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ABSTRAKT   

Předmětem bakalářské práce „Účetnictví neziskové organizace“ je vymezení 

neziskového sektoru. V teoretické části rozebírám jak ziskový tak neziskový sektor a 

podrobněji specifikuji základní pojmy, které se týkají existence a činnosti neziskových 

organizací. Praktická část podrobněji analyzuje neziskový sektor do tří stupňů z hlediska 

financování, organizování a účetnictví a uvádím rozdíly mezi ziskovou a neziskovou 

sférou. Na tyto činnosti aplikuji nástroje controllingu. Pro rozbor v účetních linkách jsem 

pouţila výroční zprávu Nemocnice Kyjov, která je přístupná na internetových stránkách. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Nezisková organizace, zisková organizace, účetnictví, controlling, fundraising 

 

ABSTRACT   

The bachelor thesis „Accounting in nonprofit organization“ defines the nonprofit 

sector. In the theoretical part I analyze both profit and nonprofit sector and in detail I 

specify the basic concepts related to the existence and activities of nonprofit organizations. 

The practical part focuses in detail on the nonprofit sector in three stages with respect to 

financing, organization and accounting, and I also mention the difference between profit 

and nonprofit sector. For these activities I use the controlling tools. I used Kyjov hospital's 

annual report, which is available on the website, for the analysis of accounting lines. 
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ÚVOD 

Hlavním předmětem mé bakalářské práce je téma účetnictví v neziskové organizaci 

v hlubších souvislostech. Hlavním cílem je vymezení neziskového sektoru v kontextu 

účetnictví, controllingu a jeho zařazení do národního hospodářství. Práce se také 

soustřeďuje na vymezení významných rozdílů mezi ziskovým a neziskovým sektorem. 

I kdyţ předmět účetnictví jsem měla pouze jeden semestr z celého mého tříletého 

studia na katedře inţenýrské pedagogiky na Českém vysokém učení technickém v Praze, 

zajímalo mě, jak neziskové organizace fungují a jak k nim přistupují zainteresované strany 

v České republice. Z tohoto důvodu jsem si téma vybrala.  

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to do teoretické a praktické části. 

V teoretické části jsem zařadila neziskový sektor do celkového národního hospodářství. 

Dále jsem specifikovala ziskový sektor, který je také nedílnou součástí národního 

hospodářství. Kaţdá nezisková organizace musí být doloţena právními předpisy, kterými 

se za kaţdých okolností musí řídit. Nesmím zapomenout na poslední rozdělení 

neziskových organizací podle kritérií, a rovněţ podle státních a nestátních neziskových 

organizací. V neposlední řadě své teoretické části jsem pro zajímavost uvedla, jaký je 

význam „fundraising“. Fundraising je velice důleţitá činnost pro chod neziskové 

organizace, zabývající se zajišťováním peněţních i jiných prostředků. Nakonec jsem se ve 

své teoretické části zaměřila na role a postavení správní rady v neziskových organizacích. 

V praktické části vyuţívám obecné i konkrétní pojetí organizování účetnictví 

v neziskového sféře, na které taktéţ aplikuji nástroje controllingu. Zaměřuji se  

na příspěvkovou organizaci Nemocnici Kyjov, která se nachází v Jihomoravském kraji. 

Bohuţel mi nebyly poskytnuty detailní informace o chodu a účetnictví v organizaci, proto 

jsem pouţila informace, přesněji výroční zprávu, která je zveřejněna na internetových 

stránkách dané příspěvkové organizace.  

 

 

 

  



2 

 

1. VYMEZENÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

V první řadě si musíme uvědomit, co neziskové organizace vlastně znamenají a 

kam je zařadit v oblasti národního hospodářství. Poté můţeme rozdělit jednotlivé skupiny 

neziskových organizací. 

1.1. Členění národního hospodářství 

Veřejný a neziskový sektor vykonává důleţitou úlohu uvnitř národního 

hospodářství, které tvoří systém subjektů (a vztahů mezi nimi), jeţ konají ekonomickou 

činnost (vyrábějí, investují, spotřebovávají, realizují důchodové, finanční převody  

na území daného státního útvaru. Státním útvarem rozumíme např. geografické území 

daného státu, jeho národní vzdušný prostor, teritoriální vody apod. Pod slovem národního 

hospodářství si dokáţeme představit ekonomiku určité země. (Tetřevová, 2008, str. 19). 

Nejdůleţitější kritéria, která patří do národního hospodářství, jsou: 

 „kritérium odvětví; 

 kritérium sektorů; 

 kritérium prostoru; 

 kritérium vlastnictví; 

 kritérium způsobu financování.“(Tetřevová, 2008, str. 19) 

V této kapitole nás bude nejvíce zajímat „kritérium vlastnictví“ a „kritérium 

způsobu financování“. 

Kritérium vlastnictví se dělí na soukromé a veřejné, přičemţ soukromé vlastnictví 

vlastní konkrétní fyzická či soukromá právnická osoba. Jsou zde různé formy soukromého 

vlastnictví, od ţivnostenského přes společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní 

společnosti aţ po nadnárodní akciové společnosti. Přičemţ u veřejného vlastnictví je 

vlastníkem veřejnost (seskupení lidí), nikoli určitá osoba. Veřejné vlastnictví se dělí  

na státní, obecní a uzemní. 

Kritérium způsobu financování se člení na sektor ziskový (trţní) a sektor neziskový 

(netrţní), o kterém budu podrobněji mluvit v dalších kapitolách. 
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Obr. 1.1. Rozčlenění národního hospodářství podle principu financování 

Zdroj: (Tetřevová, 2008, str. 26) 

1.2. Ziskový sektor 

Seskupuje ekonomické podměty, jejichţ hlavními cíli v krátkodobém časovém 

období je docílit ziskovosti. Subjekty, které patří do daného úseku, si opatřují prostředky 

na svůj provoz a rozvoj z jejich trţeb za provedené výrobky a poskytované sluţby. 

(Tetřevová, 2008, str. 26). 

 

Obr. 1.2. Ziskový sektor – způsob financování a vlastnictví 

Zdroj: (Tetřevová, 2008, str. 29) 
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1.3. Neziskový sektor 

Seskupuje podněty, jejichţ cílem není zisk, ale produkce prospěchu. Subjekty, které 

patří do daného úseku, získávají prostředky na svůj provoz a vývoz úplně nebo jenom 

z části z veřejných rozpočtů (státních, územních) nebo pomocí jiných procesů od určitých 

fyzických či právnických osob (sponzorské příspěvky, nadační fondy apod.). Organizace 

neziskového sektoru poskytují statky bezplatně nebo za modifikovanou cenu, tzv. 

uţivatelský poplatek, který zahrnuje specifický podíl spotřebitele na nákladech. 

(Tetřevová, 2008, str. 26) 

Obr. 1.3. Neziskový sektor – způsob financování a vlastnictví 

Zdroj: (Tetřevová, 2008, str. 29)        

    .     

1.4. Neziskové organizace ČR 

V České republice nepodléhá ţádný právní předpis, který by jasně formuloval 

pojetí neziskové organizace. Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, představuje 

organizace, jejichţ účelem není dosaţení zisku. Zákon uvádí seznam těchto subjektů: 

(Tetřevová, 2008, str. 38) 

 „obce jako základní územní samosprávní celky; 

 kraje jako vyšší územní samosprávné celky; 

 organizační složky státu, obcí a krajů; 

 příspěvkové organizace; 
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 státní fondy (podobně zdravotní pojišťovny apod.); 

 veřejné vysoké školy; 

 obecně prospěšné společnosti; 

 nadace, nadační fondy; 

 registrované církve a náboženské společnosti; 

 politické strany a politická hnutí; 

 zájmové sdružení právnických osob s právní subjektivitou; 

 občanská sdružení včetně odborových organizací; 

 komory a jiné neziskové organizace, které vznikají podle zvláštních předpisů – 

zákonů.“(Peková, 2012, str. 41) 

1.5. Právní předpisy NO 

Pro neziskové organizace je typické, ţe hlavním předmětem jejich činnosti není 

podnikání (Nonprofit organization). Pro pojem „nezisková organizace“ není definován 

platný právní předpis, i kdyţ se tak běţně pouţívá. Zaloţení, činnost, hospodaření, 

případně dosaţený zisk nebo zánik určitých organizací je legislativně upraveno zvláštními 

zákony. (Takáčová, 2010, str. 5) 

V České republice se účetní reţim preferuje finančním řízením před daňovým 

účetnictvím. Je řízen Ministerstvem financí a vytvářejí ho tyto zákony, vyhlášky a 

předpisy: 

 „zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; 

 vyhláška č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, 

příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu; 

 vyhláška č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví; 

 české účetní standardy pro účetní jednotky, u nichž hlavním předmětem 

činnosti není podnikání, č. 401-404 
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 vyhláška č. 507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky 

účtující v soustavě jednoduchého účetnictví. (Merlíčková Růţičková, 2011, 

stránky 94,95) 

V souladu se stanovením způsobu vedení účetnictví jsou nevýdělečné organizace 

děleny do dvou skupin podle toho, jaké předpisy jsou pro ně závazné: 

 příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu, územní 

samosprávné celky; 

 účetní jednotky, u kterých zásadním předmětem působení není podnikání 

(ostatní nevýdělečné organizace).“(Stejskalová, 2006, str. 15) 

Od 1. 1. 2014 začala platit nová změna zákona soukromého práva, jehoţ součástí je 

i nový Občanský zákoník. Některé změny se týkají také neziskových organizací: 

Občanské sdruţení a stávající spolky řadíme mezi nejrozšířenější formu neziskových 

organizací. Od 1. ledna 2014 (zákon 83/1990 Sb. o sdruţení občanů) neexistuje. Od tohoto 

data mají dosavadní sdruţení 3 roky, aby předloţily své základní dokumenty a způsoby 

jejich fungování s novou právní úpravou. Pokud z jejich strany nebude vyhověno, mají 

také moţnost transformace na jiné formy ústavy nebo na sociální druţstvo. 

Modernější úprava nadací a nadačních fondů (zákon 227/1997 Sb. o nadacích a 

nadačních fondech byl zrušen). Najdeme ji rovněţ v novém Občanském zákoníku, který 

uvádí, ţe nadace a nadační fondy se staly tzv. fundací (sdruţením, seskupením). 

Obecně prospěšné společnosti (zákon 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnost, byl 

také od 1. ledna 2014 zrušen). Dosavadní obecně prospěšné společnosti se nemusí nijak 

transformovat, není však moţné zakládat nové. Nicméně se můţou dobrovolně 

transformovat, a to na ústavu nebo na sociální druţstva. 

Ústav můţeme označovat za novou právní formu, kde právnické osoby provozují svou 

činnost za společensky prospěšné činnosti. Nepovaţujeme zde ústav za členskou 

organizaci, ale spíše fungující na zaměstnaneckém principu. 
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Sociální druţstva povaţujeme za novou právní formu, kterou najdeme v zákoně  

o obchodních korporacích. Fungují na neziskovém principu, tj. nedochází ke zhodnocování 

vkladů a slouţí k sociálně a pracovně znevýhodněným osobám. 

Zdroj: (Neziskovky.cz: Neziskovky v ČR [online]. [cit. 2015-10-25]. Dostupné z: 

http://www.neziskovky.cz/clanky/511_538_540/fakta_neziskovky-v_co-to-je-neziskovy-

sektor-/) 

 

1.6. Dílčí shrnutí 

V první kapitole je vymezeno, kam vlastně neziskové organizace zařadíme v rámci 

národního hospodářství. Dále jsem okrajově vysvětlila, co je to ziskový sektor s několika 

konkrétními příklady. Ve zkratce jsem uvedla, co je to neziskový sektor, o němţ budeme 

dále podrobněji mluvit v dalších kapitolách, která bude zaměřena pouze na neziskový 

sektor. V neposlední řadě jsem zmínila různé neziskové organizace, které se v České 

republice nejčastěji vyskytují. Závěr je věnován zákonům, vyhláškám a předpisům 

účetního a daňového reţimu v České republice, který se k 1. lednu 2014 v některých 

případech změnil.  
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2. NEZISKOVÝ SEKTOR 

2.1. Členění neziskového sektoru 

Neziskové organizace se třídí dle různých kritérií. Můţeme je členit např. podle 

následujících rozdělení: 

 „zakladatel; 

 způsob financování; 

 globální charakter; 

 typ převládající činnosti; 

 realizované činnosti (oborové členění); 

 právně organizační norma.“(Tetřevová, 2008, str. 35) 

1. Rozdělení kritéria zakladatel: 

- veřejnoprávní organizace, které byly zaloţeny veřejnou správou, např.  

na centrální, regionální či místní úrovni; 

- veřejnoprávní instituce, které byly zaloţeny ze zákona; 

- soukromoprávní organizace, které byly zaloţeny fyzickou, soukromou  

či právnickou osobou. Tyto organizace řadíme do soukromého sektoru. 

