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Abstrakt 

 

Název: Založení spolku poskytujícího sportovní aktivity, se zaměřením na právo  

a organizační strukturu 

Cíle: Cílem práce je vytvoření návodu, jak postupovat z hlediska legislativy při založení 

spolku poskytujícího sportovní aktivity. Dalším cílem práce je vytvoření  

či určení organizační struktury vhodné pro spolek působící v oblasti sportu s členskou 

základnou do 100 členů. 

Metody: Pro vytvoření podnikatelského záměru byly využity metody literární rešerše, 

analýza dokumentů, polostrukturovaný rozhovor s právním zástupcem v problematice 

právního vymezení zakládání spolku, polostrukturovaný rozhovor s účetní AK Zlín na 

téma financování, získávání prostředků z veřejných rozpočtů a daňové problematiky 

spolku. 

Výsledky: Výsledkem práce je návod, jenž popisuje jednotlivé kroky procesu zakládání 

spolku a to včetně vzoru nezbytné dokumentace k založení sportovního klubu na bázi 

spolku. V práci jsou vyjmenovány jednotlivé finanční či jiné zdroje, jimiž spolky 

disponují a to včetně dotačních programů, jež mohou být poskytovány sportovnímu 

klubu s právní formou spolku. Dále se práce zabývá daňovou problematikou spolků. 

Byl také vytvořen model organizační struktury, který lze aplikovat pro potřeby vnitřní 

organizace obdobně orientovaných spolků s členskou základnou do 100 členů. 

Klíčová slova: nezisková organizace, sportovní organizace, zapsaný spolek, sportovní 

aktivity, organizační struktura spolku, stanovy spolku.



 

 

Abstract 

 

Title: Establishment of a Non-Profit Organization Providing Sports Activities with 

Focus on Law and Organizational Structure 

Targets: The target of the work is to create a guide describing how to proceed with 

establishment of a non-profit organization providing sport activities from the legal point 

of view. Another target of the work is a creation or determination of an organizational 

structure for sport oriented non-profit organization with a membership of up to 100 

members. 

Methods of research: The following methods were used to create a business plan: 

literature research, document analysis, semi-structured interview with an attorney-at-

law relating to issues of establishment of a non-profit organization, semi-structured 

interview with a bookkeeper of AK Zlín relating to non-profit organization financing 

and tax issues. 

Results: The result of the work is a guide describing particular steps of a process 

relating to establishment of a non-profit organization. The guide includes necessary 

documentation for establishment of a sport club as a registered association. Within the 

work particular financial and other sources are listed with which the non-profit 

organization might dispose including subsidy programmes eligible for sport clubs with a 

legal form of a registered association. Further, the work discussed the tax issues relating 

to non-profit organizations. Finally, an organization structure was suggested which 

might be applied for needs of an internal organization similarly oriented non-profit 

organizations with a membership of up to 100 members. 

Keywords: non-profit organization, sport organization, registered association, sport 

activities, organizational structure of non-profit organization, by-laws of a non-profit 

organization. 
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1 ÚVOD 

Sport je společenským fenoménem dnešní doby, jehož původ vychází dle řady historiků 

ze dvou zdrojů. Podle prvního zdroje vznikal sport na základě potřeby výcviku armády 

a právě z tohoto výcviku se později staly různé hry či soutěžní klání především pak 

v zápasení a fyzické zdatnosti, z nichž se později vyvinuly olympijské hry v antickém 

Řecku. Zdroj druhý se datuje až do mayské kultury, v níž byl sport, respektive jistá 

forma soutěžení, součástí rituálních obřadů (např. obětování). Sport se dále vyvíjel 

nejen v Řecku, ale i v Persii (bojové hry) a Číně, ve které se provozoval sport spíše 

z důvodů estetických, obdobný dnešní gymnastice. Středověké zmínky o sportu se 

přenáší do Itálie, kde v 80. letech 16. století vznikl pravidla pro sport, který by se dal 

v dnešní době přirovnat k rugby a fotbalu. Moderní podoba sportu má svůj původ na 

Britských ostrovech před více než 150 lety. Během tohoto období se sport neustále 

rozvíjel a začal se pomalu stávat obživou nejen pro sportovce samotné, nýbrž i pro řadu 

organizací, společností či jednotlivců, jež na sportu začaly participovat.  

Ve sportu dnes může působit takřka kdokoli, od sportovců všech výkonnostních úrovní, 

sportovních klubů a sportovních organizací, přes poskytovatele sportovních aktivit, 

jakými jsou dnes například velmi populární fitness centra, až po organizátory 

sportovních či turistických akcí. Do sportu ovšem zasahují i další subjekty, jako 

například zpravodajské jednotky, subjekty vytvářejí podmínky pro sport (zařízení, 

vzdělávání, sponzoring, pojištění apod.). V neposlední řadě v něm působí i organizace 

či jedinci, jejichž předmětem zájmu není sport pouze jako aktivita, nýbrž pomocí něj 

dosahují zisku. Jedná se kupříkladu o firmy vyrábějící či poskytující vybavení (nařídí, 

náčiní, oblečení) pro sport, či jej využívají jako marketingový nástroj ke své propagaci. 

Organizovaný sport na území České republiky dle údajů Ministerstva školství mládeže  

a tělovýchovy (dále jen MŠMT) registruje přes 3,5 milionu sportovců (dle České unie 

sportu z roku 2017 se organizovanému sportu věnuje okolo 1,6 milionu obyvatel). 

V seznamu sportovních organizací je u MŠMT zapsáno 22 382 subjektů, z nichž pouze 

212 nemá právní formu spolku či pobočného spolku. Nutno je podotknout,  

že určité procento sportovních organizací je neaktivních, stejně tak i členů. 
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Převážná většina sportovních organizací na území České republiky je založena na bázi 

neziskové organizace, konkrétně jako spolek, dříve občanské sdružení. Této skutečnosti 

přispěl fakt, že po roce 1990 díky zákonu č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, bylo 

velmi snadné založit si občanské sdružení (dále jen o.s.). Po roce 1990 se o.s. těšila 

velké oblibě, což ukazuje i rapidní nárůst jejich počtu z původních necelých 4000  

až na téměř 27000 registrovaných o.s. v roce 1996. Neexistoval žádný veřejný rejstřík, 

jenž by o.s. evidoval. Tento „boom“ v jejich zakládání byl dán tím, že právě tuto právní 

formu neziskové organizace bylo velmi snadné založit bez nutnosti mít základní kapitál, 

a také ji jednoduše zrušit. Mimo jiné získávala největší dotace z veřejných rozpočtů  

a zároveň byla osvobozena od řady daní či měla časté daňové úlevy, což platí dodnes. 

V neposlední řadě je u nich možné mít jako vedlejší činnost podnikání.  

Od 1. 1. 2014 vešel v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž se výrazně 

týkal neziskových organizací, především pak změnám při jejich zakládání. Mimo zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vešly v platnost také zákon č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jakožto 

určitá náhrada stávajícího obchodního zákoníku a také zákon č. 91/2012 Sb.,  

o mezinárodním právu soukromém, jež právě společně se zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník nově upravoval postavení právnických osob soukromého práva, tedy 

i spolky. Důležitým je také zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických  

a fyzických osob, který udává povinnost registrovat se do veřejných rejstříků všem 

nestátním neziskovým organizacím, které nově nespadají pod Ministerstvo vnitra, nýbrž 

pod rejstříkové soudy.  

Právě změnami ve způsobu založení dochází k chybám ze strany zakládajících členů 

neziskových organizací, a to nejen s právní formou spolku. Ačkoli zákon určuje, jaký 

minimální obsah by měly mít stanovy spolku, které jsou nezbytným dokumentem  

při založení, blíže daná kritéria nespecifikuje. To samé platí o dalších dokumentech, 

jež je nutné dokládat.  

Tato diplomová práce se věnuje založení spolku, který bude působit v oblasti sportu. 

Tento sportovní klub se bude primárně zaměřovat na atletickou přípravu a dále pak 

poskytovat sportovní a pohybové aktivity pro širší veřejnost, a to bez ohledu na úroveň 

výkonnosti. Ačkoli je tato problematika podstatně širší a zahrnuje financování, 

účetnictví, management a jiné, hlavní důraz je kladen na právní rámec zakládání této 
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právní formy nestátní neziskové organizace a měl by sloužit jako teoretický základ pro 

všechny z řad zájemců o založení spolku. Práce se dále bude věnovat vnitřní organizaci 

spolku, respektive analýze organizačních struktur, jež jsou ve sportovních organizacích 

využívány, a následně volbě ideálního modelu pro účely daného spolku. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Cílem práce je vytvoření teoretického návodu, jak by se mělo z hlediska legislativy 

postupovat při zakládání sportovní organizace ve formě spolku.  

Hlavní úkoly práce: 

 Studium odborné literatury zabývající se danou problematikou 

 Vymezení základních a stěžejních pojmů týkající se tématu 

 Neziskový sektor 

 Neziskové organizace 

 Právní úprava spolků 

 Organizační struktura spolků. 

 Nastudování právních předpisů České republiky, jež se týkají neziskových 

organizací s účinností ke dni 1. 3. 2020 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích) 

 Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 Nastudování právních předpisů České republiky, jež se týkají daňového zatížení 

spolků 

 Interview s odborníky na problematiku právní úpravy neziskových organizací, 

respektive zakládání spolků 

 Vytvoření vhodné organizační struktury spolku na základě rozboru 

 Vytvoření stanov spolku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 

  

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=89/2012
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=304/2013
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=304/2013
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=262/2006
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Národní hospodářství tvoří dle principu financování sektor tržní neboli ziskový a sektor 

netržní, neziskový. 

Victor A. Pestoff (1995) popisuje národní hospodářství jako čtyřsektorový model,  

na němž společně působí ziskové a neziskové organizace. Pro znázornění tohoto 

čtyřsektorového modelu národního hospodářství využil plochu trojúhelníku,  

viz obrázek č. 1. 

Obrázek č. 1: Členění národního hospodářství dle Pestoffa 

 

Zdroj: Rektořík (2010) dle Pestoffa (1995) 
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Trojúhelník, tak jak ho vytvořil švédský ekonom Pestoff, vyobrazuje čtyři sektory: 

1. Ziskový soukromý sektor (první sektor) 

2. Neziskový veřejný sektor (druhý sektor) 

3. Neziskový soukromý sektor (třetí sektor) neboli sektor nevládních neziskových 

organizací  

4. Neziskový sektor domácností. 

Jak je z obrázku č. 1 patrné, jednotlivé sektory se vzájemně prolínají a ovlivňují.  

Pro účely této práce je ovšem nejpodstatnější propojení neziskového soukromého  

a ziskového soukromého sektoru. Jak uvádí Rektořík (2010), třetí sektor může 

vstupovat do ziskového sektoru, a to založením kapitálové společnosti (akciové 

společnosti a společnosti s ručením omezeným) či družstva za účelem plnění poslání 

neziskového sektoru, tedy například charita, vzdělání, nebo sport. Naopak ziskový 

sektor může poskytovat třetímu sektoru sponzorské dary. 

Ziskový sektor 

Organizace tvořící ziskový sektor se primárně orientují na maximalizaci svého zisku  

a tedy i zhodnocování vloženého kapitálu. Řadíme sem obchodní společnosti a družstva, 

jež lze svorně nazývat obchodní korporace. Tyto organizace jsou v legislativě České 

republiky upraveny od 1. ledna 2014 dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

Družstva, dříve společenstvo, jež jsou dle českého práva obchodními korporacemi, 

bývají zakládány za účelem vzájemné podpory svých členů, popřípadě třetích osob. 

Družstva mohou mít dvě podoby. První je družstvo, kupříkladu bytové či sociální,  

a druhou Evropské družstevní společnosti, jenž je, jak již z názvu vyplývá, založeno 

fyzickými osobami, jejichž bydlištěm jsou různé členské země Evropské unie, anebo 

právnickými osobami zřizovanými na základě právních předpisů daných různými 

členskými státy Evropské unie. 

