní 

scéna má kapacitu 300 lidí. Uvaţuji-li, ţe by představení bylo za cenu 500 Kč, coţ je 

standardní cena, příjem bude 150 000 Kč (při plném obsazení divadla). Opět je vhodné, 

aby fundraiser oslovil divadlo osobně.  

Jak jsem zjišťovala, divadla mají s benefičními představeními zkušenosti a jednou 

za čas je podpoří. Např. v tomto roce divadlo Bolka Polívky odehrálo několik 

představení hry Čtyři dohody
71

, Husa na provázku podpořila beneficí Ukrajinu
72

, 

                                                           
71

 Divadlo Bolka Polívky. Čtyři dohody. [online], 2014. 

72
 Regiony 24.cz. V divadle Husa na provázku proběhne benefiční večer Brno pro Ukrajinu. [online], 

2014. 
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městské divadlo Brno pořádalo koncert pro Nadačního fond dětské onkologie 

KRTEK
73

.    

              

4.7 Přednášky a marketingové akce 

Aby mohl hospic fungovat, je důleţitý dobrý marketing. Účastnit se akcí, na kterých 

mohou být budoucí dárci nebo pacienti a informovat je o existenci hospice, jeho 

činnostech a potřebě financování. Myslím, ţe zaměstnanci hospice jsou v tomto ohledu 

velmi aktivní a snaţí se ho prezentovat, kdekoliv to jen lze (viz marketing v analytické 

části). V této souvislosti navrhuji několik míst a akcí, kde by mohl být hospic ještě 

prezentován.  

Skoro kaţdá městská část má svůj spolek seniorů, kde se hospic můţe představit. 

Zvláště pro lidi, kteří ţijí v domácnosti sami, můţe být tato informace důleţitá. Mohou 

náhle onemocnět a nebude se mít o ně kdo postarat. V takovém případě můţe rychle 

pomoci domácí nebo lůţkový hospic. Pacienti se o hospici většinou dovídají 

od ošetřujícího lékaře, od sociálních pracovnic nemocnic, z webových stránek a letáků. 

Je potřeba být v kontaktu s lékaři a sociálními pracovníky, aby i nadále mohli 

pacientům hospic doporučit. Doporučuji podpořit komunikační kanál o reklamy nebo 

články v místních novinách (například v rámci kaţdé městské části v Brně vychází 

měsíčníky o aktuálním dění či časopis Šalina apod.), kam se umístí článek o hospici. 

Většinou je tato inzerce placená, ale kontaktovala jsem zaměstnance Zpravodaje Brna 

města a vzhledem k tomu, ţe město Brno podporuje hospic, byla by i tato jednorázová 

inzerce zdarma. Začne se tedy spolupracovat s tímto časopisem a po vyhodnocení, se 

zváţí zda měl tento způsob efekt. 

Účinnou propagací také můţe být leták ve veřejné dopravě.  Cena za 1. měsíc za jeden 

leták ve formátu A3 je 150 Kč. Doporučuji umístění alespoň 20letáků (3 000 Kč), 

za kaţdý další měsíc je cena 130 Kč za kus (20 x 130 x 2 = 5 200 Kč). Letáky budou 

v MHD umístěné během tří měsíců. Instalace a odstranění jednoho letáku je 8 Kč (20 x 

8 = 160 Kč)
74

. Do návrhu je potřeba započítat náklady na tisk ve výši 500 Kč. Celkově 

                                                           
73

 Epoch times. Městské divadlo Brno pořádá benefiční koncert pro Krtka. [online], 2014. 

74
 DPMB Dopravní podnik města Brna, a.s. Reklama. [online], 2014.  
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by si tento návrh vyţádal investici  8 860 Kč (3 000 Kč + 5 200 Kč +160 Kč+ 500 Kč). 

Leták bude propagovat hospic a ţádat o zaslání dárcovské SMS, dobrovolnickou práci a 

věcné dary. MHD je frekventované místo a během měsíce můţe leták vidět několik 

desítek tisíc lidí. Nejvíce si slibuji od zaslání DMS. Návrh bude povaţován za úspěšný 

při zaslání 500 DMS měsíčně. Za 3 měsíce zkušebního provozu si tak hospic přijde 

na 42 750 Kč (500 x 3 x 28,50 Kč). Vzorový leták jsem vytvořila a připojila do přílohy. 

Marketingové akce mají zvýšit zájem veřejnosti o hospic a podpořit jeho financování 

individuálními dárci. Akce konané v rámci jiných událostí (např. slavnosti Velikonoc, 

slavnosti jídla), jeţ se hospic účastní, jsou úspěšné. Ale akce pořádané pouze hospicem 

nejsou tak dobře prezentovány a lidé o nich nevědí, a proto jich moc nepřijde. 