2. Rozdělení kritéria způsob financování: 

- organizace, které byly financovány výhradně z veřejných rozpočtů; 

- organizace, které byly financovány částečně z veřejných rozpočtů; 

- organizace, které byly financovány např. z vlastní činnosti, sponzoringu, sbírek 

atd. jsou financovány z tzv. různých zdrojů; 

- organizace, které byly financovány z vlastních výsledků své práce. 

Organizace neziskového sektoru ve vztahu k financování se také rozděluje na tzv. 

vládní neziskový sektor (nebo veřejný sektor, do kterého patří zejména organizační 

sloţky státu, územní samosprávní celky a příspěvkové organizace) a financování tzv. 

nevládní neziskový sektor (tzv. třetí sektor, soukromý neziskový sektor, do kterého patří 

obecně prospěšné společnosti, nadace, politické strany, církve). (Otrusinová, 2011, str. 2) 
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3. Rozdělení kritéria globální charakter poslání: 

- organizace veřejně prospěšné, jsou organizace, které se zabývají 

uspokojováním potřeb veřejnosti, nebo těch, které jejich potřeby vyţadují; 

- organizace vzájemné prospěšné, jsou organizace, které se zabývají 

uspokojováním potřeb svých členů, tzv. jejich blízkým, kteří jsou taktéţ členy 

organizace. 

4. Rozdělení kritéria podle typu převládající činnosti: 

- servisní organizace poskytující sluţby odlišného druhu; 

- advokační organizace zastupující práva a zájmy odlišných lidí, nebo veškeré 

veřejnosti. 

5. Rozdělení kritéria realizované činnosti: 

- kultura, umění, chránění památek; 

- výzkum a vzdělávání; 

- zdravotní péče, sociální sluţby; 

- sport, tělovýchova rekreace; 

- ţivotní prostředí; 

- komunitní rozvoj, bytové hospodářství; 

- politické organizace; 

- dobročinné organizování; 

- náboţenství a církev; 

- profesní komory, odbory. (Tetřevová, 2008, stránky 35,36,37) 

2.2. Státní neziskové organizace 

Státní neziskové organizace zabezpečují chod veřejné správy na úrovni státu, 

regionu nebo obce. Vlastnosti, které lze srovnat s nestátními neziskovými organizacemi 

jsou organizovanost, neziskovost a samostatnost. 

Mezi státní neziskové organizace řadíme: 

 organizační sloţky státu (zákon č. 219/2000 Sb.); 
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 státní fondy a Pozemský fond ČR; 

 územní samosprávní celky (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích) a (zákon  

č. 128/2000 Sb., o obcích); 

 regionální rady regionů soudrţnosti (§ 16 odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb.); 

 příspěvkové organizace. (Merlíčková Růţičková, 2011, str. 35) 

2.3. Nestátní neziskové organizace 

Nestátní neziskové organizace vznikly proto, aby napomohly společnosti, kdyţ stát 

účelně nereaguje anebo reaguje, ale se zpoţděním. Na základě toho neziskové organizace 

poskytují sluţby, které občané zrovna potřebují např. ve vzdělávání, kultuře, ochraně 

památek, zdravotní a sociální péči, práci s dětmi a další. (Stejskal, 2009, str. 18) 

Nestátní neziskové organizace se poznají podle těchto činností: 

 jsou organizovány, coţ znamená, ţe mají tzv. institucionální neboli úřední 

realitu; 

 jsou soukromé, coţ znamená oddělené od veřejného sektoru. Slovem oddělené 

chápeme, ţe je neřídí veřejná správa ani veřejní činitelé, i přes tady tohle 

můţou vyuţívat veřejné finanční prostředky; 

 jsou neziskové, zisk jim slouţí pro činnost organizace, nikoli pro vyplácení 

společníků a vedení společnosti; 

 jsou samosprávné a nezávislé, řídí se vlastními postupy, v kterých řídí samy 

sebe, a přitom je nekontroluje ţádná instituce; 

 jsou dobrovolné, jejich dobrovolnost závisí pro práci společnosti i v oblasti 

financování pomocí darů. (Salamon, 1998, stránky 20,21) 
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Obr. 2.1. Přehled základních typů nestátních neziskových organizací v ČR 

Zdroj: (Turneová, 2003, stránky 13,14) 

 

Na obrázku 2.1 popisuji čtyři nejpouţívanější neziskové organizace v České 

republice. V první řadě jsem se zaměřila, co vlastně jednotlivé organizace znamenají, dále 

jsem uvedla orgány, které zde vystupují. Jako třetí bod v obrázku jsem popsala povinnost 

minimálního vkladu organizací, kde vidíme, ţe u občanských sdruţení obecně prospěšných 

organizací není povinen. Čtvrtý bod se zabývá podnikatelskými aktivitami, ve kterých 

organizace plní svoji činnost. Od 1. 1. 2014 se změnil název „Občanská sdruţení“  

na pojem „Spolky“. 
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2.4. Vztah veřejných rozpočtů k neziskovým organizacím 

„Financování resp. spolufinancování, produkce veřejných statků z veřejných 

rozpočtů nemusí být totožné se zabezpečením veřejných statků. Veřejné statky nemusí být 

vždy zabezpečovány veřejnoprávními organizacemi ve veřejném sektoru, i když tomu tak je 

nejčastěji a početně nejvíce těchto organizací zřizuje územní samospráva, tzv. obce a kraje 

v lokálním a regionálním veřejném sektoru. Některé veřejné statky se však zajišťují  

i prostřednictvím soukromoprávních neziskových a soukromoprávních ziskových 

organizací.“(Peková, 2012, str. 221) 

Hospodaření veřejnoprávní neziskové organizace, organizační sloţky (OS) a 

příspěvkové organizace (PO) má svého zřizovatele, jehoţ vliv na veřejný rozpočet je velmi 

intenzivní. Obecně prospěšné společnosti (OPS) je závislá na veřejný rozpočet podle svého 

zakladatele. Jestli je zakladatel OPS obec (popřípadě kraj) tak finance k rozpočtu můţou 

být objemově významné a díky tomu obec ze svého rozpočtu můţe organizaci OPS 

poskytnout větší dotace. (Peková, 2012, str. 221) 

Veřejnoprávní neziskové organizace se spojují s veřejnými rozpočty, zatímco 

soukromoprávní neziskové organizace vyuţívají pro své financování různé zdroje tzv. 

vícezdrojové financování. Nicméně i tyto dvě organizace mohou uplatit dotace 

prostřednictvím daňových úlev či osvobození. I kdyţ o dotaci rozhoduje stát, záleţí  

na zastupitelstvu (obce, kraje) kolik finančních prostředků je ochoten poskytnout 

soukromoprávní neziskové organizaci. (Peková, 2012, str. 221) 

Pokud zakladatelem prospěšné společnosti je jiný soukromý objekt, mimo obce a 

kraje, pak finanční vztah k veřejnému rozpočtu není tak velký. I neziskové organizace 

mohou dosahovat zisku, ale nesmí ji rozdělit mezi své zaměstnance, manaţery apod., ale 

musí ho pouţít na financování své hlavní neziskové činnosti. Díky tomu jsou organizace 

daňově zvýhodněny, nebo i úplně zvýhodněny. (Peková, 2012, str. 222) 

2.5. Veřejný sektor 

Veřejný sektor tvoří tu část národního hospodářství, která je financována 

z veřejných financí (veřejné rozpočty), dále je koordinována a spravována veřejnou 

správou (státní správou a samosprávou), kde se rozhoduje veřejnou volbou (kolektivní 

rozhodování), přičemţ podléhá veřejné kontrole. (Tetřevová, 2008, str. 27) 
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Jinými slovy, neziskový veřejný sektor můţeme pojmenovat také jako „státní 

neziskové organizace“. Patří sem: organizační sloţky státu coţ jsou ministerstva, armáda, 

územní samosprávní celky, příspěvkové organizace, státní fondy. (Takáčová, 2010, str. 6) 

Marketing v neziskových organizacích ve veřejném sektoru hrají důleţitou roli. Je 

zde snaha zkvalitnit výstupy činností neziskových organizací, zvětšit působení jejich 

výstupů. To znamená, aby sluţby, které veřejnoprávní neziskové organizace ve veřejném 

sektoru byly občany poţadovány, to znamená, aby byla poptávka po těchto sluţbách. 

(Peková, 2012, str. 185) 

Veřejný sektor se rozčleňuje podle resortů, kde jsou definovány činnosti daného 

veřejného sektoru. Důleţitou roli hraje veřejná správa, která je tvořena úřady s územní 

nebo s centrální působností. 

Do veřejného sektoru se řadí následující resorty: 

 „justice, police, armáda, školství, věda a výzkum, kultura a památková péče, 

tělesná kultura a sport, zdravotnictví, sociální služby, veřejná hromadná 

doprava, spoje, sociální bydlení, informační systémy a masmédia, vodní 

hospodářství (regulace vodních toků), oblasti ochrany životního prostředí, 

v některých zemích i energetické hospodářství.“(Peková, 2012, stránky 32,33) 

 

Obr. 2.2. Vztahy a propojení mezi veřejnou ekonomií
1
, veřejnými financemi, 

ekonomikou veřejného sektoru a ekonomikou neziskových organizaci 

Zdroj: (Peková, 2012, str. 13) 

 

                                                 

1
Veřejná ekonomie: „vědní disciplína, která se zabývá ekonomikou veřejného sektoru nebo 

ekonomikou neziskových organizací.“ Zdroj: (Peková, 2012, str. 13) 
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2.6. Soukromý sektor 

Soukromý sektor představuje skupinu národního hospodářství, která je financována 

určitými přerozdělovacími procesy (soukromé finance), coţ jsou fyzické a právnické osoby 

které dobrovolně rozhodují o svých finančních prostředních do určité činnosti. (Tetřevová, 

2008, str. 27) 

Jinými slovy, neziskový soukromý sektor můţeme pojmenovat také jako „nestátní 

neziskové organizace“. Jsou upraveny zvláštními předpisy a patří sem: církevní 

organizace, občanská sdruţení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy. 

(Takáčová, 2010, str. 6) 

„Pro existenci a činnost organizací neziskového soukromého sektoru má zásadní 

význam princip dobrovolné práce, vedle principu občanské solidarity a charity  

(křesťanská láska a dobročinnost na jejím základě prováděna) či filantropie (láska 

k lidem). Dobrovolná práce čili dobrovolnictví představuje nepovinnou a neplacenou 

činnost, která je dobrovolníkem vykonávána ve prospěch druhých nebo ve prospěch 

společnosti. Dobrovolník je člověk, který nabízí neziskové organizaci své znalosti, 

schopnosti, dovednosti a zkušenosti za předem dohodnutých podmínek. Dobrovolník za 

svou práci, vykonanou ve prospěch organizace neočekává žádnou protihodnotu ve formě 

odměny či podílu na zisku. (Tetřevová, 2008, str. 43) 

Dobrovolnou prací rozumíme práci, která je vykonává bez nároku na odměnu. 