Obchodní společnosti rozdělujeme na evropské, ty pak dále na evropské společnosti  

a evropská hospodářská zájmová sdružení, a tuzemské, jejichž dělení je znázorněno na 

schéma č. 1. 
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Schéma č. 1: Tuzemské obchodních společností 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech  

a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

Veřejná obchodní společnost je dle § 95 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) založena minimálně 

dvěma osobami, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí  

za její dluhy společně a nerozdílně. 

Komanditní společnost je dle § 118 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) společnost, v níž musí 

působit alespoň dva společníci. Prvním je komanditista, který ručí za její dluhy 

omezeně a druhým je komplementář, jenž ručí neomezeně. 

Společnost s ručením omezeným dle § 132 a následujících zákona č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)  

je společnost, která může být založena jedním či více společníky. Za dluhy společnosti 

ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti 

podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni  

k plnění. Minimální výše vkladu je 1 Kč a ve většině případů určuje podíl společníka. 

Akciová společnost dle § 243 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je společností,  

jejíž základní kapitál, v minimální výši 2 000 000 Kč či 80 000 EUR, je rozdělen  

Obchodní 

společnosti 

Osobní 

společnosti 

Veřejná 

obchodní 

společnost 

Komanditní 

společnost 

Kapitálové 

společnosti 

Akciová 

společnost 

Spol. s ručením 

omezeným 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_obchodn%C3%ADch_korporac%C3%ADch
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na určitý počet akcií. K založení akciové společnosti je nutné přijmout stanovy.  

Za zakladatele je považována osoba, jež přijala stanovy a podílela se na úpisu akcií. 

Neziskový sektor 

Neziskový sektor je rozdělen na sektor veřejný, soukromý a sektor domácností. Tento 

sektor je tvořen neziskovými organizacemi, jejichž odlišností od organizací ziskových  

a také charakteristickým znakem, jak již z názvu vyplývá, je neziskovost. 

Šimková (2009, s. 10) ve své publikaci definuje neziskové organizace jako organizace, 

jež nevytvářejí zisk za účelem přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo 

zakladatele. Neziskové organizace sice mohou zisk vygenerovat, nicméně jej musí zase 

vložit zpět do rozvoje organizace a plnění jejího poslání, jimž bývá uspokojení 

konkrétních potřeb občanů a komunit. 

Uspořádání neziskového sektoru 

Základní dělení neziskových organizací popisují Hyánek, Škarabelová a Řežuchová 

(2005, s. 7). Ti dle Rady vlády rozlišují tyto dva typy neziskových organizací: 

 Vládní (státní, veřejné) neziskové organizace  

Jsou to organizace, jež zabezpečují realizaci výkonu státní správy ve veřejném 

neziskovém sektoru. Jejich hlavním posláním je podílet se na výkonu veřejné správy  

na úrovni státu, regionu nebo obce. 

 Nevládní (nestátní, soukromé, občanské) neziskové organizace  

Organizace zabezpečující veřejnou politiku v rámci občanské společnosti v neziskovém 

sektoru soukromém. Řadí se mezi ně nadace, spolky, obecně prospěšné společnosti atd. 
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Neziskové organizace lze členit také dle různých kritérií, jak uvádí Rektořík (2010,  

s. 40): 

 Kritérium zakladatele  

 Kritérium globálního charakteru poslání  

 Kritérium právně organizační normy  

 Kritérium způsobu financování.  

3.1 Nestátní neziskové organizace  

Jak již bylo zmíněno, nestátní neziskové organizace, zkráceně NNO, jsou organizacemi 

působícími v soukromém sektoru. Na základě usnesení vlády ČR č. 608/2015 jsou NNO 

definovány Radou pro nestátní neziskové organizace jako nevládní neziskové 

organizace, které jsou založeny za účelem uspokojování potřeb určité skupiny obyvatel 

či se záměrem dosáhnout určitého cíle. Avšak na rozdíl od vládních “neziskovek“ jsou 

NNO soukromoprávními subjekty práva, což znamená, že jsou nezávislé na vládě  

či státu a omezovány jsou pouze zákony. Nicméně často svou činností napomáhají  

či doplňují činnost veřejné správy, v některých oblastech dokonce státní neziskové 

organizace suplují.  

Znaky nestátních neziskových organizací  

NNO jsou právnickými osobami soukromého práva, k jejímž základním znakům patří 

dle americko-německé dvojice sociologů L. M. Salamona a H. K. Anheinera (1992): 

 Organizovanost 

Mají stálou a formalizovanou strukturu. 

 Soukromý charakter a nezávislost na státu  

Nejsou řízeny státní správou, ani orgány s převahou státních úředníků, s čehož plyne,  

že je jejich základní struktura soukromá. Avšak NNO mohou být značnou měrou 

podporovány státem a na vedení mohou v menšině podílet státní úředníci. 

 Neziskovost (viz kapitola 3.1.1) 
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 Samosprávnost a autonomnost 

NNO fungují samostatně bez zásahů státu či jiné vnější instituce. 

 Dobrovolnost  

NNO zahrnují prvek dobrovolné činnosti pro organizaci. Mezi prvky dobrovolnosti 

můžeme zařadit: dobrovolné příspěvky, dary, výkon neplacené práce pro organizaci atd.  

Na Salamona s Anheinerem (1992) navazuje ve své knize Rektořík (2010, s. 41),  

kde uvádí některé další znaky charakteristické pro všechny typy neziskových organizací 

a dále pak i konkrétní znaky soukromých neziskových organizací. 

Společné znaky všech druhů neziskových organizací: 

 Nejsou založeny za účelem podnikání 

 Nejsou založeny za účelem produkce zisku 

 Neziskové organizace jsou právnickými osobami 

 Uspokojují konkrétní potřeby občanů a komunit 

 Mohou, ale nemusí být financovány z veřejných rozpočtů. 

Znaky charakterizující pouze soukromé neziskové organizace (NNO): 

 Ze zákona mají povolenou autonomii ve vztahu k vnějšímu okolí 

 Až na výjimky, jimiž jsou některé profesní komory, je členství v NNO 

realizováno výhradně na principu dobrovolnosti 

 Vytváří většinou neformální struktury sympatizantů, ale vždy v rámci 

legislativy, podle které byly založeny a podle které realizují svoji činnost. 

Právní formy nestátních neziskových organizací 

Za typické právní formy nestátních neziskových organizací dle Rady vlády pro nestátní 

neziskové organizace jsou považovány:  

 Spolky a pobočné spolky (nově podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, konkrétně § 214–302), do 1. ledna 2014 občanská sdružení a jejich 

organizační jednotky (dříve podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů) 
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 Nadace a nadační fondy (dříve podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích  

a nadačních fondech, nyní podle § 306–401 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník) 

 Účelová zařízení církví, zřizované církvemi a náboženskými společnostmi 

podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví 

a náboženských společností, v platném znění; dříve Církevní právnické osoby 

 Obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech. Nelze je od 1. ledna 2014 nově zakládat,  

avšak existující obecně prospěšné společnosti podle něj stále fungují 

 Ústavy (podle § 402–418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)  

 Školské právnické osoby, registrované Ministerstvem školství, mládeže  

a tělovýchovy a zahrnující ve významné převaze také církevní školy.  

Kromě tradičnějšího dělení je možné členit NNO i podle jejich funkce. Toto dělení 

uvádí i se stručným výčtem hlavních činností v tabulce č. 1 i sekretariát Rady vlády pro 

nestátní neziskové organizace.  
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Tabulka č. 1 - Rozdělení NNO v ČR dle jejich funkce 

Funkce Hlavní činnost Vnitřní struktura 

Servisní Sociální, zdravotní péče 

Vzdělávání a výzkum 

Humanitární pomoc a charita 

Kultura  

Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc 

Převážně nečlenské 

Advokační Ochrana životního prostředí 

Ochrana lidských práv 

Prosazování rovnosti a nediskriminace 

Ochrana práv menšin 

Ochrana zvířat 

Ochrana práv spotřebitelů 

Boj proti korupci apod. 

Kulturní aktivity 

Členské i nečlenské 

Zájmové Sport 

Volný čas 

Včelaři, myslivci, zahrádkáři 

Komunitní spolky 

Další 

Členské 

Filantropické Poskytují granty a dary Převážně nečlenské 

Zdroj: Sekretariát RVNNO na základně usnesení vlády ČR č. 608/2015 
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3.2 Spolky a jejich právní úprava 

Obecně lze spolky považovat za sdružení či skupinu osob. Ve sportovním prostředí 

v České republice spadají spolky do druhého sektoru. Čáslavová (2009, s. 67) definuje 

ještě zbývající dva sektory, jež působí ve sportovní oblasti v ČR: 

1. sektor: Státní správa pro tělesnou výchovu a sport  

2. sektor: Spolková tělesná výchova a sport 

3. sektor: Podnikatelský  

Spolek a jeho dřívější forma, občanské sdružení, jsou nejtradičnější formou  

při zakládání nových tělovýchovných jednot či sportovních klubů. 

3.2.1 Založení a vznik spolku 

Dle znění § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a římskoprávní zásadou „tres 

faciunt collegium“ („tři tvoří spolek“), musí spolek založit nejméně tři osoby, 

ať právnické či fyzické, jež jsou vedené společným zájmem. Spolek zakládají jako 

samosprávný a dobrovolný svazek členů, jehož účelem je společné zájmy naplňovat. 

Spolek je založen přijetím stanov. Ty mohou být, jak uvádí zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, přijaty dvěma způsoby: 

1) Vzájemnou shodou na obsahu stanov nejméně třemi zakladateli 

2) Usnesením ustavující schůze. 

Jak vymezují § 123 a § 218 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanovy 

v písemné formě musí obsahovat alespoň tyto údaje: 

a) Název a sídlo spolku 

b) Účel spolku 

c) Předmět činnosti spolku 

d) Práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou 

práva a povinnosti vznikat 

e) Určení statutárního orgánu a způsob vytváření, včetně stanovení prvních členů 

statutárního orgánu. 
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Nicméně, jak uvádí ve své publikaci Čáslavová (2009, s. 82-85), zákon v současném 

znění pouze stručně udává základní strukturu tohoto dokumentu a z toho důvodu 

autorka ve své knize prezentuje modelové řešení stanov. Autor práce tento model 

poupravuje a doplňuje určité náležitosti: 

1. Základní ustanovení  

 Název spolku: název jakéhokoliv spolku musí obsahovat slova „spolek“  

či „zapsaný spolek“ anebo zkratku „z.s.“ Název by měl být originální  

a nesmí být zaměnitelný s názvem jiné právnické osoby, což je možné ověřit 

v elektronickém rejstříku ministerstva spravedlnosti. Shoduje-li se název spolku 

s názvem jiného subjektu uvedeného v rejstříku, není možné spolek do rejstříku 

zapsat 

 Sídlo spolku: uvádí se adresa prostor, v nichž firma působí nebo adresa bydliště 

statutárního orgánu spolku. 

2. Hlavní poslání 

 Cíl: jeho definice musí být taková, aby jasně vyjadřovala „nepodnikatelskou“ 

podstatu účelu založení spolku. Jasné vymezení cílů je nutné vzhledem 

k daňovým zákonům.  

Dle § 217 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je jednoznačně dáno, že 

jako hlavní činnost spolku nelze mít podnikání či jinou výdělečnou činnost. Tou 

může být pouze uspokojování a ochrana zájmů, které jsou účelem založení 

spolku. I přesto však mohou spolky vyvíjet podnikatelskou či jinou výdělečnou 

činnost, a to jako hospodářskou činnost vedlejší, je-li její účel v podpoře hlavní 

činnosti nebo se jedná o hospodárné využívání majetku spolku 

 Program v nejobecnější podobě. 