Doporučuji informace o konaných eventech uveřejnit i na webech věnovaných 

brněnskému dění. Fundraiser přidá pozvánky na akce na webové stránky, jiţ výše 

zmiňované v návrhu dárcovských DMS. Jsou to často navštěvované weby a účast by se 

díky nim zvýšila.     

 

 

4.8 Souhrn finančních přínosů realizace návrhů a časový 

harmonogram  

V následující tabulce jsem shrnula finanční přínos jednotlivých akcí ať uţ po stránce 

finančních úspor nebo přímého zisku. Náklady na návrh jsem většinou pro zjednodušení 

vyčíslila na rovných 0 Kč, i kdyţ počítám, ţe v souvislosti s návrhy bude mít organizace 

menší náklady. Konkrétně se jedná o výdaje za telefon, který bude mít fundraiser 

při četných kontaktech s partnery, a administrativní materiál (papír, tisk, vizitky apod.). 

Tyto náklady nepřekročí za dobu realizace návrhů 500 Kč. Nejvyšším nákladem by byl 

samozřejmě čas fundraisera, ale vzhledem k tomu, ţe je zaměstnán v hospici na plný 

úvazek a mými návrhy dojde k rozšíření jeho pracovních činností, nepočítám jeho mzdu 

do nákladů, protoţe by je organizace měla v kaţdém případě.      

Nejvíce ziskový je návrh s uspořádáním benefičního divadla s výnosem 150 000 Kč. 

Dále pak rozšíření hospicové bazaru přinese 54 000 Kč. Tento návrh povaţuji 

za nejlépe uskutečnitelný. Konzultovala jsem ho i s paní Kotrlovou, která sama o něm 
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jiţ uvaţovala a povaţuje ho za velmi dobrý, ale zatím ho neměla čas uskutečnit. 

Marketingové akce mají přinést výnos téměř 43 000 Kč, dále pak dárcovské DMS 39 

330 Kč a slevové portály 22 000 Kč. Co se týká úspor, tak nejvíce se uspoří za pomoc 

dobrovolníků, sumu jsem vyčíslila na 480 000 Kč ročně. Nalezením vhodné lékárny 

hospic sníţí své náklady o 177 000 Kč ročně.      

 

Tabulka 12: Přehled návrhů a jejich finanční stránka  

Návrh Výnos (+)/úspora (-) Náklady na návrh 

Dárcovské SMS + 39 330 Kč 0 Kč 

Spolupráce s lékárnami - 165 000 Kč; - 12 000 Kč 0 Kč 

Zdravotnické školy - 480 000 Kč 0 Kč 

Slevové portály + 22 000 Kč 0 Kč 

Rozšíření hospicového bazaru + 54 000 Kč 0 Kč 

Benefiční divadlo + 150 000 Kč 0 Kč 

Marketingové akce + 42 750 Kč 8 860 Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 13 uvádí přehled realizace návrhů. Shrnula jsem v ní jednotlivé postupy 

návrhy, včetně jejich harmonogramu provedení, tak aby měly co největší šanci na 

úspěch. ohodnotila jsem je po stránce časové náročnosti a také uvedla, kdo návrh bude 

realizovat. Některé činnost mají opakující se charakter, proto nebyly uváděny 

opakovaně, ale zapsala jsem jejich frekvenci opakování. 
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Tabulka 13: Přehled realizace návrhů 

Čas 

realizace 
Kdo Úkony Časová náročnost 

Červen 

(1.-2. 

týden) 

Fundraiser 

Oslovení Chytré lékárny a 

dojednání slevových podmínek 

(první odběry zboţí) 

1 h 

Vytvoření seznamu a prvotní 

kontakt s 15brněnskými 

lékárnami (kvůli darování 

materiálu před exspirací) 

4 h 

Oslovení zdravotnických škol a 

domluvení praxe pro ţáky na 

prázdniny 

4 h 

Kontakt s weby pro umístění 

banneru DMS, domluvení a 

zaslání návrhu 

4 h 

Zaměstnanec 

hospicového 

bazaru 

Zaloţení účtu na Aukro.cz 0,5 h 

Červen 

(3-4. 

týden) 

Fundraiser 

Oslovení slevových portálů pro 

dlouhodobou spolupráci a 

dojednání podmínek (a 

předběţné zjišťování zájmu pro 

vystavení krátkodobých 

voucherů) 

3 h 

Oslovení divadel a domluvení 5 h 
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benefičního představení (datum, 

typ představení) 

Oslovení dalších 40lékáren 10 h 

Zaměstnanec 

hospicového 

bazaru 

Nafocení, vytvoření popisků a 

vloţení prvních věcí na 

Aukro.cz, kontakt se zákazníky 

a zaslání zboţí) 