Rozlišujeme dva druhy dobrovolné práce. První typ je zaloţen na práci upravenou 

zákonem o dobrovolnické sluţbě a druhým typem rozumíme dobrovolnou výpomoc mimo 

zákon o dobrovolnické sluţbě. (Vít, 2015, str. 140) 

Zákon o dobrovolnické sluţbě neupravuje dobrovolnou práci jako celek, ale 

zakládá ji na dobrovolné sluţbě, která je podporována státem. V zákoně najdeme termín 

„vysílající organizace“, coţ je organizace, která poskytuje dobrovolníky. Chápeme ji jako 

právnickou osobu se sídlem v ČR, která dobrovolníky vybírá, eviduje a připravuje  

na dobrovolnickou činnost. Na druhé straně „přijímací organizace“ je fyzická nebo 

veřejně prospěšná právnická osoba, která dobrovolnou sluţbu vykonává. Vysílající a 

přijímací organizace vede mezi sebou písemnou smlouvu. Zákon rovněţ uvádí základní 

náleţitosti smlouvy mezi vysílající organizací a dobrovolníkem. Vysílající organizace musí 

dobrovolníka pojistit, jak na škodu, kterou způsobí sám třetí osobě, tak i na škodu, která 

vznikne dobrovolníkem při konání dobrovolné činnosti. (Vít, 2015, str. 140) 
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Zákon o dobrovolné výpomoci mimo reţim zákona o dobrovolné sluţbě není 

v NOZ upravena, ale jedná se o tzv. inominátní smlouvu dle §1746 odst. 2 NOZ, coţ 

znamená, ţe je na smluvních stranách, jak si upraví vzájemná práva a povinnosti. (Vít, 

2015, str. 141) 

Mezi veřejným a soukromým sektorem je nutné rozlišovat, co znamená výraz 

spolupráce a partnerství. Partnerství vidíme jako dlouhodobý strategický svazek partnerů, 

často i desítky let, kteří se sebou spolupracují a mají společné zájmy v oblasti účinnosti. 

Společně ji vedou, koordinují a jsou si vědomi přínosu tedy výhodnosti spolupráce. 

Můţeme sem zařadit např. spolupráci v určitém druhu oblasti, objemu statků a sluţeb, 

které bude veřejný sektor poskytovat, ale také způsobem, jakým budou  

do budoucna distribuovány. Důleţitou úlohu hraje také realizace při rozvoji opatření, které 

umoţňují poskytovat sluţbu a spolupráci při tvorbě a realizaci strategických rozvojových 

dokumentů. Uzavření spolupráce mezi veřejnou a soukromou sférou slouţí tzv. 

pragmatická kalkulace
2
, která udává výhodnost pro obě strany. Vztah mezi veřejnou a 

soukromou sférou bývá zaloţen na smluvním charakteru. (Peková, 2012, stránky 56,57) 

2.7. Fundraising 

„Fundraising
3
představuje systematické získávání především finančních, ale i jiných 

prostředků pro činnost neziskové organizace, jedná se vlastně o získávání zdrojů  

pro běžnou činnost a rozvoj organizace.“(Tetřevová, 2008, str. 45)  

„Fundraiser je člověk, který se profesionálně zabývá fundraisingem. Může to být 

kmenový zaměstnanec NNO v tomto případě jde o interního fundraisera. Nebo externí 

specialista najatý na zpracování projektových žádostí, organizaci benefičních akcí 

veřejných sbírek či kompletní zajištění fundraisingu (externí fundraiser).“(Boukal, 2013, 

str. 37) 

Fundraising není zaloţený na peněţním způsobu, ale hlavně podporuje získávání 

formou darování sluţeb a výrobků, případně získávání dobrovolníků. Fundraising 

rozumíme jako proces propojený vzájemnými aktivitami, kterým organizace zajišťují 

                                                 

2
Pragmatická kalkulace: pragmatickou kalkulací můžeme chápat jako účelový výpočet, rozvahu, 

plán nebo úvahu. Zdroj: (vlastní) 

3
Fundraising: „je soubor činností zaměřených na zdrojové zajištění neziskové organizace založené 

za účelem konkrétního poslání“. Zdroj:(Boukal, 2013, str. 15) 
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dostatečné zdroje (peníze, zázemí a lidi). V jeho zásadě nelze ho definovat jako samostatný 

proces, musí prostupovat celou organizací. Důleţitou úlohou je také dobře naučit lidi 

v organizaci s fundraisingem zacházet, a tak efektivně rozšiřovat jeho působnost. (Šedivý, 

2011, str. 65) 

V ziskovém (trţním sektoru) se fundraising nepouţívá, nepotkáme se s ním ani 

v případě dotací o které podniky ţádají skrze své podnikání. Jak jsem jiţ uvedla, ziskový 

sektor se zaměřuje hlavně na dosaţení zisku a své zdroje rozšiřuje, buď pomocí svého 

vlastního kapitálu, nebo pomocí cizích zdrojů (půjček). (Boukal, 2013, str. 15) 

V neziskovém (netrţním sektoru) se pouţívají fundraisingové aktivity, jejichţ 

primárním cílem je dosáhnout přímého zisku, jehoţ charakter se přiklání k veřejným 

sluţbám. Veřejné sluţby pocházejí jak od soukromých subjektů (zřizovatel) nebo  

od veřejných subjektů. V tomto případě je moţné pouţít i cizích zdroje, jehoţ majetek je 

buď určitého neziskového subjektu, nebo zůstává v drţení veřejného sektoru, pokud je jeho 

zřizovatelem. (Boukal, 2013, stránky 15,16) 

V neziskovém veřejném sektoru, jehoţ zakladatelé jsou např. státní orgány, města, 

obce. V tomto sektoru vkládají zakladatelé do neziskových subjektů prostředky, aniţ by 

dosáhly zisku. Jak uţ jiţ víme, mezi neziskový veřejný sektor patří příspěvkové 

organizace. Zřizovatel příspěvkových organizací je hlavním subjektem jejich financování. 

Příspěvková organizace nemůţe jen čekat na prostředky zřizovatele, ale musí taky usilovat 

o další prostředky, které se jí naskytnou, tj. musí se chovat ekonomicky efektivně jako 

další subjekty v neziskovém sektoru. Fundraising v neziskovém veřejném sektoru je 

důleţitý, ale ne zcela hlavní. Jak jiţ bylo zmíněno, hlavní pozici má zřizovatel, který je 

nositelem všech zdrojů. Jako příklad se uvádí Národní galerie, Národní muzeum v Praze, 

Divadlo na Vinohradech atd. (Boukal, 2013, str. 16)  

V neziskovém soukromém sektoru, jehoţ zakladateli jsou soukromé subjekty (PO 

nebo FO), proto v tomto případě odpadá automaticky financující zřizovatel. Tyto subjekty 

vkládají své prostředky bez primárního očekávání zisku. Fundraising je v tomto ohledu 

velmi důleţitý pro zajištění zdrojů a je uvedený v rozdílném postavení vůči právním 

normám, které jsou obsaţeny v občanském zákoníku. Do soukromého sektoru řadíme 

občanská sdruţení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církve, 

náboţenské společnosti atd. (Boukal, 2013, stránky 16,17) 

Fundraising musí znát metody jak z určitého zdroje získat podporu. Můţe je získat 

pomocí veřejných sbírek, benefičních akcí, sepsání ţádosti o grant nebo dotaci, 
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telefonickou formou, osobním setkáním, dárcovskou SMS (DMS), prodejem vlastních 

výrobků a sluţeb, členskými příspěvky a v neposlední řadě také poštovní kampaní. Kaţdý 

úspěšný fundraiser musí vybrat vhodnou metodu pro získání zdrojů. Telefonickou formou 

nejdříve zaujmete tak, aby se s vámi sešel v organizaci. Při osobním setkání stručně a jasně 

prezentujete projekt, který chcete, aby podpořil, a důkladně mu ukáţete, jak to u vás 

v organizaci funguje. S jiným podnikatelem si budete posílat e-maily, kde v příloze 

předloţíte svůj návrh na projekt. (Šedivý, 2011, stránky 67,68)  

Fundraising se skládá z několika zásad, které musí být respektovány. V první řadě 

je třeba získat zájem veřejnosti pro určitou činnost, zaujmout místo v ţebříčku hodnot 

dárců, orientovat je na člověka nikoli na peníze. Dále musíme veřejnost přesvědčit, ţe se 

získanými prostředky budeme nakládat hospodárně a budou vynaloţeny uţitečně. 

Důleţitou zásadou je také srozumitelně a jasně definovat poslání dané organizace. Je třeba 

jasně stanovit způsoby, jakými budeme oslovovat dárce a získávat od nich finanční a jiné 

prostředky. V poslední řadě je třeba vybudovat hluboký a hlavně trvalý vztah s dárci. 

(Tetřevová, 2008, stránky 45,46) 

V dnešní době funguje tzv. fundraising online, neboli internetové dárcovství, tímto 

pojmem rozumíme získávání zdrojů pomocí internetu. Patří sem internetové obchody, 

které nabízejí nejrůznější zboţí (výrobky klientů, vydané kníţky, dárkové předměty 

s logem organizace). Dárcovské příspěvky prostřednictvím online platebního příkazu, 

který zabezpečuje převod finančních prostředků na účet neziskové organizace. (Tetřevová, 

2008, str. 52) 

2.8. Role správní rady NO 

„Správní rada je statutárním orgánem organizace. Statutární orgány neziskových 

organizací jsou prakticky nejkonkrétnějším příkladem dobrovolné práce. Členové správní 

rady vykonávají tuto funkci dobrovolně, bez nároku na odměnu. Zde nejde pouze  

o výpomoc při různých akcích a o zabezpečení aktivit neziskových organizací. 

Dobrovolníci – členové správní rady – mají odpovědnost za existenci a fungování celé 

organizace.“(Turneová, 2003, str. 7) 

Úspěšnost celé organizace závisí jak na schopném manaţerovi, ale i na silné 

správní radě. Správní radu můţeme chápat jako propojení mezi neziskovou organizací a 

jejím okolím. Správní rada musí zajistit, aby byla organizace dostatečně podporována a 

aby efektivně vyuţívala své zdroje. Zdroje, které organizace získá a vyuţije je 
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v neúspěšných programech, jsou navţdy ztraceny. Správní rady představují pro společnost 

mechanismy, které dohlíţejí na fungování těchto organizací. Správní rada se podílí  

na rozvoji organizace a strategického rozhodnutí. V jejím oprávnění je rozhodovat  

o budoucích otázkách organizace a o poslání organizace.  (Turneová, 2003, str. 7) 

Správní radu tvoří lidé, kteří mají blízko k vedení organizace. Povaţujeme tady 

skutečnost, ţe členové tohoto typu správní rady jsou aktivní ve své práci, rozumějí 

veškerým problémům a velice často bývají odborníky v dané oblasti. Tito lidé řeší, jak 

provozní, tak strategické, a programové záleţitosti. V druhém případě správní rada je 

tvořena známými osobnostmi. Ti propůjčují své jméno organizaci. Tento typ správní rady 

však nese veliké riziko. Tím je neúčast těchto členů na jednáních správní rady. Díky tomu 

nejsou seznámeni do hloubky problému činností organizace, proto povaţujeme tento typ 

pouze za formalitu. (Turneová, 2003, stránky 7,8) 

Deset základních úloh správních rad neziskových organizací: 

 1. Stanovení poslání a cílů organizace, tj. správní rada nese za organizaci plnou 

zodpovědnost, musí přesně vědět, kam povede její poslání a zároveň dobře znát prostředí 

ve kterém se bude pohybovat. Poslání můţeme povaţovat za nástroj, který je potřebný pro 

získání finančních prostředků. Dále správní rada určuje cíle organizace, které musí být 

v souladu s posláním organizace. (Turneová, 2003, str. 15) 

 2. Výběr výkonného ředitele, nejdůleţitějším krokem je připravení výběrového 

řízení. Je vţdy dobré, kdyţ nový ředitel nastupuje do prostředí s dřívějšími zkušenostmi. 