3. Členství ve spolku 

Tato část stanov musí určit, kdo se může stát členem a jakým způsobem lze 

členství dosáhnout. V opačném případě také určuje, jak členství ve spolku 

zaniká a podmínky zániku. 

Konkrétní body této části stanov: 

o Vznik členství 

o Druhy členství (řádné, pro mládež, čestné, zakládající, kolektivní) a jeho 

podmínky a způsob rozhodování o přijetí člena 
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o Zánik členství: Členství může zaniknout vystoupením, vyloučením,  

nebo dalšími způsoby uvedenými ve stanovách nebo v zákoně. 

4. Práva a povinnosti členů 

Část stanov Práva a povinnosti členů určuje, jaké mají jednotliví členové spolku 

práva a povinnosti. V případě, že spolek ve stanovách uvádí více druhů členství, 

tato část určuje práva a povinnosti náležící jednotlivým typům členství. Dále 

určuje výši členského příspěvku a způsob jeho úhrady. Čáslavová (2009, s. 84) 

doporučuje, aby stanovy v případě určení povinností členů obsahovaly také 

formulaci sankcí za jejich neplnění a způsob, jimž se mohou členové proti 

sankcím odvolávat. 

Níže jsou vyjmenovány jednotlivá práva a povinnosti, tak jak je uvádí 

Čáslavová (2009, s. 83-84). 

 Práva členů: 

o Podílet se na činnosti spolku 

o Účastnit se soutěží a akcí pořádaných spolkem 

o Účastnit se valné hromady a hlasovat po překročení věku 18 let 

o Být volen do orgánů po překročení 18 let věku 

o Obracet se na orgány spolku s podněty, stížnostmi, připomínkami 

a žádostmi 

o Vyjadřovat své názory na činnost 

o Být informován o činnosti spolku 

o Využívat k činnosti majetek a výhody, které členství poskytuje. 

 Povinnosti členů: 

o Dodržovat stanovy a usnesení orgánů 

o Platit řádně a včas členské příspěvky 

o Podílet se aktivně na činnosti a plnění cílů 

o Chránit zájmy a majetek klubu 

o Dle svých schopností přispívat k dobrému jménu klubu a jeho prosperitě 
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o Pomáhat ostatním členům klubu a naplňovat společná rozhodnutí 

o Dodržovat zásady sportovní etiky, morálky a fair play 

o Při zvolení do funkce plnit s ní spojené úkoly svědomitě 

o Podle svých možností pomáhat zajišťovat sponzorské příjmy klubu. 

5. Orgány spolku 

Spolek musí dle § 243 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mít alespoň 

statutární orgán a nejvyšší orgán. Dalšími orgány spolku pak mohou být 

kontrolní komise, rozhodčí komise či další orgány, jež stanovy daného spolku 

určují. Stanovy by měly určit funkční období jednotlivých orgánů, kdo členy 

orgánů volí a případně i odvolává, počet členů, jež by měly orgány minimální 

mít, určení pravomocí orgánů, nebo také způsob svolání schůzí a jejich rámcové 

termíny. 

 Statutární orgán: hlavní činností tohoto orgánu je zastupovat a jednat jménem 

spolku navenek. Stanovy určí, zda je statutární orgán kolektivní (výkonný výbor) 

nebo individuální (předseda či prezident). Členy statutárního orgánu zpravidla 

volí, jmenuje či jinak ustanovuje nejvyšší orgán, nestanoví-li stanovy jinak. 

Totéž platí i o odvolávání členů statutárního orgánu. Podle Šťovíčka s Janákem 

(2014) lze do statutárního orgánu, způsobem určeným ve stanovách, zvolit i 

osobu, respektive jednatele, jenž není členem daného spolku. Funkční období je 

pětileté, neurčí-li stanovy jinak.  

 Nejvyšší orgán: nejvyšším orgánem povětšinou bývá členská schůze, pokud 

není ve stanovách uvedeno jinak. V některých případech je tímto orgánem Valná 

hromada, sněm, schůze, či jiné. Pro nejvyšší orgán platí ustanovení v § 248 -   

§ 257 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

o  Zasedání svolává statutární orgán minimálně jedenkrát do roka 

o Mimořádné zasedání nejvyššího orgánu je možné svolat na podnět 

alespoň třetiny členů spolku 

o Každý jeden člen spolku má právo účastnit se zasedání 

o Možnost usnesení je podmíněna účastí většiny členů spolku 

o  Zpravidla má každý člen jeden volební hlas, není-li dáno druhem 

členství, že hlas je pouze poradní 

https://zakony.kurzy.cz/89-2012-obcansky-zakonik/paragraf-243/
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o Statutární orgán musí do třiceti dnů od skončení zasedání vypracovat 

zápis s údaji o tom, kdo zasedání svolal a jakým způsobem,  

kdy se uskutečnilo, kdo jej zahájil, kdo předsedal zasedání, jaká byla 

přijata usnesení a datum vyhotovení zápisu. Zápis je přístupný všem 

členům spolku. 

Jak uvádí § 247 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nejvyšším orgánem je 

členská schůze (popřípadě nejvyšší orgán pod jiným názvem), neurčí-li stanovy 

jinak. Tentýž paragraf také udává, že ustanovení § 248 - §257 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, mohou být také pozměněna, anebo nepoužita, 

v závislosti na tom, jak je uvedeno ve stanovách spolku. 

 

Do činností nejvyššího orgánu zpravidla náleží:  

○ Určení hlavního zaměření činnosti spolku 

○ Rozhodování o změně stanov 

○ Schvalování výsledku hospodaření 

○ Hodnocení činnosti ostatních orgánů spolku i jejich členů 

○ Rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo o přeměně spolku. 

 Kontrolní komise: dle zákona musí čítat alespoň tři členy, jež jsou voleni  

a odvolávání členskou schůzí. Členové kontrolní komise nesmí zároveň být 

členy statutárního orgánu a nesmí vykonávat funkci likvidátora. Úkolem 

kontrolní komise je dohled nad řádným vedením záležitostí spolku  

a kontrolovat, zda je činnost spolku v souladu se stanovami a právními předpisy. 

 Rozhodčí komise: není-li stanovami určeno jinak, rozhodčí komisi tvoří tři 

členové voleni a odvoláváni členskou schůzí nebo shromážděním. Členem 

rozhodčí komise musí být zletilá plně svéprávná osoba, která není členem 

statutárního orgánu či kontrolní komise. Rozhodčí komise slouží k rozhodování 

sporů mezi členy a spolkem v záležitosti placení členských příspěvků  

a přezkoumávání vyloučení člena. Další činností je rozhodování ve sporných 

záležitostech, jež náleží do spolkové samosprávy, a to do rozsahu, který určují 

stanovy. 

 Další orgány spolku: mimo zákonem stanovené povinné orgány mohou spolky 

mít i jiné orgány, jež napomáhají k fungování spolku. Kupříkladu se může 

jednat o smírčí komisi, místopředsedu apod. 
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6. Majetek a hospodaření spolku 

Část upravující hospodaření spolku. Vychází se z platných především daňových 

a účetních zákonů. 

 Výčet zdrojů, respektive příjmů finančního zabezpečení činnosti spolku. 

 Majetek spolku při založení. 

 Určení, kdo je oprávněn s finančními zdroji a dalším majetkem spolku nakládat. 

 Jak je vedena agenda (majetku), apod. 

7. Zrušení, likvidace a zánik spolku 

Určení podmínek, za nichž může spolek zaniknout. Tento proces je upraven 

zákony č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a č. 304/2013 Sb., o veřejných 

rejstřících právnických a fyzických osob. 

8. Závěrečná ustanovení 

V této části je nutné uvést datum, kdy byly stanovy přijaty a odkdy nabývají 

platnosti. Dále se uvádí razítko, logo, znak a další symbolika náležící klubu  

a určení, kdo je oprávněn je užívat. 

Vznik spolku je dále podle zákona podmíněn zápisem do veřejného rejstříku 

právnických osob. Spolek tedy vzniká na návrh zakladatelů, popřípadě určené osoby,  

až dnem zápisu do veřejného rejstříku, a to nejpozději do 30 dnů od jeho podání.  

Pokud během této lhůty není vydáno rozhodnutí o odmítnutí zápisu, je spolek 

považován za zapsaný, i bez zápisu, ve veřejném rejstříku třicátým dnem od podání 

návrhu. 

3.2.2 Členství ve spolku 

Členství ve spolku je detailně upraveno podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Zákon udává, že nejen veškeré druhy členství, ale i práva a povinnosti členů musí 

uvádět stanovy spolku. Členství ve spolku je dobrovolné, což znamená, že nikdo nesmí 

být nucen do spolku vstoupit, a naopak nesmí být bráněno členům ze spolku vystoupit. 

Členové spolku, až na výjimky, neručí za jeho dluhy. 

Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního zástupce, 

neurčí-li stanovy jinak. V případě, že je členem spolku osoba právnická, zastupuje  

ji statutární orgán, případně zástupce určený touto právnickou osobou. 
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Členství ve spolku bývá tradičně podmíněno hrazením členských příspěvků, které jsou 

ze zákona osvobozeny od daně z příjmu. Tyto příspěvky zabezpečují hlavní činnost 

spolku. Stanovy mohou samy určit nebo určí orgán, který rozhoduje o výši členského 

příspěvku, způsobu a jeho splatnosti. 

Vznik členství  

Členství ve spolku vzniká přijetím za člena, popřípadě jiným způsobem uvedeným  

ve stanovách. O přijetí za člena rozhoduje nejvyšší orgán, není-li ve stanovách určen 

jiný orgán. Nabytím členství se člen zavazuje k dodržování stanov spolku. 

Jestliže má spolek pobočný spolek, členství vzniká i zaniká taktéž v hlavním spolku.  

Seznam členů 

Pokud spolek vede seznam členů, je nutné, aby stanovy určily, jakým způsobem  

se v něm provádí zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku. Kromě toho také 

stanovy určí, zda seznam bude či nebude zpřístupněn. Seznam členů lze uveřejnit  

při souhlasu všech členů v něm uvedených. Pokud je uveřejněn seznam neúplný,  

musí z něj být patrné, že je neúplný. 

Druhy členství 

Stanovami spolku mohou být určeny i druhy členství. Je-li tomu tak, je zároveň nutné, 

aby stanovy vymezily práva a povinnosti, jež náleží daným druhým členství, jak již bylo 

zmíněno výše.  

Zánik členství 

Způsoby zániku členství jsou vystoupení, vyloučení, nebo další způsoby, jež jsou dány 

stanovami či zákonem. Členství ve spolku zaniká v případě, že není, i přes upozornění 

na následek, členem uhrazen členský příspěvek, a to ani v přiměřené lhůtě dodatečně  

ve výzvě k zaplacení příspěvku.  

Spolek také může vyloučit člena, jenž závažně porušil povinnosti plynoucí z členství  

a v přiměřené lhůtě nezjednal na výzvu spolku nápravu. Dle zákona rozhoduje  



28 

 

o vylučování členů statutární orgán, spolky však mohou ve stanovách určit pro tento 

účel jiný orgán.  

Návrh v písemné formě, v němž se uvádí důvod pro vyloučení, na vyloučení člena může 

podat kterýkoliv z členů spolku. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost 

se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše,  

co mu je k prospěchu. Zároveň může tento člen podat písemný návrh, a to do patnácti 

dnů od doručení rozhodnutí, o přezkoumání jeho vyloučení rozhodčí komisí, není-li 

stanovami určen jiný orgán. Pověřený orgán může zrušit rozhodnutí o vyloučení člena 

za předpokladu, že vyloučení odporuje zákonu nebo stanovám. Vyloučený člen má 

možnost do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí podat návrh soudu,  

aby rozhodl o neplatnosti vyloučení. 

Členství ve spolku zaniká také dle zákona úmrtím fyzické osoby nebo v případě 

právnické osoby jejím zánikem. 