2 h (pravidelně se 

opakuje po 14dnech 

do konce roku) 

Červenec 

(1-2. 

týden) 

Fundraiser Oslovení dalších 40lékáren 10 h 

Zaměstnanec 

hospice 

Zaučení prvních 10dobrovolníků 

ze zdravotnických škol (kaţdý 

týden 5) 

1 h (pravidelně se 

opakuje po 14dnech 

do konce 2.týdne v 

prosinci) 

Červenec 

(3.-4. 

týden) 

Fundraiser Oslovení dalších 40lékáren 10 h 

Srpen 

(1.-2. 

týden) 

Fundraiser 

Kontakt s inzercí MHD a 

domluvení vystavení letáků, 

zadání tisku letáků 

1,5 h 

Srpen 

(3.-4. 

týden) 

Dobrovolník 
První odběry exspiračního zboţí 

z lékárny 

1 h (opakuje se 

nepravidelně, 10 h 

do konce roku) 

Září 

(1.-2. 

týden) 

Fundraiser + 5 

dobrovolníků 
Uskutečnění benefičního divadla 5 h 

Fundraiser 
Realizace letáků v MHD (na 3 

měsíce) 
1 h 

Září (3.-4. Fundraiser Kontakt s inzercí Zpravodaje a 2 h 



81 
 

týden) domluvení článku o hospici 

včetně jeho vytvoření 

Listopad 

(3.-4. 

týden) 

Fundraiser 
Oslovení slevových portálů pro 

vystavení krátkodobé slevy 
2 h 

Prosinec 

(1.-2. 

týden) 

Fundraiser 

Vytvoření materiálů pro slevový 

portál a komunikace s portálem 

a lidmi v diskuzi) 

2 h 

Leden (1. 

týden) 

Fundraiser + 

vedení hospice 

Vyhodnocení přínosu realizace 

všech návrhů 
2 h 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5. Závěr 

V dnešní době existuje velké mnoţství neziskových organizací s různým zaměřením. 

Zaujala mě tematika hospicové péče, protoţe se o ní příliš na veřejnosti nemluví. A to je 

chyba, protoţe spousta z nás by musela na hospicovou péči změnit názor. Kaţdý 

chceme, aby naši prarodiče a rodiče umírali důstojně, v blízkosti rodiny a dostalo se jim 

kvalitní péče. Tyto aspekty jsou naplňovány posláním a cílem hospiců. Bohuţel jejich 

péče je dost finančně náročná, a tak aby mohla být dopřána všem, kdo o ni mají zájem, 

je poskytována lidem za dostupných podmínek. Výnosy za poskytnuté sluţby však 

nepokryjí veškeré náklady a organizaci musí získávat prostředky na svoji činnost jinými 

dalšími způsoby. 

V první části práce jsem zpracovávala teoretická východiska neziskových organizací, 

především jejich financování. Následující analytická část práce se věnovala zhodnocení 

fungování a financování konkrétní neziskové organizace. Pro svoji práci jsem si vybrala 

Hospic u sv. Alţběty v Brně, protoţe mě oslovilo, jakým laskavým způsobem zde 

pečují o své pacienty. Pouţila jsem analýzu vnitřního prostředí, oborového okolí a 

analýzu rizik. Poznatky z těchto analýz jsem shrnula do výsledné SWOT analýzy. 

Zjištěním analýz bylo, ţe rizika financování této organizace souvisí především 

s faktory, které jsou vlastní činností neovlivnitelné. Jedná se například o výše dotací 

poskytnutých Jihomoravským krajem, městem Brnem, Ministerstvem práce a sociálních 

věcí nebo získání prostředků na základě grantových projektů. 

Svými návrhy jsem se proto snaţila zaměřit hlavně na podporu financování 

individuálními dárci, stejně tak na rozvoj marketingových akcí a propagace, které 

podpoří znalost hospicové tematiky. Návrhy jsem také zaměřila na moţnosti, jakými by 

mohl hospic uspořit finanční prostředky. Jedná se především o vyhledání výhodnějšího 

dodavatele léků a zdravotnického materiálu a získání dobrovolníků pro rozvoj činností. 