(Turneová, 2003, stránky 15,16) 

 3. Podpora výkonného ředitele organizace a hodnocení jeho výkonu, 

komunikativnost správní rady a výkonného ředitele je důleţitá z hlediska efektivního 

fungování organizace, tj. správní rada určuje koncepci a směřuje organizaci k určitému cíli 

a výkonný ředitel je povinen za zodpovědnost provádění správní rady. Dále je správní rada 

povinna poskytovat výkonnému řediteli pravidelnou zpětnou vazbu, pravidelné hodnocení, 

funguje zde i osobní setkání mezi oběma strany a také důleţitou součást zde hraje podpora 

z obou stran. (Turneová, 2003, str. 16) 

 4. Zabezpečení efektivního plánování strategie, průběţná kontrola (monitoring) a 

plánování jsou činnosti, na které neziskové organizace často zapomínají. Důleţitost 
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spočívá hlavně v důvěrnosti dárců, členů a veřejnosti. Tyto sloţky můţou fungovat pouze 

při kvalitním plánování, kontrole a hodnocení výsledků efektivnosti organizace. V tomto 

případě zde funguje proces strategického plánování. (Turneová, 2003, stránky 16,17) 

5. Zabezpečení potřebných zdrojů, role správní rady je důleţitá pro získávání 

finančních prostředků prostřednictvím fundraisingu. Správní rada se musí podílet  

na podpoře fundraisingu prostřednictvím např. písemnými ţádostmi potencionálních dárců, 

doprovázet výkonného ředitele na důleţité schůzky, příprava prezentace na jednání, 

aktualizace adresáře dárců, písemné nabídky pro dárce apod. Kaţdá nezisková organizace 

by si měla ve spolupráci s výkonným ředitelem vytvořit fundraisingový plán organizace, 

kaţdý člen správní rady by měl přispívat vlastním finančním darem, a v neposlední řadě, 

kaţdá správní rada navrhuje jiná řešení (vícezdrojové financování, samofinancování 

organizace). (Turneová, 2003, stránky 17,18) 

 

 

Obr. 2.3. Strategické plánování neziskové organizace  

Zdroj: (Turneová, 2003, str. 17) 
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 6. Zajištění efektivního řízení zdrojů, efektivita spočívá v dobrém strategickém 

plánování, schvalování rozpočtů, aktivit, v činnosti organizace apod. Proto by měl být  

ve správní radě alespoň jeden člen, který umí pracovat s ekonomickými ukazateli a 

posuzovat efektivitu při rozhodování a významných krocích organizace. (Turneová, 2003, 

str. 18) 

 7. Definování, monitorování a zdokonalování programů a nabízených sluţeb 

organizace, v tomto případě si správní rada pokládá otázky, které se týkají spokojenosti 

klientů s programy a sluţby, správně zmapovaná cílová skupina, jak zapojit cílovou 

skupinu do našich programů a sluţeb, jakou část ročního rozpočtu vynaloţíme  

na programy ve srovnání s personálními náklady organizace apod. (Turneová, 2003, 

stránky 18,19) 

 8. Posilování pozitivního vnímání organizace na veřejnosti, zde klademe 

důleţitost na vypracování plánu PR (Public Relations – vztahy s veřejností). V tomto 

případě pracuje správní rada společně s výkonným ředitelem nebo se zodpovědným 

pracovníkem (tiskový mluvčí), jehoţ úkolem je koordinace a zhodnocení aktivit 

v závislosti na daný plán. Důleţitým krokem povaţujeme zapojení správní rady  

na veřejnosti v důsledku propojení s neziskovou organizací, dále vystupování v médiích, 

před vládními činiteli, a nesmíme zapomenout na vystupování před dárci. Správní rada by 

měla mít vytvořenou strategii pro případ ohroţení jména organizace. Této situaci můţeme 

předejít formou písemného dokumentu, kde jsou zaznamenány hlavní zásady poslání 

organizace. (Turneová, 2003, str. 19) 

9. Zabezpečení právní a etické bezúhonnosti organizace, správní rada zde 

představuje zodpovědnost za bezpečného a etického prostředí, musí dodrţovat právní a 

etické normy společnosti, za přesnost a aktuálnost zpráv pro orgány státní správy,  

za dodrţování stanov v zakladatelské listině, za uveřejnění výroční zprávy. (Turneová, 

2003, stránky 19,20) 

 10. Přijímání a zaškolení nových členů správní rady a hodnocení vlastní 

činnosti, správní rada musí ze zákona obměňovat své členy. Před začátkem výběru nového 

členu, musí mít správní rada zformulované poţadavky na praxi, kvalifikaci a další 

charakteristiky pro vyváţené sloţení svých členů. Správní rada je povinna zajistit školení 

svým novým členům. (Turneová, 2003, str. 20) 
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2.9. Dílčí shrnutí 

 Druhá kapitola se podrobněji zabývala neziskovým sektorem. Členěním 

neziskového sektoru z různých kritérií. V krátkosti byly rozebrány státní neziskové 

organizace. V opačném případě byly rozebrány i nestátní neziskové organizace, kterých je 

poměrně více. Pro upřesnění jsem uvedla přehled základních typů nestátních neziskových 

organizací v České republice. Další podkapitola se zaměřuje na vztah neziskových 

organizací k veřejným rozpočtům, a jak jsou vlastně neziskové organizace chápány  

ve vztahu k hospodaření. V neposlední řadě jsem podrobněji rozebrala veřejný soukromý 

sektor v závislosti na dobrovolnou práci. Fundraising v neziskové sféře hraje také 

důleţitou roli, která se týká především podpory pro získávání zdrojů pro neziskovou 

organizaci. V poslední podkapitole vysvětluji zapojení správní rady a základní role správní 

rady v neziskových organizacích. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

Ve své praktické části budu analyzovat rozdíly mezi ziskovým a neziskovým 

sektorem. Pro analýzu neziskového odvětví jsem zvolila „tři výchozí stupně“. První stupeň 

se bude zabývat financováním, druhý stupeň uvádí organizování a v poslední řadě,  

3. stupeň rozebere účetnictví do hlubšího pojetí. Dalším záměrem praktické části je 

srovnání účetních závěrek. V neziskovém sektoru se hlavně zaměřím na konkrétní 

příspěvkovou organizaci v Jihomoravském kraji, na které uvedu účetní specifika. Na tuto 

příspěvkovou organizace posléze aplikuji nástroje controllingu. 

3.1. Národní hospodářství a neziskový sektor 

3.1.1. Financování – 1. stupeň 

Důleţitou úlohou pro zajištění funkce neziskové organizace je vazba  

na financování. Financování můţe probíhat jednak z vnitřních zdrojů (vlastních zdrojů) 

nebo pomocí vnějších zdrojů (cizích zdrojů). Tyto dvě varianty blíţe specifikuji  

na obrázku 3.1. 

 

Obr. 3.1. Zdroje financování pro neziskové organizace 

Zdroj: (vlastní) 
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Nejprve se zaměříme na vnitřní zdroje, které zahrnují vlastní příjmy z činnosti 

společnosti a členské příspěvky, které jsou dány jednotlivými členy organizace. Tyto 

zdroje se rozdělují pro podnikání nestátních neziskových organizací.  

Specifikace vnitřních (vlastních) zdrojů: 

Vlastní činností neboli jinými slovy samofinancováním rozumíme kroky, kdy 

nezisková organizace získává své příjmy vlastní aktivitou a to z prodejů vlastních výrobků 

a sluţeb, z dividend investic
4
. Vystupují zde i tzv. jednorázové příjmy, které jsou získány 

například z aukcí nebo prodejních výstav. Samofinancování má jednu velkou výhodu, 

která spočívám v tom, ţe nemusíme čekat na potencionálního dárce a schválení moţné 

dotace. Z těchto důvodů je samofinancování účinnější pro plnění poslání dané neziskové 

organizace. Poslání blíţe specifikuji v druhém stupni organizování neziskových organizací. 

 

Graf 3.1. Statistika počtu nestátních neziskových organizací za rok 2014-2015 

Zdroj: (Český statistický úřad ČR - upraveno) 

Aby nestátní neziskové organizace dobře fungovaly, nemůţou spoléhat pouze  

na cizí zdroje, ale hlavně na ty vnitřní zdroje (samofinancování). Graf 3.1 uvádí, jak rychlý 

                                                 

4
Dividendy z investic: úroky z účtu v investičních fondech nebo bankách, pohybující se výnosy 

z akcií. Zdroj: (vlastní) 
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je růst nejpouţívanějších neziskových organizací v ČR za období 6 měsíců v rozmezí 

prosinec 2014 aţ květen 2015. 

Rok Nadace 
Nadační 

fondy 
Obecně prospěšné 

společnosti 
Církevní 

organizace 
Spolky Celkem 

2010 449 1205 1958 4362 72111 80085 

2011 455 1269 2126 4376 75627 83853 

2012 460 1331 2299 4373 79002 87465 

2013 500 1323 2571 4172 84400 92966 

2014 508 1407 2926 4158 86956 95955 

 

Tab. 3.1. Počet neziskových organizací v ČR v letech 2010-2014 

Zdroj: (Ministerstvo financí ČR - upraveno) 

 

 

Graf 3.2. Vývoj počtu nestátních neziskových organizací v ČR v letech 2010-2014 

Zdroj: (Ministerstvo financí ČR-upraveno) 

Graf 3.2 uvádí celkový počet nestátních neziskových organizaci od roku 2010 aţ  

po rok 2014. Z dat vyplývá, ţe nejrozšířenější formou neziskových organizací jsou spolky 

(dříve občanská sdruţení). Graf rovněţ uvádí počet jednotlivých organizací i celkovou 

sumu těchto organizací. Tabulka 3.1 udává přesný počet neziskových organizací v České 

republice v letech 2010–2014, data jsou následně znázorněna pomocí grafu 3.2. 
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Členské příspěvky jsou dalším zdrojem vnitřních (vlastním) zdrojem. Patří sem 

jak členské poplatky, tak i dobrovolná práce členů. Dobrovolná práce členů spočívá 

v nepeněţní formě. Členské poplatky vybírá nezisková organizace od svých členů, nikoliv 

formou darů, ale výměnou za určitou protisluţbu (sluţbu, produkt, výhodu). 

Členské příspěvky najdeme v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, kde je 

moţnost odpočtu od základu daně. 

Ze státního rozpočet velká část finančních prostředků pro neziskové organizace 

hlavně ve formě dotací.  

Zákon, který upravuje financování nestátních neziskových organizací je zákon.  

č. 218/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 7 tohoto 

zákona, je moţno poskytnutí dotace nestátním neziskovým organizacím. Mezi tyto 

organizace řadíme občanské sdruţení, obecně prospěšné společnosti, církve, náboţenské 

společnosti, nadace a nadační fondy. Do této kategorie zapadají také právnické osoby, 

jejichţ hlavním cílem činnosti je poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích nebo 

sociálních sluţeb. Zdroj: (Ministerstvo financí České republiky) 

 

 

Graf 3.3. Vývoj objemu dotací pro NNO ze státního rozpočtu (v tis. Kč) 

Zdroj: (Ministerstvo financí ČR-Státní rozpočet-upraveno) 
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V roce 2014 bylo poskytnuto ze státního rozpočtu 8929 dotací ve výši 7586 milionů 

korun. Tyto dotace směřovaly nadačním subjektům, spolkům, příspěvkovým organizacím a 

církvím. Graf 3.3 udává objem dotací ze státního rozpočtu od roku 2008 do roku 2014. 

V roce 2008 byl objem dotací vyšší neţ rok 2009, 2010 a 2011. Následně se od roku 2012 

začal objem dotací plynule zvyšovat.  

Územním rozpočtem rozumíme rozpočet, z něhoţ čerpáme finanční prostředky 

pro neziskové organizace v obci nebo kraji. Kaţdá obec má moţnost si vytvořit svá vlastní 

rozpočtová pravidla, tj. kolik a kam bude posílat určitá obec své finanční příspěvky 

neziskovým organizacím, nejčastěji příspěvkovým organizace (nemocnice patřící obci). 

Avšak územní rozpočet je omezen státním rozpočtem, tj. ze státního rozpočtu plynou určité 

finanční prostředky do územního rozpočtu obcí a krajů, se kterými poté obce a kraje 

hospodaří a poskytují je dále také ve formě dotací.  

Graf 3.4. Vývoj objemu dotací pro NNO z rozpočtu hl. m. Prahy (v tis. Kč) 

Zdroj: (Ministerstvo financí ČR- Územní rozpočet -upraveno) 

Graf 3.4 uvádí objem dotací pro nestátní neziskové organizace z územního rozpočtu 

hl. m. Prahy v tisících korunách, kde vidíme, ţe od roku 2008 do roku 2009 došlo  

ke zvýšením dotací o 15%. Naopak od roku 2009 došlo ke sníţení dotací o 13% pro rok 

2010. V roce 2011 došlo ke zvýšení o 16% oproti roku 2012. V roce 2013 došlo ke zvýšení 
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dotací o 27% proti roku 2012. Teprve od roku 2013 se začaly dotace rovnoměrně zvyšovat. 