3.2.3 Organizační struktura spolku 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.3.1. Založení a vznik, zákon udává spolkům povinnosti 

zřídit pouze dva orgány, a to statutární orgán a nejvyšší orgán. Hájková, Nebuželská  

a Pavlok (2015, str. 49-50) zmiňují, že spolky si mohou zřídit orgány nad rámec 

povinných a libovolně je nazvat, avšak jejich název nesmí vzbudit klamný dojem  

o jejich povaze. Veškeré orgány musí být uvedeny ve stanovách spolku. 

Kapitola 3.3.1. Založení a vznik stručně charakterizovala kromě dvou obligatorních  

(tzn. povinných) orgánů (statutární a nejvyšší) orgány fakultativní (tzn. volitelné, 

nepovinné), konkrétně kontrolní komisi a rozhodčí komisi.  

Základní model organizační struktury spolku je vyobrazen na schématu č. 2. 
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Schéma č. 2: Základní model organizační struktury spolku 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Schéma č. 2 vyobrazuje nejzákladnější model organizační struktury spolku, v jejímž 

čele stojí ve většině případů členská schůze, ovšem stanovy mohou určit i jiný nejvyšší 

orgán. Pod nejvyšším orgánem je statutární orgán, jenž je buďto kolektivní, tedy výbor, 

nebo individuální, předseda. Ostatní orgány jsou nepovinné, každý spolek má možnost 

je zřídit. Více orgánů je zřizováno především u spolků o větším množství členů. 

Jestliže má spolek například pouze tři zakládající členy, nemá smysl mít kontrolní 

komisi. Dalšími orgány může být kupříkladu již zmíněná smírčí komise, 

jež je ve většině případů zřizována k řešení sporných záležitostí s cílem dosáhnout 

„smíru“ mezi stranami sporu. 

3.2.4 Zrušení spolku 

Proces zrušení spolku je, jak již byl výše zmíněno, upraven nejen v § 268-302 zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale i v § 185-209 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, zabývajících se likvidací právnických osob.  

Zrušení spolku je v kompetenci nejvyššího orgánu, případně může spolek zrušit soud  

a to i bez návrhu, a to v situaci, kdy jsou pro zrušení spolku soudem splněny zákonné 

předpoklady. 
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Soud zruší spolek s likvidací buďto na návrh oprávněné osoby, či bez návrhu  

a to v případě, že spolek i přes upozornění soudu: 

a) Vyvíjí činnost zakázanou v § 145 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(kupříkladu podpora násilí, či omezení osobních, politický nebo jiných práv 

osob) 

b) Vyvíjí dle § 172 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nezákonnou činnost 

v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný pořádek 

c) Dle § 172 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nesplňuje předpoklady 

vyžadované pro vznik právnické osoby zákonem 

d)  Nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se 

e) Stanoví-li tak zákon 

f) Vyvíjí činnost, jež je v rozporu s § 217 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(tzn., že hlavní činností spolku nesmí být podnikání či jinou výdělečná činnost) 

g) Nutí třetí osoby k členství ve spolku, k jeho podpoře či účasti na jeho činnosti 

h) Brání vystoupit členům ze spolku. 

Zániku spolku (či jiné právnické osobě) předchází jeho zrušení. Spolek může být zrušen 

dvěma způsoby: 

a) Zrušení spolku bez likvidace 

Ve své podstatě existuje více možností, jak zrušit spolek. 

Jednou z možností je již v kapitole 3.2.1 zmíněné zrušení spolku na návrh nejvyššího 

orgánu spolku. V případě, že o zrušení spolku rozhodne nejvyšší orgán, jedná se  

o zrušení z likvidací. 

Novotný a kol. (2014, s. 53) zmiňují, že spolek je také možné zrušit bez likvidace 

a to tehdy, dojde-li k jeho přeměně a veškerý majetek i s dluhy přejde na nového 

právního zástupce. 

b) Zrušení spolku s likvidací 

Příkladem zrušení spolku s likvidací je zrušení spolku soudem, za podmínek 

již zmíněných výše. 
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Postup likvidace spolku zjednodušeně na svých stránkách popisuje Asociace nestátních 

neziskových organizací (2016): 

a)  Členská schůze rozhodne o zrušení spolku, jmenuje likvidátora a určí, jak bude 

naloženo s likvidačním zůstatkem 

Členská schůze určí likvidátora a také, jak má být naloženo s likvidačním zůstatkem. 

Není-li určen likvidátor členskou schůzí, je soudem zvolen za likvidátora jeden z členů 

spolku. 

b) Likvidátor nechá do rejstříku zapsat údaj o zrušení spolku a probíhající likvidaci 

Podáním návrhu na likvidaci se mění i název spolku, když se za něj přidá „v likvidaci“. 

Návrh se podává rejstříkovému soudu. 

c) Likvidátor provede likvidaci 

Dnem, kdy započal proces zrušení spolku, vstupuje spolek do likvidace. Likvidace  

je procesem, kdy jsou vypořádány dluhy spolku a majetek spolku. Se zbylým majetkem, 

tzv. likvidačním zůstatkem, se nakládá dle stanov. 

Zjednodušeně to znamená, že likvidátor v spolkovém rejstříku zveřejní údaj o likvidaci 

a v případě, že spolek disponuje majetkem, sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní 

jej v sídle spolku všem členům. Pokud má spolek dluhy, likvidátor prodá takovou část 

majetku, aby je mohl uhradit. 

d) Likvidátor nechá spolek vymazat ze spolkového rejstříku 

Jakmile likvidátor dokončí likvidaci, je možné podat návrh na výmaz spolku  

ze spolkového rejstříku. Návrh musí obsahovat potřebnou dokumentaci. Výčet 

požadovaných listin není k dispozici, primárně se však jedná o konečnou zprávu  

o průběhu likvidace, dále pak zpráva o dvojím zveřejnění likvidace v spolkovém 

rejstříku, potvrzení o archivaci dokumentů, účetní uzávěrka apod. Tímto závěrečným 

procesem dojde k zániku spolu. 
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3.2.5 Fúze spolků a rozdělení spolku 

Spolek jako právnická osoba může „projít“ tzv. přeměnou neboli může dojít k jeho fúzi, 

rozdělení či změně právní formy.  

Spolky založené po 1. 1. 2014 nemohou změnit právní formu, není-li zákonem 

stanoveno jinak. Spolky, jež vznikly do této doby, tj. občanská sdružení, se mohou dle 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, transformovat na ústav či sociální družstvo. 

Fúze spolků 

Fúze spolků neboli dle § 274 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouva  

o sloučení či splynutí zúčastněných spolků. Smlouva o fúzi spolků musí mít alespoň 

tyto náležitosti: 

 Název, sídlo a identifikační údaje všech zúčastněných spolků 

 Údaj o tom, který ze spolků je zanikající a který nástupnický 

 Rozhodný den 

 Ujednání o stanovách nástupnického spolku, případně o jejich změně. 

Pokud se jedná o sloučení spolků, znamená to, že minimálně jeden ze slučujících  

se spolků se zrušuje bez likvidace a zaniká jako právnická osoba. Jestliže se slučují dva 

spolky, jeden z nich sloučením zanikne. Tento spolek se nazývá zanikající. Spolek, 

jenž nadále existuje, tzv. nástupnický spolek, přebírá práva a povinnosti spolku 

zaniklého.  

V případě splynutí spolků je každý zúčastněný spolek zrušen bez likvidace a rovněž 

zaniká jako právnická osoba. Vznikne úplně nový spolek, který přebírá práva  

a povinnosti spolků zanikajících. 

Pro snazší představu jsou tyto dvě možnosti fúze graficky znázorněny na obrázku č. 2. 
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Obrázek č. 2: Sloučení a splynutí dvou spolků 

Sloučení spolků    Splynutí spolků 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Sedláčka (2009) 

Sedláček (2009) ve své monografie uvádí grafické znázornění dvou případu, k nimž 

může dojít při fúzi obchodních společností. Obrázek č. 2 aplikuje Sedláčkovo (2009) 

znázornění splynutí, respektive sloučení pro případ spolků. Vlevo na obrázku č. 2 

je uvedeno sloučení dvou spolků, při němž jeden ze spolků, zde konkrétně spolek A, 

sloučením se spolkem B zaniká. Z již existujícího spolku B se stává nástupnický  

spolek B. 

U splynutí (vpravo na obrázku č. 2) je situace jiná. Oba spolky, jak spolek A  

tak i spolek B, zde splynutím zanikají a vzniká nový spolek C. 

Rozdělení spolku   

Spolky je možné podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozdělovat dvěma 

způsoby. První z nich je rozdělení sloučením. U tohoto způsobu je dle zákona nutné 

uzavřít smlouvu o rozdělení mezi spolkem rozdělovaným a spolky nástupnickými.  
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Nezbytné náležitosti smlouvy o rozdělení uvádí § 288 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník: 

 Název, sídlo a identifikační údaje všech zúčastněných spolků 

 Určení spolku zanikajícího a spolků nástupnických 

 Určení, jaký majetek a dluhy přejímají po zanikajícím spolku spolky 

nástupnické 

 Určení, kteří ze zaměstnanců zanikajícího spolku se stávají zaměstnanci 

jednotlivých nástupnických spolků 

 Rozhodný den. 

Druhou z možností je rozdělení se založením nových spolků. V tomto případě 

rozdělovaný, respektive zanikající spolek vyhotoví projekt rozdělení, jehož obsah má 

dle § 289 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, alespoň tyto údaje: 

 Název, sídlo a identifikační údaje všech zúčastněných spolků 

 Určení spolku zanikajícího a spolků nástupnických 

 Určení, jaký majetek a dluhy přejímají po zanikajícím spolku spolky 

nástupnické 

 Určení, kteří ze zaměstnanců zanikajícího spolku se stávají zaměstnanci 

jednotlivých nástupnických spolků 

 Návrh stanov nástupnických spolků 

 Rozhodný den. 

U obou možností platí, že není-li ve smlouvě stanoveno jinak, členové spolku 

zanikajícího nabývají členství v nástupnických spolcích.  

3.3 Organizační struktura podniku 

Řada odborníků na danou problematiku považuje organizační strukturu za páteř 

organizace, jenž poskytuje základnu pro její fungovaní. Organizační struktura umožňuje 

dle Donnellyho, Gibsona a Ivanceviche (1997, s. 257) delegovat pravomoci, odlišovat 

pozice vedoucích, tedy manažerů, od podřízených pracovníků a formulovat pravidla  

a postupy.  
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Bělohlávek (1996, s. 91) definuje organizační strukturu jako „mechanismus, který slouží 

ke koordinaci a řízení aktivit členů organizace.“ 

Pro Šimkovou (2009, s. 46) je organizační struktura, jakožto výsledek organizování, 

vykreslením vnitřního uspořádání organizace a je základní kostrou umožňující 

naplňovat instituci vytyčené cíle.  

Koontz a Weihrich (1998) ve své publikaci považují organizační strukturu  

a s ní spojenou systematizaci za klíč k efektivitě podniku, jelikož přesně stanovená 

úloha každého z pracovníků v týmové operaci a znalost vzájemných vztahů jejich úloh 

s úlohami ostatních povede k výraznému zefektivnění práce. Tito autoři také uvádí,  

že podstatou organizování, jakožto manažerské funkce, je právě vytváření a udržování 

systému úloh.  

Nezbytným, v teorii organizačních struktur, je pojem organizační jednotka, respektive 

organizační útvar. Koontz a Weihrich (1998, s. 236) definují organizační útvar jako 

„zřetelnou oblast, oddělení nebo pobočku nějaké organizace, u níž má manažer 

pravomoc pro vykonávání specifikovaných činností.“ Zjednodušeně rozumíme 

organizační jednotkou jedno nebo více pracovních míst propojených vzájemně 

dohromady. Organizační jednotkou tedy může být kupříkladu výrobní divize, pobočka, 

sportovní sekce či prodejní oddělení aj.  