Vypracovala jsem takové návrhy, které mají šanci reálně uspět a přinést finanční zdroje, 

případně organizaci peníze ušetřit. Zaměřila jsem se na projekty, jeţ budou také lehce 

proveditelné a nebudou organizaci ekonomicky zatěţovat. Cílem práce bylo navrhnout 

takové formy financování, které podpoří činnosti neziskové organizace. Tyto cíle se mi 

podařilo naplnit. 
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Přílohy 

Příloha 1: Klasifikace neziskových organizací dle činností (Zdroj: (3)) 

Mezinárodní klasifikace 

neziskových organizací  

ICNPO 

Systém klasifikace 

netrţních činností 

OSN COPNI 

Odvětvová klasifikace nevýrobních 

ekonomických činností OKEČ-ČR 

Kultura, sport a volný 

čas 

Rekreační, kulturní 

sluţby 

92. Rekreační, kulturní a sportovní 

činnost 

Vzdělávání a výzkum Vzdělávání sluţby a 

výzkum 

80. Školství  

73. Výzkum 

Zdravotnictví Sluţby zdravotnické 85.1. Zdravotnictví 

Sociální sluţby Sociální sluţby 75. Kolektivní a individuální 

sociální sluţby a sociální politiky 

Komunitní rozvoj a 

bytové hospodářství 

Občanskoprávní osvěta a 

politické organizace 

Filantropie 

  

Nadace mezinárodní 

Náboţenství a církve 

Církevní sluţby  

Odbory a profesní 

spolky 

Organizace profesní, 

odborářské a občanská 

sdruţení 

Činnost společenských organizací 

(odbory, politické strany, církve a 

profesní spolky) 

Nespecifikované činnosti Ostatní sluţby, 

smíšené a 

nespecifikované 

Ostatní osobní sluţby 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. 2007. s. 42 



 

Příloha 2:: Počet nestátních neziskových organizací v ČR v období 1991-2011  

Rok Občanská 

sdružení 

Nadace Nadační 

fondy 

Obecně 

prospěšné 

společnosti 

Evidované 

právnické 

osoby 

Organizační 

jednotky a 

sdružení 

1990 3 879      

1991 9 366      

1992 15 393 1 551     

1993 21 694 2 768     

1994 24 978 3 800     

1995 26 914 4 253     

1996 27 807 4 392  1   

1997 30 297 5 238  52   

1998 36 046 55 71 129   

1999 38 072 272 695 560   

2000 42 302 282 735 557   

2001 47 101 299 784 701   

2002 49 108 330 825 762 4 785 30 547 

2003 50 997 350 859 884 4 946 31 502 

2004 53 306 362 898 1 038 4 927 32 020 

2005 54 963 368 925 1 158 4 605 33 178 

2006 58 347 380 992 1 317 4 464 28 868 

2007 61 802 390 1 048 1 486 4 446 29 378 



 

2008 68 631 411 1 095 1 658 4 399 29 752 

2009 72 111 429 1 168 1 813 4 347 30 640 

2010 72 111 449 1 205 1 958 4 352 31 168 

2011 72 981 455 1 224 2 004 4 358 31 525 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě STEJSKAL, J., KUVÍKOVÁ, H., MAŤÁKOVÁ, K. Neziskové 

organizace - vybrané problémy ekonomiky. 2012. s. 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 3: Lůţková péče v číslech 

Lůžková péče v číslech 2010 2011 2012 

počet % počet % počet % 

Počet pacientů lůžkového hospice 238 100% 314 100% 286 100% 

Počet pacientů s trvalým bydlištěm 

v Brně 

180 76% 207 66% 209 73% 

Počet pacientů s trvalým bydlištěm 

mimo Brno 

58 24% 107 34% 77 27% 

Počet pacientů, kteří zemřeli v hospici 195 82% 263 84% 237 83% 

Počet pacientů přeložených do jiného 

zařízení 

12 5% 12 4% 47 17% 

Průměrná délka hospitalizace ve 

dnech 

28 x 21,2 x 24,7 X 

Využití lůžek x 90% X 82% x 88% 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Gabriela, o.s. Výroční zpráva 2012. 2013. s. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 4: Ukázka hospicových pokojů a hospicový bazar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 5: Návrh letáku do MHD 

PODPOŘTE HOSPIC 

U SV. ALŽBĚTY 

 

dárcovskou SMS ve tvaru: 

DMS HOSPICBRNO  

na tel. číslo 87 777 

CENA SMS JE 30 Kč (OBDŽÍME 28,50 Kč) 

 

Hospic u sv. Alžběty,  

Kamenná 36, 639 00 Brno  

Tel.: +420 543 214 761 

E-mail: hospic@hospicbrno.cz 



 

Jak nám můžete 

pomoci? 

 

Přijďte za námi jako 

dobrovolník 

Finančním darem 

Navštivte dobročinný 

bazar (Cihlářská 1, zastávka Antonínská) 

Věcným darem nebo nákupem speciálních 

pomůcek 

 

ZA KAŽDOU POMOC VÁM 

PŘEDEM  DĚKUJEME 

 

Přijímáme nové pacienty 

více na našich stránkách 

www.hospicbrno.cz 

Zdroj: vlastní zpracování 