V roce 2014 došlo ke zvýšení dotací o 9,5% oproti roku 2013. 

Graf 3.5. Vývoj objemu dotací pro NNO z rozpočtu Jihomoravského kraje (v tis. Kč) 

Zdroj: (Ministerstvo financí ČR – Územní rozpočet -upraveno) 

Pro analýzu územního rozpočtu jsem si vybrala územní rozpočet hl.m. Prahy, 

protoţe zde jiţ 3 roky ţiji. Druhý územní rozpočet spadá do rozpočtu Jihomoravského 

kraje, a to z důvodu mého rodiště.  

Z grafu 3.5 vyplývá, ţe nejvíce dotací bylo poskytnuto v roce 2008 a to aţ 29% 

oproti ostatním rokům. V roce 2009 se poskytlo nejméně dotací z územního rozpočtu 

Jihomoravského kraje. 

Sponzoring jako další cizí zdroj neziskových organizací. V první řadě si nesmíme 

plést rozdíl mezi přijatým darem a sponzoringem.  

Přijatý dar je podle zákona osvobozen od daně z příjmů, coţ sponzorský dar je 

vlastně příjmem z reklamy a právě proto podléhá dani. Sponzorský příspěvek podléhá také 

dani z přidané hodnoty, která je v současné době 21%, tj. pokud je neziskové organizace 

plátcem daně musí si daň připočíst a pak následně odvést. (Vít, 2015, stránky 103,104) 

Sponzoring můţeme rozdělit do různých druhů, kde je uplatněn. Můţeme zde 

zařadit například kulturní, sportovní, sociální, vědecký, ekologický sponzoring. Kulturní 

sponzoring spočívá v podpoře různých muzeí, divadel, galerií apod. Sportovní sponzoring 

podporuje různé sportovní akce. Vědecký sponzoring přináší podporu pro nové 
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technologie pro vědu. Sociální sponzoring spočívá v humanitární pomoci lidem v nouzi. 

Ekologický sponzoring podporuje ţivotní prostředí. 

Nadační investiční fond (NIF), vznikl v roce 1991 na základě zákona č. 171/1991 

Sb., za účelem podpory pro nadační činnosti v České republice. NIF vznikl pro účely 

nadací určených Poslaneckou sněmovnou parlamentu České republiky na návrh vlády. 

V roce 1997 Rada vlády vynesla návrh na rozdělení prostředků z NIF pro dotace. V roce 

1998 tento návrh odsouhlasila Poslanecká sněmovna, kde vypsala poţadavky o výběrovém 

řízení na příspěvky z NIF pro dotace. První etapa v roce 1999 rozdělila prvních 484 

miliónů korun 38 nadacím v České republice. V druhé etapě, která proběhla v roce 2001, 

bylo rozděleno na základě výběrové řízení 849,3 miliónů korun 64 nadacím. Nadace, které 

tyto prostředky získaly, je nesměly spotřebovat. Bylo to součástí jejich nadačního jmění, 

z nichţ výnosy musí být kaţdoročně vyuţity na podporu činnosti jiných subjektů 

neziskového sektoru. Díky příspěvkům z NIF se posílila dlouhodobá finanční stabilita 

českých nadací. 

Zdroj: (Fórum Dárců: Co je to Nadační investiční fond (NIF)? [online]. 2010 [cit. 2015-

11-28]. Dostupné z: http://www.donorsforum.cz/nadace-a-fondy/nadacni-investicni-

fond.html) 

 

Nadace tvoří právnická osoba za účelem určitého účelu, která vloţila do organizace 

svůj majetek, nebo majetek, který získala později a pouţívá tento majetek k dosaţení svého 

účelu. (Vít, 2015, str. 62) 

Vklad do nadace je povinný a jeho výše je stanovena nejméně na 500 000 korun 

českých. Vklad do nadace můţe být jak peněţitý, tak nepeněţitý. Nepeněţitý vklad musí 

mít do budoucna charakter trvalého výnosu. Nepeněţitým vkladem rozumíme například 

nemovitosti, akcie, umělecká díla. (Vít, 2015, str. 65) 

Nadační právo v NOZ najdeme v § 303 – 401. Dále v § 118 – 209 NOZ najdeme 

právní úpravu, kde není vše, co se týká nadací a nadačním fondů. Nadace i nadační fond 

jsou tvořeny zákládající listinou. 

Nadační fond najdeme v § 394 – 401  NOZ. Na rozdíl od nadace, nadační fond 

nevytváří nadační kapitál. Vloţené vklady a dary nemusí mít charakter trvalého výnosu 

jako u nadací. 

Veřejné sbírky a dary patří mezi další cizí zdroj. Veřejnou sbírkou rozumíme 

nabytí a seskupení dobrovolných peněţních příspěvků od neurčitého okruhu přispěvatelů, 

kteří veřejně vědí účel pro který je organizace zaloţena. O veřejné sbírce mluvíme tehdy, 

http://www.donorsforum.cz/nadace-a-fondy/nadacni-investicni-fond.html
http://www.donorsforum.cz/nadace-a-fondy/nadacni-investicni-fond.html
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pokud vybraný fundraiser nemá předem vytyčené subjekty a ptá se náhodně o ţádost 

finančního příspěvku. (Vít, 2015, str. 109) 

3.1.2. Organizování – 2. stupeň 

Aby neziskové organizace byly úspěšné, musí splňovat několik kritérií. Mezi 

kritéria patří jak strategické řízení, tak personální řízení i finanční řízení. Tato tři kritéria 

budu v pozdějších příkladech blíţe specifikovat. Teď se ale zaměřím na to, co kaţdá 

nezisková organizace musí jako první věc udělat, aby vůbec splňovala svou podstatu.  

Za klíčový pojem povaţuji „POSLÁNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE“.  

 

Obr. 3.2. Kritéria úspěšného poslání 

Zdroj: (Šedivý, 2011, str. 22) 

Na obrázku jasně vidíme, jaké aspekty poslání zahrnuje. Poslání můţeme také 

specifikovat otázkami, které nás dovedou aţ tam, proč jsme organizaci vlastně zaloţili a 

v čem budeme vynikat.  

 Kam směřují naše záměry? 

 Co děláme, pro koho a kde slouţíme? 

 Jaká je naše motivace? 

 V čem jsme výjimeční neţ ostatní? 

 Jaké hodnoty jsou pro nás důleţité? 
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Uvedla jsem pár důleţitých otázek, na které si musí nezisková organizace před 

svým zaloţením odpovědět. Existuje spousta dalších otázek, ale tyto jsou opravdu ty 

nejdůleţitější. 

Pojem „POSLÁNÍ“ se samozřejmě objevuje i u ziskového odvětví. Dá se říci, ţe 

podstata je úplně stejná. Ziskové odvětví spíše hledá potencionální zákazníky pro své 

produkty za účelem prosperity, tedy ziskovosti organizace.  

Nyní přiblíţím problematiku, která se týká strategického řízení v oblasti neziskové 

sféry. Na začátek uvedu obrázek, který jasně uvádí kroky k úspěšnosti neziskové 

organizace. 

Obr. 3.3. Know-how úspěšné neziskové organizace 

Zdroj: (Šedivý, 2011, str. 7) 

Nejdůleţitější fází strategického řízení je strategický plán. Strategický plán 

spočívá v různých analýzách, které se týkají jak vnitřního prostředí (prostředí v organizaci) 

tak vnějšího prostředí (prostředí mimo organizaci). Strategický plán se pouţívá také 

v ziskovém odvětví, kde hraje důleţitou roli. 

Ke zjištění vnitřního prostředí organizace slouţí tzv. SWOT analýza, která klade 

důraz na silné a slabé stránky organizace. Silnou stránkou rozumíme například dostatek 

schopných zaměstnanců plnit cíle organizace. Naopak za slabou stránku povaţujeme 

například nedostatek potencionálních dárců a finančních prostředků neziskové organizace. 
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SWOT analýza také slouţí ke zjištění vnějšího prostředí, které se zaměřuje na příleţitosti a 

hrozby organizace. Příleţitost můţeme vidět například v tom, ţe daná nezisková 

organizace bude mít za svou ikonu známou osobnost. Naopak hrozbu vidíme v oblasti 

konkurence nebo ve špatně zvolené propagaci. Existuje mnoho dalších silných, slabých 

stránek, hrozeb a příleţitostí před kterými bude nezisková organizace stát. Nicméně jsem 

uvedla ty nejdůleţitější, se kterými se nezisková organizace musí počítat. 

Další analýzou, kterou budu rozebírat, je STEEP analýza. Tento druh analýzy má 

vliv na společenské, technické, ekonomické, politické a globální faktory, můţeme také říci 

problémy, před kterými nezisková organizace stojí. Kaţdá nezisková organizace se musí 

ujistit, zda tyto vnější problémy ovlivní nebo neovlivní její fungování. 

Konkurence je další problém, před kterým kaţdá nezisková organizace stojí, a 

kterou musí překonat. Přesněji analýza konkurence spočívá v analyzování vnějšího 

prostředí, tedy konkurenci. V České republice je velké mnoţství neziskových organizací, 

které mají stejné poslání a záměr. Bohuţel tyto organizace čerpají finanční prostředky  

ze stejných zdrojů, proto musíme zjistit, celkovou skladbu projektů a cen, které nabízejí 

naši konkurenci a popřípadě se od nich snaţit odlišit. Analýza konkurence má spíše 

dlouhodobější charakter, který jim pomůţe lépe se vypořádat s konkurencí a poskytuje 

informace, s kým je dobré spolupracovat a s kým ne. 

Jako poslední analýzou je analýza zainteresovaných skupin. Pod pojmem 

zainteresované skupiny rozumíme skupiny podporovatelů, které neziskovou organizaci 

určitým způsobem podporují, jak uţ peněţně tak nepeněţně. Výsledkem této analýzy je 

předpoklad, zda má organizace informovat všechny nebo jen určitou část, s kým se vyplatí 

spolupracovat a naopak s kým se spolupracovat nevyplatí. 

Dalším kritériem organizování neziskových organizací je kritérium personálního 

řízení. Kaţdá organizace, ať uţ nezisková nebo zisková, musí mít kvalitní a dostatečně 

schopný personál. Pod pojmem personální řízení si představíme skupinu lidí, která se řídí 

určitými postupy, pravidly a směrnic v kaţdodenní praxi. Do personálního řízení řadíme 

jak, administrativu, která klade velký důraz na určitou dokumentaci v organizace, tak  

na řízení lidských zdrojů, které vychází z určité strategie organizace. Touto strategií 

rozumíme vyuţití všech znalostí a dovedností zaměstnanců, kteří jsou schopni realizovat 

svůj potenciál do určité činnosti organizace. Proto v kaţdé neziskové organizaci je potřeba 

nastolit dobrou firemní kulturu.  
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Firemní kultura vychází z filozofie, poslání, vizí a cílů organizace. Aby byla 

firemní kultura účelná, musí být podporována chováním organizace a lidí v ní, a to jak 

navenek, tak i vevnitř organizace. (Šedivý, 2011, str. 52) 

Klíčové poţadavky pro fungování firemní kultury: 

1. poslání a vize organizace; 

2. logo, vzhled 

3. komunikace organizace (organizace se musí umět dobře prezentovat  

na veřejnosti, musí mít dobrou reklamu svého účelu, musí mít dostupné 

informace o organizaci); 

4. interní vztahy (dobré osobní vztahy, příjemné prostředí v organizaci, za klíčový 

bod povaţuji výměnu informací mezi organizací a pracovníky); 

5. zvyklosti (hodnoty, tradice organizace, poskytování odměň či sankcí za práci, 

způsoby chování spolupracovníků v organizaci); 

6. image organizace (jak je organizace vnímána jejím okolím). (Šedivý, 2011, str. 

52) 

Všechny tyto body tvoří úspěšnou firemní kulturu, která je velmi důleţitá  

pro fungování celé organizace. Aby byla firemní kultura silná, je potřeba pořádat výroční 

setkání, slavit narozeniny nebo svátky, důleţité je také zapojení rodinných příslušníků, 

klidně i bývalých zaměstnanců. 

Tyto klíčové poţadavky jsem zhodnotila a rozebrala pomocí vícekriteriálního 

rozhodování metodou pořadí. Vícekriteriální rozhodování určuje nejvhodnější variantu ze 

dvou nebo více určených variant, kde musí být pouţito dvě nebo více hodnotící kritéria. 