Šajdlerová a Konečný (2007) organizační strukturu považují za vyjádření stavu 

organizace. Organizační struktura je vytvářena z již zmíněných organizačních jednotek, 

respektive útvarů, které jsou hierarchicky rozděleny do organizačních stupňů. Jednotlivé 

organizační stupně prezentují vztahy nadřízenosti a podřízenosti v organizaci. Toto 

uspořádání organizace je znázorněno na schéma č. 3. 
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Schéma č. 3: Pyramidová organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Šajdlerové a Konečného (2007) 

Schéma č. 3 znázorňuje organizační strukturu se třemi stupni řízení – top 

managementem, středním managementem, supervizory (kontrolním) managementem. 

Právě počet těchto řídících stupňů neboli vzdálenost vrcholného managementu  

od nejnižší úrovně určuje rozpětí managementu, respektive, zdali je struktura plochá 

(široká) anebo vysoká (strmá), viz kapitola 3.2.2. 

3.3.1 Dimenze organizační struktury 

Každá organizační struktura má určitá specifika, jež lze charakterizovat či analyzovat. 

K tomu slouží tři organizační dimenze, jež ve své publikaci uvádí Donnelly, Gibson  

a Ivancevich (1997, s. 258-259).  

I. Stupeň formalizace 

První dimenzí je stupeň formalizace, který vyjadřuje míru, v níž jsou specifikovány, 

písemně vypracovány a vynucovány očekávané prostředky a výsledky práce. 

Organizace může být více či méně formalizovaná. Vysoká formalizace v praxi 

znamená, že jsou v organizaci určena pravidla a postupy, které každému jednotlivci 

udávají, co má dělat. Mimo to jsou ve vysoce formalizované organizaci písemné 

doklady jasně stanovující standardy pracovních operací, specifikující postupy provádění 

procesů a definující taktiku a strategii firmy.  
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Formální organizační struktura  

Podle Bělohlávka (1996) je to typ organizace charakteristický pevnou strukturou  

a v němž platí formalizovaná pravidla rozhodování a způsoby komunikace.  

Jsou zde vymezeny sféry činností a působnosti jednotlivých složek, resp. pravomocí. 

Činnost těchto podniků je koordinována v zájmu dosažení stanovených cílů.  

Koontz a Weihrich (1998) označují formální organizační strukturu ve formálně 

organizovaném podniku, jako účelovou strukturu organizačních jednotek.  

Základními rysy, jež by měla formální organizační struktura splňovat u převážné části 

organizací, jsou dle Koontze a Weihricha (1998) pružnost a poskytovat prostor  

pro volnost jednání, využití tvůrčích talentů či poznání individuálních zálib  

a schopností. I přesto, že je vhodné a ve většině případů pro podnik i výhodné dát 

prostor individuálním schopnostem jednotlivých pracovníků, je nutné toto úsilí podřídit 

cílům pracovní skupiny, potažmo celé organizace.  

Neformální organizační struktura  

Typické pro neformální organizaci jsou dle Bělohlávka (1996, s. 95) osobní vztahy 

mezi pracovníky. Jedná se o vkládání osobních sympatií či potřeb do pracovního 

procesu. Tyto vztahy probíhají nejen po formální linii, tedy uvnitř jejich organizační 

jednotky, nýbrž celou organizací, respektive napříč všemi organizačními útvary. 

Neformální organizací, jež se nepromítne do organizačního schématu, je například 

skupina lidí z dílny, sousedé z jednoho patra, či pravidelně se v kavárně scházejí přátele.  

II. Stupeň centralizace 

Druhá dimenze, stupeň centralizace, se zabývá delegováním pravomocí k rozhodování  

a k provádění prací v organizaci a způsobem jejich delegování. Centralizací se rozumí 

způsob řízení a organizování, kdy jsou pravomoci jako rozhodování a přikazování 

soustřeďovány do rukou vrcholného managementu organizace. Jinými slovy 

v centralizované organizaci mají vrcholoví manažeři pravomoc vykonávat veškerá 

rozhodnutí a jim podřízení manažeři (manažeři na provozní úrovni) mají kompetenci 

přikazovat svým podřízeným, aby vykonávali potřebné činnosti. Dle stupně centralizace 

lze rozpoznat, jaký význam mají pro danou organizaci jednotlivá rozhodnutí.  

Jestliže je proces rozhodování delegován (tzn. decentralizován) na nižší úrovně řízení, 
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kupříkladu u běžných a rutinní rozhodnutí, jedná se o nízký stupeň centralizace. 

V opačném případě je stupeň centralizace vysoký, pravomoc rozhodovat je tedy 

centralizována do rukou vrcholového managementu. Bývá tomu tak u strategických  

a v organizaci velmi podstatných rozhodnutí.  

III. Stupeň složitosti 

Poslední, třetí dimenzí, je stupeň složitosti neboli diferenciace. Zjednodušeně se jedná  

o závislost náročnosti manažerské práce na počtu různých druhů prací a počtu 

organizačních jednotek. V podstatě to tedy znamená, že stupeň složitosti je tím vyšší, 

čím je počet specifikovaných prací a počet oddělení v organizaci větší.  

V praxi se můžeme také setkat s pojmy jako horizontální a vertikální diferenciace.  

První z nich, horizontální diferenciaci, definují Donnelly, Gibson a Ivancevich (1997) 

jako: „počet odlišných prací na jednom stupni řízení“. V případě vertikální diferenciace 

hovoří autoři o počtu stupňů řízení. V konkrétním případě to tedy znamená, že složitější 

je organizace se sedmi stupni řízení než organizace s pouze třemi stupni řízení, 

respektive za složitější se považuje organizace, v níž se vykonává 50 různých prací než 

ta, v které se provádí pouze 20 odlišných prací. 

Jednotlivé dimenze na sobě nejsou závislé. Manažeři jednotlivých organizací mohou 

svými rozhodnutími stanovit stupně složitosti (počtem organizačních jednotek), 

centralizace (delegováním pravomocí) a formalizace. 

3.3.2 Rozpětí managementu 

Základními charakteristikami každého modelu organizační struktury jsou rozpětí řízení 

a dělba práce a pravomocí.  

Rozpětí řízení, anglicky span of control, definuje Blažek (2014, s. 65) takto: „rozpětí 

řízení je parametr, který ovlivňuje tvar útvarové struktury a poměry v ní panující velmi 

podstatně.“ Zjednodušeně se jedná o počet pracovníků přímo podřízených jednomu 

vedoucímu. Dělbu práce ve své podstatě autor charakterizuje jako přiřazení 

jednotlivých činností, respektive prvků procesní struktury, jednotlivým pracovním 

pozicím, tedy prvkům útvarové struktury. Dělbou pravomocí autor rozumí distribuci 



39 

 

řídících pravomocí v horizontální, tzn. na stejné úrovni, a vertikální dimenzi,  

tzn. mezi jednotlivými úrovněmi managementu. 

Jak již bylo zmíněno, organizační strukturu vytváří organizační jednotky, jež se dělí  

do organizačních úrovní. S organizačními úrovněmi přímo souvisí rozpětí 

managementu, neboť jak uvádí Koontz a Weihrich (1998, s. 237): „organizační úrovně 

jsou vytvářeny z toho důvodu, že manažer je schopen „uřídit“ efektivně jen omezený 

počet osob.“ 

V praxi se setkává s širokým a úzkým rozpětím managementu. Obecně platí,  

že čím více pracovníku má jedna organizační jednotka, respektive čím více pracovníků 

je podřízeno jednomu vedoucímu, tím je organizační struktura plošší, tedy má méně 

organizačních úrovní (viz schéma č. 4). V opačném případě, při menším počtu 

zaměstnanců připadajících na jednu organizační jednotku a více organizačních 

úrovních, je organizační struktura strmější (viz schéma č. 5).  

Schéma č. 4: Plochá organizační struktura 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Veber a kol. (2009, s. 225) 
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Schéma č. 5: Strmá organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Veber a kol. (2009, s. 225) 

 

Široké rozpětí  

Plochá organizační struktura, znázorněna na schématu č. 4, má široké rozpětí 

managementu. V této organizační struktuře je typické, že vedoucí přenáší své 

kompetence (pravomoci a s nimi spojenou odpovědnost) na své podřízené, neboť sami 

nedokážou veškeré činnosti efektivně zvládnout. S ohledem na to je nutné pečlivě 

vybrat podřízené a jasně stanovit taktiku. Úskalím širokého rozpětí je až přílišné 

zatížení vedoucího pracovníka, které může vést k upřednostnění některých úkolů před 

jinými, nebo také k odkládání rozhodnutí. Rozsáhlost rozpětí může zapříčinit ztrátu 

přehledu vedoucího nad organizační jednotkou. Naopak výhodou ploché organizační 

struktury je pružnost v rozhodování díky rychlému a krátkému toku informací mezi 

vedením a níže postavenými pracovníky. Tento typ organizace vyžaduje vysoce kvalitní 

manažery a je využíván především u malých a středních podniků. 

Úzké rozpětí 

Opakem ploché organizační struktury je organizační struktura strmá, vyobrazena  

na schématu č. 5. Rozpětí managementu u této organizační struktury je úzké,  

s čímž souvisí také podstatně vyšší počet organizačních úrovní. Právě mnoho 

organizačních úrovní s sebou přináší více řídících pracovníků a s nimi spojené i vyšší 

náklady. Výhodné u úzkého rozpětí je těsné vedení a kontrola z pozice vedoucího a také 
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snazší komunikace vedoucí – podřízený. Nicméně dle Blažka (2014, s. 66) s rostoucím 

počtem organizačních úrovní roste i vzdálenost místa, kde se o činnostech rozhoduje 

s místem, kde jsou činnosti vykonávány, z čehož mohou plynout potíže v komunikaci. 

V neposlední řadě pak mnoho organizačních úrovní zároveň s vysokým počtem 

organizačních jednotek stěžuje kontrolu a plánování v organizaci. 

Nevýhodná, dle Koontze a Weihricha (1998), je u úzkého rozpětí někdy až přílišná 

angažovanost nadřízených do práce svých podřízených. Vedoucí pracovníci,  

však nemusí dosahovat takových manažerských kvalit, především schopnosti řízení, 

organizování a rozhodovaní, jakých je požadováno u vedoucích pracovníků v ploché 

organizační struktuře. Úzké rozpětí managementu je velmi časté v českých podmínkách, 

konkrétně pak i ve sportovním prostředí českými sportovními kluby. 

Volba rozpětí 

Názory autorů na to, jaké je optimální rozpětí managementu se liší. Volba rozpětí  

je v organizaci podmíněna tím, jaký počet podřízených je schopen vést jeden vedoucí 

pracovník. Dle autorů na serveru managementmania.cz (2019) se rozpětí, respektive 

počet osob, které je schopen vedoucí efektivně vést, odvíjí od několika faktorů, 

kupříkladu od složitosti a charakteru činností, jež podřízení vykonávají,  

nebo od schopností či dovedností manažera. Tito autoři doporučují rozpětí řízení mezi  

5 až 10 pracovníky, v jistých případech hovoří o větším či menším počtu, nejméně však 

o 5 až 7 podřízených. Jako příklad uvádí dvě prostředí, jedno s rutinní, procesní prací 

(např. pásová výroba), kde lze jednomu vedoucímu „svěřit“ i desítky podřízených,  

a druhé naopak dynamické, inovativní, v němž je rozpětí a s ní spojený počet 

podřízených osob nižší. 

Lyndall Urwick (in Koontz a Weihrich, 1998, s. 238) určil, že ideální pro vrcholové 

manažery jsou čtyři podřízení. S klesajícími úrovněmi organizace se počet podřízených 

zvyšuje na jednoho vedoucího. Na nejnižší úrovni se jedná o osm až dvanáct 

podřízených. Dle Urwicka lze však vést i dvacet až třicet pracovníků.  