Metodou pořadí ve vícekriteriálním rozhodování rozumíme systém, kdy kaţdý vybraný 

expert přiřadí k jednotlivým kritériím pořadí podle důleţitosti. 

 

Kritérium 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

Poslání a vize NO 
Logo 

Vzhled 
Komunikace NO Interní vztahy Zvyklosti Image 

 

Tab. 3.2. Rozdělení firemní kultury podle kritérií 

Zdroj: (vlastní) 
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Členové NO 

Expert 1 Výkonný ředitel 

Expert 2 Člen správní rady 

Expert 3 Fundraiser 

Expert 4 Personální zaměstnanec 

 

Tab. 3.3. Členové neziskové organizace rozděleny podle expertů 

Zdroj: (vlastní) 

 

 

  
Kritérium   

K1 K2 K3 K4 K5 K6 Σ 

E1 6 3 4 2 1 5 21 

E2 6 2 4 5 1 3 21 

E3 3 4 6 1 2 5 21 

E4 4 1 5 3 6 2 21 
Celkový 

součet (Ver) 
19 10 19 11 10 15 84 

Průměr (Pr) 0,226 0,119 0,226 0,131 0,119 0,179 1 

Pořadí 
důležitosti 

5-6 2-1 5-6 3 2-1 4   

 

Tab. 3.4. Vícekriteriální rozdělení metodou pořadí 

Zdroj: (vlastní) 

 

Z tabulky 3.4 vyplývá podstata, ţe K1 a K3 jsou nejdůleţitější činnosti, které musí 

ve firemním prostředí fungovat a jsou pro dané experty stěţejními poţadavky. Mezi 

nejméně důleţité činnosti určují experti K2 a K5. Celkový součet (Ver) je součtem 

jednotlivých kritérií všemi experty. Váha kritéria neboli průměr (Pr) se počítá jako: K1: Pr= 

Ve1 / Ver = 19/84 = 0,226. Analogicky pokračujeme i pro další kritéria. 
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Graf 3.6. Pořadí důleţitosti jednotlivých kritérií 

Zdroj: (vlastní) 

 

Ve svém rozboru jsem popsala kritéria pro fungování firemní kultury a následně 

k nim přiřadila čtyři experty z jedné neziskové organizace, jejíţ název bohuţel nemohu 

uvést. Příslušní experti hodnotili podle důleţitosti jednotlivá kritéria. Důleţitost se udává 

v intervalu hodnot 1 aţ 6, přičemţ hodnota 6 má největší váhu v důleţitosti, naopak pořadí 

1 je přesným opakem. 

Posledním kritériem organizování neziskových organizací je kritérium finančního 

řízení. Je třeba definovat, na čem jsou neziskové organizace závislé. Nejvíce závisí  

na dotacích, grantech, darech a aţ následně na příjmech z prodeje produktů. 

K úspěšnému řízení financí v neziskové organizaci jsou důleţité tyto činnosti: 

1. plánování organizace, které vychází ze strategických plánů v časovém 

rozhraní, nejlépe dlouhodobého charakteru. Hlavní nástroj finančního 

plánování je rozpočet; 

2. zdroje organizace, řadíme sem jak finanční tak nefinanční zdroje, které jsem 

v předešlé kapitole podrobně rozebírala; 

3. finance organizace, do této sloţky řadíme reálné toky organizace, příjmy a 

výdaje; 
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4. evidence organizace, která je tvořena účetními výkazy (rozvaha, výkazy zisků a 

ztrát), které jsou důleţité z hlediska účetnictví. O těchto výkazech budu 

podrobněji mluvit v další kapitole; 

5. kontrola organizace, důleţitá činnost, na kterou nesmí zapomenout ţádná 

organizace. Zjišťování odchylek mezi plánem a skutečností, jak jednotlivých 

projektů, tak celkových projektů v organizaci. Po zjištění všech nedostatků, je 

potřeba podat návrh realizace na nápravu. 

 

Obr. 3.4. Návaznosti v řízení finanční stability neziskové organizace 

Zdroj: (vlastní) 

 

Obr. 3.4 popisuje proces návaznosti v řízení finanční stability od plánování aţ  

po kontrolu finanční stability v neziskové organizaci. K dosaţení úspěšného výsledku je 

potřeba projít všemi fázemi činností.  

3.1.3. Účetnictví – 3. stupeň 

V posledním stupni se zaměřím na účetnictví v příspěvkové organizaci. Budu se 

věnovat účetnictví v obecném pojetí na jednoduchých účetních případech. Dále podrobněji 

analyzuji zaúčtování dotací a darů, objem nákladů a výnosů dané příspěvkové organizace. 

Jedná se o příspěvkovou organizaci Nemocnice Kyjov, jejichţ výroční zprávy jsou 

dostupné na webových stránkách dané příspěvkové organizace. 

V ziskovém odvětví rozdělujeme účetnictví do dvou skupin. A to účetnictví 

manaţerského a účetnictví finančního. Finanční účetnictví poskytuje podniku informace  

o aktivech, pasivech podniku, o jeho nákladech, výnosech a o hospodářském výsledku jako 

celku. Jsou zde vztahy k vnějšímu okolí, co se týče dodavatelů, odběratelů, bank, 
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finančních orgánů apod. Manaţerské účetnictví se zabývá činností uvnitř podniku. Sloţky, 

které patří do manaţerského účetnictví, povaţujeme vnitropodnikové účetnictví (účtování 

o nákladech, výnosech, zakázek apod.), kalkulace (stanovení nákladů na jednotku výkonu), 

rozpočetnictví (plán výkonů jednotlivých vnitropodnikových útvarů). (Štohl, 2008, str. 11) 

V neziskovém odvětví rozdělujeme účetnictví také do dvou skupin, a to  

do finančního a manaţerského účetnictví. Finanční účetnictví jsem rozebírala 

v podkapitole 1.5. Právní předpisy NO, kde jsem rozebrala zákony, vyhlášky a předpisy, 

kterými se neziskové organizace musí řídit. V neziskovém sektoru se účetnictví rozděluje 

na, účetnictví jednoduché a podvojné. Jednoduché účetnictví je uvedeno v zákoně  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví v §9. Mezi neziskové organizace, které vedou jednoduché 

účetnictví, jsou občanská sdruţení, jejich organizační jednotky, církve, náboţenské 

společnosti, které mají právní subjektivitu, sdruţení právnických osob a nadační fondy.  

Pro všechny tyto neziskové organice platí jedna podmínka, a to, ţe jejich roční příjmy 

nesmí překročit 6 000 0000 Kč. Kromě obecně prospěšných společností, které se řídí 

zákonem č. 248/1995 Sb., za podmínek, ţe jejich roční příjmy nepřesáhly 3 000 000 Kč.  

(Růţičková, 2002, str. 52) 

Zatímco podvojné účetnictví, vedou všechny neziskové organizace, které nesplnily 

předepsané podmínky pro jednoduché účetnictví. Patří sem, politické strany a hnutí, obce, 

okresní a krajské úřady, organizační sloţky, příspěvkové organizace, veřejné vysoké školy, 

nadace, státní fondy, komory. (Růţičková, 2002, str. 53) 

Příspěvkové organizace se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, souvisejících s účetní reformou a vytvořením účetnictví státu. 

(Nováková, 2013, str. 7).  

Kaţdá příspěvková organizace musí mít „Směrnici pro vedení účetnictví“, kterou se 

neziskové organizace musí řídit. Směrná účtová osnova obsahuje účtové třídy, které se dělí 

do účtových skupin příslušných účtových tříd. Ze směrné účtové osnovy si daná nezisková 

organizace vybere účty, které bude ve své činnosti pouţívat. Vybrané účty si nezisková 

organizace zařadí to tzv. Účtového rozvrhu. Stejný princip se pouţívá i u ziskových 

subjektů. 

V tabulce 3.5 je uvedena Směrná účtová osnova, kterou se příspěvkové organizace 

řídí. Směrná účtová osnova se musí dodrţovat podle zákona č. 563/1991 Sb., v § 4. 
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Směrná účtová osnova = Účtový rozvrh 

Ú
čt

o
vá

 t
ří

d
a 

0 Dlouhodobý majetek 

1 Zásoby a opravné položky 

2 
Účty rozpočtového hospodářství, krátkodobý finanční majetek, krátkodobé 
finanční úvěry a půjčky 

3 Zúčtovací vztahy 

4 
Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky, 
pohledávky, závěrečné účty, zvláštní zúčtování 

5 Náklady 

6 Výnosy 

7,8 Vnitroorganizační účetnictví 

9 Podrozvahové účty 

 

Tab. 3.5. Rozdělení účtových tříd do účtového rozvrhu 

Zdroj: (Nováková, 2013, stránky 150,151,152,153,154,155,156,157,158) 

 

Neziskové organizace musí vést své účetnictví ode dne vzniku své činnosti aţ  

do svého zániku své činnosti. Dalším pravidlem je vést účetnictví za účetní jednotku jako 

celku, v české měně a v českém jazyce. Účetnictví má vţdy dvě strany a to stranu „MÁ 

DÁTI“ a na stranu „DAL“. Jednoduše řečeno, strana „MÁ DÁTI“ je aktivní, například 

nakoupené zboţí. Stranu „DAL“ povaţujeme za pasivní, úhrada zboţí v hotovosti.  

Pro lepší pochopení tuto problematiku uvedu na jednoduchých příkladech. V poslední řadě 

nesmíme zapomenout, ţe aktivní účty mají své přírůstky na straně „MÁ DÁTI“, přičemţ 

pasivní účty účtují své přírůstky na stranu „DAL“ 

Jednoduché příklady pro účtování neziskových organizací: 

Zaúčtování Účetní případ 
501 Spotřeba materiálu 
502 Spotřeba energie 
518 Ostatní služby 
601 Tržby za vlastní výrobky 
604 Tržby za zboží 
211 Pokladna 
221 Bankovní účty 
261 Peníze na cestě 
321 Dodavatelé 
311 Odběratelé 

 

Tab. 3.6. Seznam pouţitých účtů pro tab. 3.7 

Zdroj: (vlastní) 
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V tabulce 3.6 jsou uvedeny účtu, které jsem pouţila v tabulce 3.7. Uvádí 

nejběţnější účetní případy, se kterými se příspěvková organizace setkává. 

Účetní případ 
Předkontace 

MD D 

Nákup papírů do tiskárny za hotové 

501 211 

papíry jdou rovnou do spotřeby, úbytek peněz v 
pokladně 

Faktura přijatá za elektřinu 

502 321 

cena za elektřinu jde rovnou do spotřeby, závazek 
vůči dodavatelům 

Úhrada elektřiny 

321 221 

závazek dodavatelům splacen, úbytek peněz na 
bankovním účtu 

Tisk pozvánek na valnou hromadu za 
hotové 

518 211 

nákup pozvánek jde rovnou do spotřeby, úbytek 
peněz v pokladně 

Tržby za vlastní výrobky na fakturu 

311 601 

odběratel nám dluží peníze za naše výrobky, 
vzniká výnos 

Úhrada dlužné faktury za vlastní výrobky 

221 311 

zvýšení bankovního účtu o dlužnou částku, 
splacen dluh odběratele 

Tržby za služby na fakturu 

311 604 

odběratel nám dluží peníze za naše služby, vzniká 
výnos 

Úhrada dlužné faktury za služby 

221 311 

zvýšení bankovního účtu o dlužnou částku, 
splacen dluh odběratele 

Odvod hotovosti do banky 

261 211 

pomocný účet na peníze, zatím nedoložen výpis z 
bankovního účtu 

Výpis z bankovního účtu 

221 261 

peníze v hotovosti vloženy na bankovní účet 

   

Tab. 3.7. Účetní případy pro účtování příspěvkových organizací 

Zdroj: (vlastní) 
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Obr. 3.4. Symbologram účetních případů k tabulce 3.7. 

Zdroj: (vlastní) 

 

Obr. 3.4 popisuje zachycení účetních případů z tabulky 3.7 ve formě 

symbologramů. Forma symbologramů slouţí k přehlednějšímu popisu daných účetních 

případů. Z obrázku můţeme vidět vzájemné propojení mezi jednotlivými účetními případy. 

Kde obdélníky znamenají aktivní účty, jejichţ přírůstky jsou na straně „MÁ DÁTI“, 

trojúhelník popisuje pasivní účty, jejichţ přírůstky jsou na straně „DAL“ a v poslední řadě 

kolečka, která zachycují nákladové a výnosové účty.  

Příspěvková organizace vykazuje své náklady a výnosy v hlavní činnosti a 

v činnosti doplňkové. Hlavní činnost obsahuje veškeré náklady obsaţené v účtové třídě 5 a 

výnosy v účtové třídě 6. Doplňková činnost se snaţí získat mimorozpočtové finanční 

prostředky na posílení rozpočtu.  

 

 

Hlavní činnost Nemocnice Kyjov 

Skutečnost 2014 Rozpočet 2014 Plnění rozpočtu 

Náklady v tis. Kč 680 895 683 558 99,6% 

Výnosy v tis. Kč 692 293 693 120 99,9% 

 

Tab. 3.8. Hlavní činnosti Nemocnice Kyjov 

Zdroj: (Nemocnice Kyjov – výroční zpráva 2014 - upraveno) 
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Tabulka 3.8 udává, jaká byla skutečnost oproti rozpočtu na náklady z hlavní 

činnosti, a naopak, jaké byly skutečné výnosy proti plnění rozpočtu. V obou případech 

skutečnost nákladů a výnosů byla vţdy menší neţ plánovaný rozpočet na hlavní činnost. 

Z toho vyplývá, ţe rozpočet nebyl překročen, tím pádem bylo plnění rozpočtu optimální. 

Náklady z hlavní činnosti zahrnují například, spotřebu materiálu, spotřebu energie, 

opravy a udrţování apod. Výnosy z hlavní činnosti zahrnují například, výnosy z prodeje 

sluţeb, výnosy z pronájmů, výnosy z prodaného zboţí apod.  

 

 

Doplňková činnost Nemocnice Kyjov 

Skutečnost 2014 Rozpočet 2014 Plnění rozpočtu 

Náklady v tis. Kč 299 000 310 000 96,5% 

Výnosy v tis. Kč  419 000 420 000 99,8% 

 

Tab. 3.9. Doplňková činnost Nemocnice Kyjov 

Zdroj: (Nemocnice Kyjov – výroční zpráva 2014  - upraveno) 

 

Tabulka 3.9 udává, jaká byla skutečnost oproti rozpočtu na náklady z doplňkové 

činnosti, a naopak, jaké byly skutečné výnosy oproti plnění rozpočtu. V obou případech 

skutečnost nákladů a výnosů byla vţdy menší neţ plánovaný rozpočet na doplňkovou 

činnost.  Z toho vyplývá, ţe rozpočet nebyl překročen, tím pádem bylo plnění rozpočtu 

optimální. 

Zaúčtování a výše dotací příspěvkové organizace Nemocnice Kyjov: 

V roce 2014 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje nemocnici 

Kyjov na investice ve výši 10 997 tis. Kč na zateplení a výměnu oken dětského a 

gynekologického pavilonu. Veškeré finance, které poskytl rozpočet Jihomoravského kraje, 

byly pouţity. Zdroj: (Nemocnice Kyjov – výroční zpráva 2014) 

221 Bankovní účet 
348 Nároky na dotace a ostatní zaúčtování s rozpočtem orgánů místní samosprávy 
901 Základní jmění 

 

Tab. 3.10. Seznam pouţitých účtů pro tabulku 3.11 a 3.12 

Zdroj: (vlastní) 
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  MD D 
Příjem dotace 
10 997 tis. Kč 

221 348 

Předpis dotace 
10 997 tis. Kč 

348 901 

 

Tab. 3.11. Účtování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje Nemocnici Kyjov 
Zdroj: (Nemocnice Kyjov – výroční zpráva 2014 - upraveno) 

 

 

 
 

Obr. 3.5. Symbologram k tabulce 3.11 

Zdroj: (vlastní) 

 

Z tabulky 3.11 vyplývá první situace, kdy se nám zvýší účet 221 (bankovní účet)  

o částku dotace ve výši 10 997 Kč na straně MD a na straně D se zvýší pasivní účet 348. 

Ve druhé situaci se účet 348 vykrátí a přijatá dotace vstupuje do základního jmění 

příspěvkové organizace, tedy účtu 901. Toto propojení jsem popsala opět ve formě 

symbologramu v obr. 3.5. Veškeré informace ohledně dotací najdeme v zákoně  

č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech. 

Můţe nastat situace, kdy dotace bude příliš vysoká na danou investici. Tato situace 

ovšem v roce 2014 neplatila u příspěvkové organizace Nemocnice Kyjov. Příklad doloţený 

účtováním dodávám jen pro zajímavost. 

 

 

 

 

 



42 

 

  MD D 

Příjem dotace 221 348 

Předpis dotace 348 901 

Vrácení přebytku dotace 348 221 
Úbytek vlastního jmění o vrácenou dotaci 901 348 

 

Tab. 3.12. Účtování o vrácení přebytků dotace 

Zdroj: (vlastní) 

 

V tabulce 3.12 dochází ke stejnému účtování, jako v předchozím příkladu, kromě 

účtování o vrácení přebytku dotace. Účet 221 (bankovní účet) se sníţí na straně „DAL“  

o částku dotace, naopak účet 348 se vykrátí a účet 901(základní jmění) se sníţí na straně 

„MÁ DÁTI“. Toto propojení názorně vidíme v symbologramu v obr. 3.6. 

 

Obr. 3.6. Symbologram k tabulce 3.12 

Zdroj: (vlastní) 

 

Účtování darů příspěvkové organizaci: 

211 Pokladna 

682 Dary 
901 Základní jmění 
911 Fondy organizace 

 

Tab. 3.13. Seznam pouţitých účtu pro tabulku 3.14 

Zdroj: (vlastní) 
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  MD D 

Příjem peněžního daru 221 901 (911) 

Zařazení daru do využití 901 (911) 682 

 

Tab. 3.14. Účtování peněţního daru 

Zdroj: (vlastní) 

 

Tab. 3.14. specifikuje účtování peněţního daru. V prvním účetním případu se nám 

zvýší účet 221, dojde i k zvýšení účtu 901 na straně „DAL“. Je na příspěvkové organizaci 

jestli si zvolí účet 901 nebo účet 911 pro své účtování. V druhém účetním případu vznikne 

přírůstek účtu 682 na straně „DAL“, který vykazuje výnos daru. Dary najdeme v zákoně  

č. 357/1992 Sb., v §20. Tento zákon byl k 1. 1. 2014 zrušen, byl nahrazen zákonným 

opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, pokud bude dar pouţit 

pro dosaţení cílů, ke kterým byla nezisková organizace zaloţena. 

 

Obr. 3.7. Symbologram k tabulce 3.14 

Zdroj: (vlastní) 

 

Neziskového organizace můţou přijmout dar jak finanční tak nefinanční. Pokud  

ve stanovách či vnitřních předpisech to není jinak. V předešlé tabulce jsem ukázala 

zaúčtování peněţního (finančního) daru. Nyní se zaměřím na účtování nepeněţního 

(nefinančního) daru. 
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04x Pořízení nehmotných a hmotných investic 
682 Dary 
901 Základní jmění 
911 Fondy organizace 

 

Tab. 3.15. Seznam pouţitých účtu pro tab. 3.16 

Zdroj: (vlastní) 

 

  MD D 

Darovaný dlouhodobý majetek 04x 901(911) 

Zařazení daru 901(911) 682 

 

Tab. 3.16. Účtování nepeněţního daru 

Zdroj: (vlastní) 

 

Tabulka 1.16 popisuje účtování nepeněţního daru. Účet 04x můţe být buď, 

dlouhodobý nehmotný majetek (041) nebo dlouhodobý hmotný majetek (042). Opět zde 

dochází ke zvýšení účtu 04x a ke zvýšení účtu 911. Při zařazení daru dochází opět  

ke zvýšení na straně „DAL“ ve formě výnosu daru. 

 

Obr. 3.8. Symbologram k tabulce 3.16 

Zdroj: (vlastní) 

 

K této problematice patří také odepisovaní dlouhodobého jak hmotného tak 

nehmotného majetku. Mezi dlouhodobý hmotný neodepisovaný majetek řadíme umělecká 

díla, předměty a sbírky. V odepisování existují dva typy odpisů. Účetní odpisy, tzv. 
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finanční odpisy představují tvorbu zdrojů na pořízení nové dlouhodobého majetku nebo  

na obnovu stávajícího dlouhodobého majetku. Účetní odpisy se odepisují v souladu se 

zákonem o účetnictví. Druhý typ odpisů, jsou odpisy daňové, které podléhají pravidlům 

zákona o daních z příjmů. Odepisování majetku u neziskových organizací najdeme 

v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, který je § 28 stanoví obecné 

zásady pro odepisování tohoto majetku v účetnictví. Tuto problematiku upravuje také 

vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním 

předmětem činnosti není podnikání.      

3.1.4. Komparace závěrek mezi ziskovým a neziskovým subjektem 

Jak ziskový, tak neziskový sektor má povinnost na konci období udělat účetní 

závěrku. Účetní závěrka uzavírá všechny účty. Nyní uvedu okruhy, které účetní závěrka 

zahrnuje.  

Rozdělení účetní závěrky: 

 

Obr. 3.9. Rozdělení účetní závěrky  

Zdroj: (vlastní) 
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1. Rozvaha 

Počáteční rozvaha 
Aktiva Pasiva 

(Třída 0) Dlouhodobý majetek (Třída 4) Dlouhodobé závazky a kapitálové účty 
- základní kapitál 
- bankovní úvěry,  fondy apod. 

(Třída 1) Zásoby (Třída 2) Finanční účty 
- krátkodobé bankovní úvěry apod. 

(Třída 2) Finanční účty 
- peníze 
- pokladna 
- bankovní účty apod.   
(Třída 3) Zúčtovací vztahy 
- pohledávky apod. 

(Třída 3) Zúčtovací vztahy 
- závazky z obchodních vztahů (dodavatelé) 
- závazky vůči zaměstnancům apod. 

A = P 
 

Tab. 3.17. Počáteční rozvaha neziskových organizací 

Zdroj: (vlastní) 

 

Kaţdá nezisková organizace si musí na začátku svého období sestavit počáteční 

rozvahu, pro zjištění svých aktivních a pasivních účtů. Důleţitost rozvahy spočívá  

ve výsledku, kde aktivní účty se musejí rovnat pasívním účtům. Na konci svého účtovacího 

období sestavuje tzv. konečnou rozvahu, která je principem úplně stejná jako počáteční 

rozvaha. Od počáteční rozvahy se liší v tom, ţe během účtovací období došlo k účetním 

změnám. V konečné rozvaze se účty aktivní také musejí rovnat s účty pasívními. Tato 

problematika je totoţná i u ziskových subjektů. 

2. Výkaz zisků a ztrát 

Hospodářský výsledek  

  Hlavní činnost Doplňková činnost 

Náklady v tis. Kč 680 895 299 000 

Výnosy v tis. Kč 692 293 419 000 

 

↓ ↓ 

 

Hospodářský výsledek 
11 398 tis. Kč 

Hospodářský výsledek 
120 00 tis. Kč 

 
↑ 

 

 

Daň z příjmů k roku 2014 činí 3 427 tis. Kč 
 
Tab. 3.18. Hospodářský výsledek před výpočtem daně z příjmů 

Zdroj: (Nemocnice Kyjov – výroční zpráva 2014 - upraveno) 
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Z tab. 3.18 jsem uvedla celkové náklady z hlavní a doplňkové činnost a celkové 

výnosy z hlavní a doplňkové činnosti. Daň z příjmů se počítá z hospodářského výsledku 

hlavní činnosti a to principem N-V = HV * 30% (daň z příjmů). Problematika, které 

popisuje daň z příjmů neziskových organizací, najdeme v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů. Daň z příjmů ziskového sektoru najdeme v zákoně č. 586/1992 Sb., v § 21, kde 

daň z příjmů činí 19%. 