Koontz a Weihrich (1998) uvádí princip rozpětí managementu, jenž říká, že přesný 

počet podřízených, které manažer dokáže vést, je ovlivněn působením několika 

doprovodných faktorů. Těmito faktory jsou jak osobní schopnosti manažera, konkrétně 
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spolupráce s lidmi, rychlost chápaní, získávání důvěry a úcty, tak i schopnost manažera 

redukovat potřebný čas na vedení svých podřízených. Mimo ně však existuje ještě řada 

faktorů ovlivňujících rozpětí managementu: 

a) Školení podřízených 

b) Jednoznačné delegování pravomocí 

c) Jednoznačnost plánů 

d) Používání cílových standardů 

e) Rychlost změny 

f) Komunikační techniky 

g) Potřebné množství osobních kontaktů  

h) Kolísání podle organizační úrovně 

i) Potřeba bilance 

j) Další faktory. 

3.4 Organizační struktury – dělení a způsoby vytváření 

Existuje celá řada organizačních struktur, z nichž však žádná není zcela dokonalá.  

Rovněž neexistuje jeden nejlepší způsob, jenž by byl aplikovatelný pro kterýkoliv 

podnik při vytváření organizačních jednotek, respektive oddělení. Organizační struktury 

je možné rozdělovat dle různých kritérií. Šajdlerová s Konečným (2007) rozčlenili 

organizační struktury do tří skupin: 

a) Hierarchické 

Hierarchické organizační struktury mají jasně stanovené vztahy nadřízený – podřízený, 

jednoznačně vymezuje rozhodovací pravomoci a odpovědnost každému zaměstnanci.  

Dále je Šajdlerová s Konečným (2007) člení podle: 

1. Rozhodovacích pravomocí 

 Liniové 

 Štábní 

 Liniově-štábní 
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2. Charakteru činností a výsledků 

 Funkční, funkcionální 

 Divizionální 

 Hybridní 

 Projektové 

 Výrobkové 

3. Sdružování činností 

 Oblastí 

 Zákazníků 

 Procesů, zařízení. 

b) Adhokratické – účelově neorganizované 

Lunenburg (2012) ve svém článku zmiňuje, že pro adhokracii je stěžejní podpůrný 

personál, jež je mezi sebou schopný kooperovat. Pro struktury adhokratického typu 

bývá obvyklá nízká formalizace a decentralizace. 

Šajdlerová a Konečný (2007, s. 127) definují jako účelově neorganizované struktury, 

jež jsou typické nehierarchickou stavbou, pružností a neformálními vztahy,  

kde je kladen velký důraz na součinnost pracovníků, kteří disponují zkušenostmi  

a znalostmi v daném oboru. U organizací využívajících adhokratických organizačních 

struktur je běžná změna či proměna organizačního modelu v čase podle aktuálních 

potřeb, respektive úkolů nebo situace.  

Mezi adhokratické organizační struktury Šajdlerová a Konečný (2007) řadí: 

 Maticové, mřížkové 

 Síťové 

 Vnitropodnikatelských jednotek (améby, buňky) 

 Firem 

 Volných skupin 

 Flotilové 

 Franchizing 
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 Paralelní 

 Týmy, autonomní pracovní skupiny 

 Řešitelské týmy. 

 

c) Ostatní 

Do poslední skupiny řadí Šajdlerová a Konečný (2007) tyto organizační struktury: 

 Strategické obchodní jednotky 

 Fraktály 

 Strategické a volné aliance. 

Další dělení uvádí Koontz a Weihrich (1998). Ti podle způsobů, jakými jsou 

organizační jednotky vytvářeny, rozdělují organizační struktury do osmi skupin:  

a) Vytváření organizačních jednotek podle jednoduchých čísel 

V dnešní době nepříliš využívaná metoda, především vlivem stále se rozvíjející 

společnosti a technologií a s tím spjaté rostoucí požadavky na více specializované  

a rozdílné dovednosti. Její užití je vhodné pouze na nejnižší úrovni organizační 

struktury. Díky své jednoduchosti bývala dříve hojně používaná v kmenech, klanech  

či armádách. Její princip spočívá ve vyčleňování osob se stejnými povinnostmi  

a v jejich podřízení jednomu manažerovi. 

b) Vytváření organizačních jednotek podle času 

Tato metoda patří mezi nejstarší. V podstatě se jedná o seskupování činností podle času. 

Je tedy užívaná v organizacích, které z ekonomických, technologických či jiných 

důvodů vyžadují práci na směnný provoz. Typickým příkladem jsou nemocnice či další 

složky Integrovaného záchranného systému (IZS), nebo řada z továren, u nichž nelze 

přerušit z technologických důvodů provoz. 

  



45 

 

Výhody způsobu vytváření organizačních jednotek podle času: 

1) Vykonávání požadované služby bez ohledu na normální pracovní den 

2) Využití drahého výrobního zařízení po dobu delší než osm hodin 

3) Možnost uskutečňovat procesy, jež nelze přerušit a je u nich vyžadována 

realizace následujících cyklů 

4) Využití pracovníků, u nichž je vyžadována práce v noci. 

Naopak k nevýhodám řadí Koontz a Weihrich (1998, s. 255): 

1) Může docházet k nedostatečnému vedení pracovníků během nočních směn 

2) Faktor únavy, respektive obtížnější přechod z denní a noční směny a naopak 

3) V případě vyšších odměn za noční směny rostou i celkové náklady organizace 

4) Při provozu na několik směn mohou vznikat problémy v koordinaci  

a komunikaci. 

 

c) Vytváření organizačních jednotek podle podnikových funkcí 

Jak uvádí Donnelly, Gibson a Ivancevich (1997, s. 269), vykonáváním určitých druhů 

prací naplňuje organizace své úkoly, cíle. Manažer může tyto práce seskupovat  

na základě jejich funkcí – funkcionální vytváření organizačních jednotek. Kupříkladu  

ve výrobním podniku jsou těmito pracemi výroba, technická příprava výroby, 

marketing, personalistika, financování a účetnictví. Jednotlivé druhy prací se liší  

dle oboru zájmu dané organizace, tudíž v nich vznikají odlišná oddělení či útvary. 

Specifické organizační jednotky (útvary či oddělení) jsou zodpovědné za provádění 

jednotlivých funkcí.  

K výhodám funkcionální organizační struktury řadí Donnelly, Gibson a Ivancevich 

(1997) specializaci jednotlivých útvarů na vykonávání určitých prací (výrobní útvar, 

personální oddělení), která umožní efektivnější vykonávání specifických funkcí.  

Za další výhody označují Koontz a Weihrich (1998) umožnění důkladné kontroly 

vrcholovému managementu, zjednodušuje zapojení, respektive zaškolení nových 

pracovníků, či mimo jiné udržuje prestiž a výkonnost hlavních funkcí. Cejthamr  

a Dědina (2010, s. 215) jako silné stránky funkcionální organizační struktury vidí také 

efektivní využití zdrojů, kdy díky seskupení společných úloh lze uspořit náklady a čas. 
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Zápornou stránkou funkcionální organizační struktury vidí Donnelly, Gibson  

a Ivancevich (1997) často až přílišné sledování zájmů a cílů jednotlivých útvarů jejími 

specialisty, které nemusí korespondovat s cíli podniku.  Koontz a Weihrich (1998) 

přidávají přílišnou specializaci a s ní spojené úzké zaměření klíčových zaměstnanců, 

funkce jsou navzájem méně koordinované, zaměstnanci i celá organizace se pomaleji 

adaptují na změny v prostředí a v neposlední řadě je zde malý prostor pro rozvoj 

běžných manažerů.  

Funkcionální organizační strukturu využívají, jak menší organizace poskytující úzký 

sortiment výrobků či služeb, tak i velké organizace vyrábějící široký sortiment výrobků 

a služeb.  

Schéma č. 6: Funkcionální organizační struktura (model 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracovaní dle Cejthamr a Dědina (2010) 

Na schématu č. 6 je vyobrazen model funkční organizační struktura dle Cejthamra 

s Dědinou (2010). V čele organizací využívajících tento model organizační struktury 

stojí povětšinou generální ředitel či prezident, jenž dohlíží na chod celé organizace. 

Jemu podřízení jsou v tomto konkrétním případě na schématu č. 6 ředitelé jednotlivých 

úseků, výzkumu a rozvoje, marketingu, výroby a financí.  

Složitější, respektive rozpracovanější a rozvětvenější model funkcionální organizační 

struktury, znázorněn na schématu č. 7, vytvořil Bělohlávek (1996, s. 93). 
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Schéma č. 7: Funkcionální organizační struktura (model 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Bělohlávka (1996, s. 93) 

Bělohlávkův model počítá v organizační struktuře i s „pomocníky“ generálního ředitele, 

sekretářkou a asistentem, jež sami o sobě nevytváří žádný útvar či oddělení. Podobně 

jako je tomu u schématu č. 6, i schéma č. 7 vytváří útvary vedené řediteli, avšak dále 

detailněji rozvádí organizační strukturu o odborná oddělení. 

Typickým příkladem funkcionální organizační struktury je mezi spolky v oblasti sportu 

v České republice Český svaz biatlonu, jehož organizační model je zobrazen na schéma 

č. 8. 
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Schéma č. 8: Organizační struktura Českého svazu biatlonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle stanov Českého svazu biatlonu (2018) 

Organizační struktura České svazu biatlonu prezentuje funkcionální model  

v čele s Valnou hromadou, jakožto nejvyšším orgánem organizace, Výborem České 

svazu biatlonu, který je tvořen šesti členy – prezidentem, viceprezidentem  

pro ekonomiku a rozvoj a viceprezidentem pro biatlon a členy pro letní biatlon,  

pro sportovně-technickou činnost, legislativní činnost a práci s rozhodčími a také člena 

pro práci s mládeží. Na činnost dohlíží kontrolní a revizní komise složena předsedou  

a dalšími dvěma členy. Členové výboru ČSB jsou předsedy jednotlivých komisí, které 

mají mezi 3-5 členy. 

d) Vytváření organizačních jednotek podle území, resp. oblastí 

Organizace využívající tento model organizační struktury zpravidla seskupují 

organizační jednotky podle určitých oblastí. Typickým příkladem jsou podniky 

zaměřeny na výrobu a prodej. Povětšinou se jedná o velké společnosti, se širším 

geografickým záběrem trhu. Využit může být tento způsob také u menších lokálních 

podniků, v nichž některá z oddělení mohou být rozdělena dle místa působnosti, 

Valná hromada 

Výbor ČSB 

Kontrolní a revizní 

komise 

Sekretariát ČSB 

Komise pro 

legislativní 

činnost a práci 

s rozhodčími 

 

Komise pro 

letní biatlon 

 

Komise 

sportovně 

technická 

 

Komise pro 

biatlon 

 

Komise pro 

ekonomiku a 

marketing 

 



49 

 

kupříkladu na jižní a severní výrobní divize. Mimo jiné tento způsob také používají 

některé organizace poskytující poštovní služby, nebo i obchodní domy rozdělující 

oddíly po patrech. 

K výhodám tohoto typu vytváření řadí Koontz a Weihrich (1998) větší odpovědnost  

na nižších organizačních úrovních, podpora lokální spoluúčasti na rozhodování  

a zdokonalení koordinace činností v dané lokalitě. Manažeři mohou upřít svou 

pozornost na potřeby a problémy trhů v daných oblastech a zároveň velmi rychle 

reagovat na změny poptávky. Z finančního hlediska je obrovským přínosem přesun 

výroby do daných oblastí, s čímž se následně usnadňuje koordinace, zlepšuje 

komunikace s lokálními zájemci, klesají náklady na dopravu a zároveň se zrychlují 

dodávky.  

Nevýhodou je potřeba většího počtu všestrannějších manažerů a také případný vznik 

duplicitního zabezpečení služeb, které zvyšují celkové náklady firmy. Znamená to,  

že jednotliví teritoriální manažeři požadují svá vlastní oddělení, například personální  

či účetní, jež bývají i na ústředí podniku. S širokým geografickým rozptýlením oddělení 

se výrazně stěžuje jejich kontrola.  

Jedno z možných schémat divizní organizační struktury (viz schéma č. 9), neboli 

vytváření organizačních jednotek podle území, uvádí Mintzberg (1979).  
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Schéma č. 9: Divizní organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Mintzberga (1979, s. 382) 

Schéma č. 9 vyobrazuje model organizační struktury podniku zaměřeného na výrobu. 

Organizace má kromě útvarů zaměřujících se na výrobu i oddělení právní, finanční  

a plánovací. Výrobní oddělení je rozděleno do čtyř divizí, z nichž každá působí v jiné 

geografické oblasti trhu. Každá jednotlivá divize vytváří „vlastní organizační strukturu“ 

uvnitř celé organizace.  

Ve spolkovém sportovním prostředí ČR využívá divizní organizační strukturu například 

Český volejbalový svaz, jehož struktura je uvedena a schématu č. 10. 
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Schéma č. 10: Organizační struktura Českého volejbalového svazu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle cvf.cz  

Organizační struktura Českého volejbalového svazu na schématu č. 10 je rozdílná oproti 

klasickému vyobrazení divizní struktury od Mintzberga, viz schéma č. 9. Celostátní 

„divizi“ v případě Českého volejbalového svazu podléhají krajská a okresní „divize“. 

Každá z divizí má hierarchické uspořádání, na rozdíl od Mintzbergerova modelu,  

kde jsou jednotlivá oddělení na totožném stupni řízení. Hlavním orgánem celostátní 
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divize je konference ČVS, pod ní působí 67 členů výboru nadřazených třináctičlenné 

správní radě.  

e) Vytváření organizačních jednotek podle zákazníků 

Organizační jednotky vznikají při existenci vyhraněných zákaznických skupin  

na základě jejich nároků a potřeb. Donnelly, Gibson a Ivancevich (1997, s. 273) tvrdí, 

že zákaznicky orientované organizační struktury umožňují lépe uspokojovat potřeby  

a přání specifických zákaznických segmentů. Tento model organizační struktury, 

využíván jak obchodními či bankovními domy (viz schéma č. 11) a vládní instituce,  

tak i vysokými školami a neziskovými organizacemi, s sebou dle Koontze a Weihricha 

(1998) přináší tyto výhody: 

 Umožňuje snáze reagovat na zákaznické potřeby 

 Zákazník má pocit, že jej obchodník či dodavatel lépe chápe a naslouchá mu 

 Rozvíjejí se odborníci v oblasti zákaznických služeb. 

Oproti tomu Koontz a Weihrich (1998) uvádí také záporné stránky této organizační 

struktury: 

 Obtížná koordinace mezi odděleními orientovanými na zákazníky a ostatními 

odděleními vlivem prosazování specifických postupů manažery zákaznicky 

orientovaných jednotek 

 Manažeři zákaznicky orientovaných jednotek musí být specialisty 

v problematice zákazníků 

 Různorodost zákaznických skupin 

 Riziko „zmizení“ určitých zákaznických skupin při recesi 

 Nerovnoměrný nárůst zákaznických skupin a jejich požadavků v období růstu. 
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Schéma č. 11: Zákaznicky orientovaná organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Koontze a Weihricha (1998, s. 261) 

Schéma č. 11 je typickou ukázkou organizační struktury banky, která poskytuje nejen 

půjčky pro běžnou klientelu, ale i další služby, jež se orientují podle preferencí 

zákazníků. 

f) Vytváření organizačních jednotek podle procesů nebo podle zařízení 

Při vytváření organizačních jednotek dle procesů či zařízení se často seskupují činnosti 

vzhledem k nějakému procesu, nebo typu zařízení. V tomhle přístupu jde v podstatě  

o seskupování odborníků do jednotlivých útvarů. Tito specialisté poté zabezpečující 

určitou fázi produkčního procesu. 

Kladné stránky procesní organizační struktury vidí Donnelly, Gibson a Ivancevich 

(1997) v možnosti efektivního provedení specifických činnosti. Koontz a Weihrich 

(1998) dodávají, že je tato struktura ekonomicky výhodná a je snazší zapracovat nové 

pracovníky. Tato struktura je postavená na odbornících, kteří díky svým odborným  

a speciálním dovednostem dokážou využívat speciální technologie. 

Negativa organizační struktury podle procesu nebo zařízení se jeví v obtížnější 

koordinaci organizačních jednotek. Struktura klade veškerou odpovědnost za zisk  
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na vrcholný management a zároveň struktura není vhodná pro rozvoj všestranných 

manažerů. 

Schéma č. 12: Procesní organizační struktura 

 

 

 

 

 

Zdroj: Donnelly, Gibson a Ivancevich (1997, s. 270) 

Schéma č. 12 ukazuje procesní strukturu organizace se třemi útvary. Každý jednotlivý 

útvar je tvořen specializovanými pracovníky na daný typ činnosti, kupříkladu tedy  

do oddělení zpracování materiálu obráběči nebo soustružníci. 

g) Vytváření organizačních jednotek podle výrobků 

Využití tohoto způsobu má své opodstatnění u společností vyrábějících několik 

výrobkových řad či větší počet druhů výrobků. V těchto společnostech se sjednocují 

činnosti podle výrobků, respektive tak, aby byly seskupeny veškeré práce potřebné 

k produkci jednotlivých výrobkových řad. 

V praxi je velmi běžné, že organizace s původně funkcionální organizační strukturou 

přechází na výrobkovou. Jak uvádí Donnelly, Gibson a Ivancevich (1997): „výrobková 

organizační struktura umožňuje výrobkovým manažerům komplexně řídit celé proces 

vývoje, výroby a prodeje výrobkových řad.“ Tento typ struktury přenáší značnou míru 

odpovědnosti a pravomocí na výrobkové manažery. 

Výhody výrobkové organizační struktury spatřují Koontz a Weihrich (1998) v možnosti 

využívání speciálních zařízení, dovedností a znalostí. Je také vhodná pro výcvik 

běžných manažerů, u nichž podporuje tvůrčí schopnosti a samostatnost rozhodování. 
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Zároveň je přenesena odpovědnost za zisk na divizionální úroveň, tedy na výrobkové 

manažery.  

Záporem tohoto typu organizační struktury je potřeba většího množství manažerů, kteří 

jsou zároveň obtížněji kontrolovatelní. Větší počet manažerů a vznik duplicitního 

zabezpečení služeb, podobně jako je tomu u divizní organizační struktury, zvyšuje 

celkové náklady organizace.  

Schéma č. 13: Výrobková organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle David J. Thompson, PhD and Lumen Learning 

Výrobková organizační struktura, kterou vykreslil David J. Thompson na webu 

lumenlearning.com, na schématu č. 13 zobrazuje strukturu běžné organizace poskytující 

širší sortiment výrobků, konkrétně tedy produkty zdraví, krásy a jídla. Mimo tyto 
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oddělení je zde ještě administrativní a finanční oddělení, také přímo podřízené 

generálnímu manažerovi, jenž zabezpečuje vnitřní chod organizace. 

h) Maticová organizační struktura  

Kombinací funkcionální a projektové či výrobkové organizační struktury vzniká 

maticová, respektive mřížková organizační struktura. Podstata maticové organizační 

struktury spočívá v minimalizování slabých, a naopak maximalizování silných stránek, 

jež s sebou nesou funkcionální, projektové a výrobkové organizační struktury.  

Tento typ struktury je využíván organizacemi působícími ve stavebnictví, zdravotnictví, 

marketingu, letectví, u poradenských firem či sociálních institucí.  

Koontz a Weihrich (1998) k výše zmíněnému dodávají, že k fungování maticové 

organizační struktury se využívá vysoce specializovaný personál a drahá moderní 

zařízení. Tato struktura je pružná, což jí umožňuje rychle reagovat na změny 

v konkurenčním prostředí nebo technologické změny.  

Schéma č. 14: Maticová organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle Erik Devaney (2019) 
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Na schématu č. 14 je maticová struktura tak, jak ji uvádí Erik Devaney (2019) na webu 

hobspot.com. Na schématu je patrné, že každý z pracovníků má dva nadřízené, 

odborného a týmového. Každý odborný tým vytváří pracovníci několika útvarů  

a společně se podílejí na řešení jednotlivých úkolů.  

Koontz a Weihrich (1998) ještě v publikaci zmiňují tzv. Strategické obchodní 

jednotky, zkráceně SBU či SBUs (Strategic Business Units). SBU je formální 

organizační strukturou založenou na strategických obchodních jednotkách. SBU jsou 

samostatné jednotky v rámci velkých korporací. Náleží jim určitá volnost, co se týče 

rozhodování a řízení, což „ulehčuje“ rozhodování a řízení centrálnímu vedení. 

Strategické obchodní jednotky jsou využívány velkými nadnárodními korporacemi 

působícími na více trzích v několika zemích. Z tohoto důvodu není užití této tohoto 

modelu vhodné pro spolek vytvářený v této práci. 

Další z možných dělení ve své knize uvádí Mládková (2005), která klasifikuje tři 

skupiny organizačních struktur. První z nich je organizační struktura shora dolů,  

u níž je vedení v rukou vrcholových manažerů. Jedná se o organizace fungující na 

principu dělby práce, kdy jsou pracovníci zodpovědní za plnění činností přidělených 

shora, respektive vrcholovým managementem. 

Druhou skupinou dle Mládkové (2005) jsou organizační struktury zdola nahoru. 

Tyto struktury jsou typické malým počtem organizačních úrovní, jsou tedy tzv. 

plochými organizačními strukturami. V těchto strukturách pracovníci nižších úrovní 

mají vlivem přímé vazby na zákazníky podniku, popřípadě jsou-li specialisty 

oplývajícími znalostmi v daném oboru, rozhodovací pravomoci dříve připadající 

vrcholovým manažerům.  

Poslední skupinou jsou kombinované organizační struktury.  Mládková (2005)  

je definuje jako kombinaci předchozích dvou typů. Kombinované organizační struktury 

si z ostatních struktur berou jejich silné stránky, a naopak odstraňují jejich nedostatky  

a slabiny.  
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4 METODOLOGIE 

Spolek, jakožto právnická osoba, podléhá řadě již zmíněných zákonných opatření,  

jimiž se bezpodmínečně musí řídit, ať se jedná o nově vznikající spolek při procesu 

zakládání, během svého působení a potažmo i v případě svého zániku či likvidace.  

Pro fungování spolku z hlediska legislativního je vhodné mít přehled o aktuálním znění 

zákonů, především pak zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Není nezbytně nutné 

znát zákony nazpaměť, ale vědět, z jakých dat čerpat a kde je najít. 

Práce se zaobírá procesem zakládání, pro nějž je nezbytné se řídit současným 

legislativním vymezením. Pro tento účel byly zvoleny primárně data sekundární, která 

byla získávána rešerší a analýzou dokumentů. Informačními zdroji v této části práce 

byly literární díla českých autorů zabývajících se danou problematikou a především pak 

právní předpisy týkající se spolků a právnických osob, vydaných poslaneckou 

sněmovnou České republiky.  

Získaná data a jejich následná aplikace pro potřeby spolku a vytváření stanov SK 

ATLET-SPORT z.s. byla prostřednictví polostrukturovaného rozhovoru zkonzultována 

s odborníkem v oblasti práva. 

V práci je také okrajově zmíněna problematika financování spolku a daňového zatížení. 

Zde byly opět využity data sekundární, a to rešerší a analýzou dokumentů. Financování 

spolku, především pak dotační programy, a okrajově i zdaňování spolku, bylo následně 

konzultováno formou polostrukturovaného rozhovoru s účetní spolku AK Zlín, z.s. 