Hospodářský výsledek (Výkaz zisků a ztrát) 

  Hlavní činnost Doplňková činnost 

Náklady v tis. Kč 684 322 299 000 

Výnosy v tis. Kč 692 293 419 000 

 

↓ ↓ 

 

Hospodářský výsledek 
7 971 tis. Kč 

Hospodářský výsledek 
120 00 tis. Kč 

 

↘ ↙ 

 

Zisk 
 

Tab. 3.19. Hospodářský výsledek pro rok 2014 

Zdroj: (Nemocnice Kyjov – výroční zpráva 2014 - upraveno) 

 

Tabulka 3.19 popisuje hospodářský výsledek jiţ po odečtení daně z příjmů. Jak 

vidíme, v této situace nastal zisk jak v hlavní, tak v doplňkové činnosti. Ziskové 

organizace pracují na stejném principu pro dosaţení hospodářského výsledku. Rozdíl 

ovšem vidíme v tom, ţe ziskové organizace svoji činnost také rozdělují na hlavní a 

doplňkovou činnost, ovšem v účtování ji vedou dohromady. 

Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 

Náklady   Výnosy   

Hlavní činnost 680 895 Hlavní činnost 692 293 

Doplňková činnost 299 000 Doplňková činnost 419 000 

Daň z příjmů 3 427     

Σ 983 322 Σ 1 111 293 

HV (zisk) hlavní činnost 7 971 

  HV (zisk) doplňková činnost 120 000 

Σ 1 111 293 Σ 1 111 293 
 

Tab. 3.20. Výkaz zisků a ztrát pro rok 2014 

Zdroj: (Nemocnice Kyjov – výroční zpráva 2014 - upraveno) 
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Tabulka 3.20 uvádí výkaz zisků a ztrát, jinými slovy výsledovku Nemocnice Kyjov 

pro rok 2014. V tomto případě nemocnice Kyjov dosáhla zisku. Můţe dojít i k situaci, kdy 

bude ztráta. V této situaci se ztráta zapisuje na stranu výnosů s mínusem (-). 

 

Obr. 3.10. Propojení hospodářského výsledku do konečné rozvahy 

Zdroj: (vlastní) 

 

Obrázek 3.10 uvádí konečné propojení hospodářského výsledku do konečné 

rozvahy. Hospodářský výsledek je účtem pasivním, proto je na straně pasiv. Ovšem kdyby 

nastala ztráta, bude také na straně pasiv, ale se znamínkem mínus (-). Stejný princip platí  

i pro ziskové organizace. 

3. Příloha 

Jak má vypadat příloha k účetní závěrce neziskových organizací, najdeme v zákoně 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví a to v §18, odst. 1 písm.c. 
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Příloha v účetní závěrce funguje na principu doplnění informací, které jsou 

obsaţeny v účetní závěrce (rozvaha, výkaz zisku a ztrát). Jedná se například o účetní 

metody dané neziskové organizace, jaké jsou odchylky od daných účetních metod apod. 

Vymezení obsahové náplně přílohy k účetní závěrce najdeme ve vyhlášce č. 504/2002 Sb., 

v § 29 a 30. 

Nyní se pokusím shrnout nejdůleţitější a nejzákladnější rozdíly mezi ziskovým a 

neziskovým sektorem.  

 

Shrnutí nejzákladnějších rozdílů mezi ziskovými a neziskovými subjekty 

Neziskový sektor Ziskový sektor 

subjekt, který nebyl založen pro dosažení zisku subjekt, který byl založený za účelem zisku 

vícezdrojové financování (vlastní zdroje, cizí 
zdroje, dotace, dary, členské příspěvky) 

vlastní zdroje (zisk, vklady vlastníků firmy), 
cizí zdroje (závazky, bankovní úvěry) 

vedení účetnictví odděleně za druhy činnosti 
(hlavní činnost a doplňková) 

dva druhy činností (hlavní a vedlejší), ale 
vedení účetnictví se provádí dohromady  
z těchto činností  

nelze vyrovnávat zisk a ztrátu z jednotlivých 
činností 

lze vyrovnávat zisk a ztrátu z jednotlivých 
činností 

 

Tab. 3.21. Nejzákladnější rozdíly mezi ziskovým a neziskovým sektorem 

Zdroj: (vlastní) 

 

3.1.5. Controlling v neziskových organizacích 

 Důleţitou úlohu v controllingu mají manaţeři neziskových organizací. Vykonávají 

celou řadu činností, od získávání finančních prostředků pro svou organizaci, aţ po vedení 

svých zaměstnanců v organizaci. Dále určují směr, jakým se organizace bude vyvíjet, 

plánují a dohlíţejí na postup jednotlivých činností v organizaci. (Matyáš, 2010, str. 7) 

Controlling je vlastně systém řízení, který zabrání problémům ještě před jejich 

vznikem. Vyskytuje se ve všech činností, kterými se nezisková organizace zabývá.  

Obrázek 3.11 aplikuje procesy, které řadíme do controllingu. Mezi controllingem a 

kontrolou je podstatný rozdíl. Controlling se zabývá dohromady všemi procesy, zatímco 

kontrola na základě controllingu kontroluje jednotlivé procesy. 
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Obr. 3.11. Aplikace controllingu na jednotlivé procesy v neziskové organizaci 

Zdroj: (vlastní) 

 

První čím se controlling zabývá je „rozpočet organizace“. Jedná se o mnoţství 

finančních prostředků, které organizace plánuje získat nebo vynaloţit na své účely 

v určitém období. V podkapitole 3.1.3. jsem uváděla, jaký byl rozpočet 2014  

pro Nemocnici Kyjov a jaká byla jeho skutečnost. V tomto případě jde o jeden z nástrojů 

controllingu pro nemocnici Kyjov.  

Dalším pilířem controllingu je „controlling vlastní činnosti“. Většina neziskových 

organizací dostává pro svoji činnost dotace. Tyto získané prostředky musí utratit v souladu 

s podmínkami, pro které je získala. Pokud tyto prostředky ve stanovené výši neutratila, 

zbytek nevyčerpatelné části musí vrátit. Z hlediska účetnictví jsem dotace a vrácení dotací 

účtovala v podkapitole 3.1.3. Nemocnice Kyjov je příspěvkovou organizací, která 

poskytuje občanům základní a specializovanou zdravotní péči a prodej zdravotnických 

prostředků. 

Třetí pilíř controllingu závisí na co nejmenších „finančních rizicích“ organizace. 

Finanční riziko vidíme hlavně v překročení rozpočtu organizace. V případě Nemocnice 

Kyjov k této situaci nedošlo. Další riziko vyplývá z nedostatku hotovosti na účtech. 

Existují spousty dalších rizik nejenom finančních, například nedostatečná komunikace, 

nedostatek zaškolených zaměstnanců apod. 

Předposledním pilířem controllingu je „efektivnost vynakládaných prostředků“. 

Uţ z toho důvodu, ţe Nemocnice Kyjov nese odpovědnost za maximální vyuţití zdrojů, 

musí být schopna zajistit, aby při vynakládání prostředků na nákup zboţí a sluţeb dosáhla 

nejlepšího poměru mezi cenou a kvalitou. K tomuto dosaţení napomáhá plánování pomocí 

výběrového řízení. Plánování výběrového řízení závisí na tom, od koho budeme nakupovat 

potřebné zboţí pro činnost organizace, co bude předmětem potřebného zboţí či sluţby. 
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Kontrolním nástrojem, který se zaměřuje na efektivní vynakládání prostředků, je externí  

(z venku) audit, který je prováděný donorem. V tomto případě donor znamená právnickou 

osobu, která kontroluje řídící a kontrolní mechanismy organizace, aby posoudil, zda je 

daná organizace schopna realizovat dané projekty. 

Posledním a velmi důleţitým pilířem controllingu je „měření výkonnosti 

neziskové organizace“. Jedná se o ukazatel, který zjišťuje, zda nezisková organizace 

naplnila své cíle, pro které byla zaloţena. Měření výkonnosti rozumíme cestu, která musí 

popsat cíle organizace (tedy plán) a dále splnění těchto cílů (tedy skutečnost). Poté se musí 

vyjádřit rozdíly mezi oběma informacemi, tj. porovnání plánu a skutečnosti. 

V poslední řadě bych chtěla říci, ţe neziskové organizace dostávají od společností 

méně finančních prostředků neţ ziskové subjekty, proto musí více ospravedlňovat svoji 

existenci před společností. V důsledku toho se začal klást větší důraz na controlling 

v neziskových organizacích. (Horváth, 2004, str. 27) 

3.1.6. Dílčí shrnutí 

Třetí kapitola se zabývala praktickým rozborem neziskového sektoru, který jsem 

rozdělila do tří stupňů. První stupeň poukazoval na financování v organizaci, druhý stupeň 

rozebral organizování v organizaci a poslední stupeň se zabýval účetnictvím v organizaci. 

Poslední část této kapitoly jsem věnovala controllingovým nástrojům v neziskové 

organizaci. 
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4. ZÁVĚR 

Má bakalářská práce byla především zaměřena na neziskové organizace a jejich 

postavení v rámci národního hospodářství s ohledem na účetnictví. 

Nejprve jsem si našla všechny potřebné materiály, které se týkaly problematiky 

neziskových organizací jako takových. Informace byly čerpány z odborné literatury, 

legislativy i internetových zdrojů. Nejprve jsem zařadila neziskový sektor do národního 

hospodářství, ze kterého jsem nadále vycházela. Snaţila jsem se popsat nejzákladnější 

poznatky neziskových organizací a samozřejmě jejich odlišení od subjektů ziskových. Tyto 

poznatky byly zpracovány od hlavního rozdělení neziskových organizací, přes uvedení 

právních předpisů, rozdělení státních i nestátních neziskových organizací, dále přes vztahy 

veřejných rozpočtů neziskových organizací, problematiku fundraisingu, aţ po postavení 

správní rady v neziskových organizacích. Rovněţ byly zmapovány strategické plány, které 

hrají významnou roli v oblasti rozebírané problematiky.  

Praktická část byla rozdělena do tří základních stupňů. První z nich se zaměřuje  

na financování neziskové organizace, kde hrají důleţitou roli vnitřní a vnější zdroje 

neziskových organizací. Jednotlivé zdroje jsem rozebrala a podloţila konkrétními čísly a 

grafy. Druhý stupeň ukazuje na uspořádání v neziskových organizacích, jejichţ účelem je 

vymezení úspěšného poslání. Problematika organizování rozebírá jak strategické, 

personální, tak i finanční řízení. V oblasti personálního řízení jsem uvedla klíčové 

poţadavky pro fungování firemní kultury. Na základě zmapování firemní kultury jsem se 

rozhodla pro sestavení metody vícekriteriálního rozhodování formou pořadí, kde byla 

rozdělena jednotlivá kritéria, dále došlo k rozdělení expertů do čtyř skupin podle jedné 

nejmenované neziskové organizace. Výsledky formou pořadí důleţitosti jsem následně 

uvedla do grafu. Důleţitostí bylo myšleno, na kolik je příslušné kritérium pro konkrétního 

experta důleţité. Poslední stupeň - účetnictví se zabývá problematikou v oblasti základního 

účtování, které je typické pro neziskové organizace. Účetní případy byly zachyceny  

do konkrétních účtování podle účtových tříd a skupin a na základě toho byly vytvořeny 

tzv. symbologramy pro lepší pochopení dané problematiky. Zaměřila jsem se převáţně na 

účtování obecné problematiky spolu s účtováním darů a dotací. Do problematiky účetnictví 

v neziskových organizacích jsem rovněţ zahrnula skutečné náklady a výnosy dané 

příspěvkové organizace, Nemocnice Kyjov, jeţ se nachází v Jihomoravském kraji. 

Informace, které jsem vyuţila, jsou volně přístupné na internetových stránkách nemocnice, 
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přesněji ve výročních zprávách. Výroční zprávu jsem pouţila z roku 2014, jelikoţ byla 

nejaktuálnější. Tyto poznatky mi dopomohly k následné analýze z pohledu účetních 

závěrek. Poslední část mé praktické části se zabývala controllingem v neziskových 

organizacích, nejprve v rovině obecné, následně controllingem aplikovaným na mnou 

vybranou příspěvkovou organizaci.  

Na rozdíl od ziskové sféry, která je dokonale „hlídána“ z oblasti věcné i právní 

formy, neziskové organizace stále více doplácí na to, ţe jejich účel je daleko sloţitější, neţ 

je všeobecně vnímáno. 
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