Druhou problematikou, jíž se diplomová práce zabývala, byly organizační struktury  

a jejich formy a jejich následné využití u nestátních neziskových organizací, konkrétně 

u spolků působících ve sportovním prostředí. Pro tuto problematiku byly čerpány 

výhradně sekundární data, a to rešerší literatury a analýzou dokumentů. Těmito 

metodami byl vytvořen souhrn možných, již existujících modelů organizační struktury, 

na jehož základě byly následně vytvářeny vzory organizačních struktur, jejichž aplikace 

je vhodná pro vnitřní organizaci spolku, jež se bude zaměřovat na poskytování 

sportovních aktivit.   
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V diplomové práci, vzhledem k jejímu charakteru, byly využity metody kvalitativního 

výzkumu. 

4.1 Rozhovor 

Jednou z výzkumných metod použitých v této práci je interview neboli rozhovor. 

V praxi můžeme dle Reichela (2009) využít rozhovor jednak jako metodu 

kvantitativního výzkumy, tak i jako metodu kvalitativního výzkumu.  

V případě výzkumu kvantitativního se setkáváme s tím, že sběr dat provádí skupina 

tazatelů na základě formalizovaných podob interview. Při kvalitativním výzkumu  

je rozhovor povětšinou veden pouze jednou osobou a může mít různé podoby,  

která se liší dle míry strukturovanosti.  

Reichel (2009) rozlišuje tři typy kvalitativního zkoumání za pomocí rozhovoru, kterými 

jsou: 

 Nestrukturovaný (neformální)  

Jedná se o typ rozhovoru, pro který je příznačný vysoký stupeň volnosti dotazování.  

Pro nestrukturovaný rozhovor nemá tazatel pro respondenta, tedy dotazovaného, 

předem připravená otázky, jenž vznikají až přímo během interview. To umožňuje získat 

spontánní odpovědi s často mnohem konkrétnějšími a detailnějšími údaji  

od respondenta, který ani nemusí vědět, že je zkoumaným objektem. Úskalím tohoto 

způsobu jsou velmi vysoké požadavky na nejen komunikační schopnosti tazatele. 

Zároveň je obtížné zaznamenávání a následné vyhodnocování získaných dat.  

Reichl (2009, s. 111) ve své knize zmiňuje specifickou podobu nestrukturovaného 

interview, tzv. narativní rozhovor. Ten spočívá v tom, že respondent volně vypraví  

na zvolené téma a tazatel na základě toho „příběhu“ získává informace pro jejich další 

využití. 

 Polostrukturovaný 

Hendl (2005, s. 164) popisuje polostrukturovaný, také tzv. částečně řízený rozhovor, 

jako metodu dotazování, při níž má tazatel předem připravenou osnovu či návod  

a také soubor otázek či témat, jimiž se budou tazatel a respondent zaobírat. Tazatel 
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může dle svého uvážení měnit pořadí otázek, v jakém budou pokládány, dále může 

pozměnit i jejich formulaci, nebo také pokládat doplňkové otázky. To mu dává určitou 

volnost a interview se díky tomu stává pružnější, což napomáhá v získávání 

požadovaných dat. Nutné ovšem je, aby byly všechny otázky, resp. témata probrány. 

Reichl (2009) považuje polostrukturované interview za jakousi střední cestu,  

která by měla využít výhody a eliminovat nevýhody dvou krajních forem rozhovoru,  

tj. nestrukturovaného a strukturovaného. 

 Strukturovaný (formální) 

Řízené neboli strukturované interview má předem stanovené otázky i jejich přesné 

pořadí. Reichl (2009, s. 111-112) poukazuje na to, že tohoto typu rozhovoru nelze  

ve většině případů měnit formulaci otázek. Můžeme se také setkat s formou 

strukturovaného rozhovoru, jenž vlivem vysoké formalizace vyžaduje velmi stručné 

odpovědi, v krajních případech bývají odpovědi dopředu stanoveny. V některých 

případech bývá strukturovaný rozhovor časově omezen a nezřídka je dáno místo,  

kde má být proveden. To vše značně usnadňuje vyhodnocování dat. Naopak, často  

až přílišná formalizace zabraňuje získání většího množství údajů, neboť neumožňuje 

tazateli vytvořit přirozenou atmosféru a neakceptuje respondentovi zvláštnosti. 

V této diplomové práci byla data získávána polostrukturovanými rozhovory,  

jenž měl částečně formu narativního rozhovoru. Rozhovor byl veden s již zmiňovanou 

paní P. K., účetní sportovního klubu. Rozhovor byl veden dvakrát - v únoru a v dubnu 

2020 za účel získání praktických informací v problematice financování spolku, daňové 

problematiky a stanov spolku. Polostrukturovaný rozhovor byl využit z důvodu velké 

obsáhlosti probíraného tématu a také proto, že autor práce detailně neznal veškerou 

problematiku probíraného téma, tudíž zde byl prostor pro doplňující informace a 

otevřenější diskuzi. Tato forma umožnila respondentovi poskytnout obsáhlejší 

informace ohledně financování spolku, dotačních politiky a daní. 

Polostrukturovaný rozhovor v březnu 2020 s advokátem J. L. byl veden za účel ověření 

správnosti dat obsažených v teoretické části práce zabývající se právními náležitostmi 

zakládání spolku a dále pak konzultací nad zněním stanov. 
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4.2 Analýza dokumentů 

Podle Miovského (2006, s. 93) existuje širší a užší pojetí analýzy dokumentů. Širší 

pojetí autor považuje jako kvalitativní přístup a rozumí pod ním analýzu veškerých 

materiálů, nejen text, psaná nebo audio verze rozhovoru, ale i různé výkresy či malby 

aj., které mohou posloužit pro získání informací vedoucích k naplnění cílů studie. Užší 

pojetí analýzy dokumentů pak tentýž autor definuje jako: „výzkumná strategie založená 

na analýze již existujícího materiálu, popřípadě materiálu, který vzniká interakcí mezi 

výzkumníkem a účastníky výzkumu.“ Znamená to tedy, že při analýze dokumentů  

se pracuje s již existujícími daty, respektive pouze zřídka má výzkumník podíl na jejich 

vzniku, ale materiály pouze následně objevuji, selektuje atd.  

Hendl (2005, s. 132) analýzu dokumentů řadí mezi standardní metody  

jak kvalitativního, tak i kvantitativního výzkumu. Za dokumenty považuje, podobně 

jako Miovský, vše psané či jinak zaznamenané, jenž různými způsoby vyjadřuje lidské 

postoje, hodnoty a ideje. 

 Výhody a nevýhody analýzy dokumentů 

McQuail (1999, in Miovský 2006) považuje za výhodu práce s textovými dokumenty 

jejich „nereaktivnost“ vůči výzkumníkovi, na rozdíl od výzkumu s živými subjekty. 

Dalším pozitivem při analýze dokumentu je neznehodnocování časem. Oproti tomu 

ovšem vlivem času může docházet ke ztrátě kontextu informací a jejich původního 

významu. Stejně tak nelze přesně určit, za jakých podmínek či okolností vznikala 

vstupní data. Není také kupříkladu možné si ověřit validitu již existujících dat, 

vstupovat do interakce s autory dat, či pozorovat proces tvorby dat primárních a získat 

tímto způsobem vlastní sekundární data.  

Miovský (2006, s. 99) zmiňuje, že někteří autoři vidí výhodu analýzy dokumentů v tom, 

že proces získávání dat je s ohledem na to, že data jsou již vytvořena, podstatně snazší. 

Nicméně ani nereaktivnost a pevná fixace vstupního materiálu nezajišťuje, že výsledek 

práce bude validnější než u výzkumu, jenž pracuje s opačným typem vstupních dat. 
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Varianty analýzy dokumentů 

Miovský (2006) uvádí jako nejsnazší z třídících kritérií analýzu dokumentů podle 

zdrojů dat, z nichž jsou informace získávána.  

1. Analýza písemných dokumentů – listinné či jiné dokumenty zachycené 

písmem 

2. Analýza obrazových a zvukových dokumentů – technologiemi zachycený 

materiál v obrazové či zvukové podobě 

3. Analýza jiných hmotných dokumentů – analýza různých typů nálezů, soch, 

stavebních výtvorů apod. 

4. Vzájemná kombinace předchozích variant 

V diplomové práci bude využita především analýza textových dokumentů. 

4.3  Případová studie 

Hendl (2005) uvádí případovou studii jako kvalitativní výzkumnou metodu, která 

získává velké množství dat detailním studiem jednoho, anebo několika málo případů. 

Miovský (2006) ve své publikaci používá definici Philippa Mayringa (1989), podle níž 

popisuje případovou studii jako proces analýzy jednotlivých případů, jež nám dávají 

příležitost dospět k detailnějším výsledkům prostřednictvím sledování, popisování  

a vysvětlování případu v jeho komplexnosti. To nám následně umožňuje lepší 

porozumění nejen jednotlivým vztahům, ale i celkovým souvislostem. 

Hendl (2005, s. 104-105) rozlišuje 5 typů případové studie dle sledovaného objektu 

našeho výzkumného zájmu, tedy případu: 

1. Osobní případová studie 

2. Studie komunity 

3. Studium sociálních skupin 

4. Studium organizací a institucí 

5. Zkoumání událostí, rolí a vztahů. 

Pro účel této práce je významné studium organizací a institucí. Případová studie 

zkoumající organizace a instituce, jak uvádí Miovský (2006), se zaměřuje na výzkum 
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pracovních týmů, motivační faktory a v neposlední řadě zkoumá vývojová stádia 

organizace. 

Hendl (2005) určuje návazné kroky výzkumu pomocí případové studie: 

1. Určení výzkumné otázky 

2. Výběr případu, určení metod sběru a analýzy dat 

3. Příprava sběru dat 

4. Sběr dat 

5. Analýza a interpretace dat 

6. Příprava zprávy. 

Výzkumnou jednotkou pro potřeby této diplomové práce byl doposud neexistující 

sportovní klub ATLET-SPORT z.s., jenž sloužil jako vzorový příklad při procesu 

zakládání spolku a vytváření jeho organizační struktury. Metodami sběru dat budou 

metody kvalitativního výzkumu: analýza dokumentů, polostrukturované rozhovory 

a literární rešerše. 
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5 ANALYTICKÁ ČÁST 

Analytická část diplomové práce byla rozdělena na dvě fáze. První z nich  

se zaměřovala na proces zakládání nového spolku. Tato část práce se věnuje 

problematice týkající se veškerých náležitostí při zakládání spolku, jeho právní úpravy, 

všech daňových zatížení, jimž organizace podléhá, dotační problematikou  

a v neposlední řadě vytvoření stanov spolku.  

Cílem druhé fáze práce bylo vytvoření organizačních struktury aplikovatelných  

do nového spolku s ohledem na jeho oblast působení. 

5.1 Náležitosti zakládání spolku SK ATLET-SPORT z.s. 

Nově vznikající nestátní nezisková organizace, jež bude mít právní formu spolku 

založeného podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bude samosprávní 

organizací, což znamená, že bude založena soukromou fyzickou, respektive třemi,  

či právnickou osobou. Spolek bude organizací veřejně prospěšnou produkující veřejné 

či smíšené statky sloužící k uspokojování potřeb veřejnosti či společnosti. Spolek bude 

tzv. organizací komerčního typu, financován tedy bude především z výsledků realizace 

svého poslání. Místem působení spolku bude statutární město Zlín, potažmo Zlínský 

kraj. 

5.1.1 Název spolku 

Nově vznikající spolek ponese, po shodě všech tří zakladatelů, název SK ATLET-

SPORT z.s., který nebyl registrován jako název jiného ekonomického subjektu 

v Administrativní registru ekonomických subjektů Ministerstva financí České 

republiky, tzv. ARESu, ani ve veřejném rejstříku Ministerstva spravedlnosti České 

republiky. 

Tento název byl zvolen na základě několika principů, především pak originalita, snadná 

zapamatovatelnost, stručnost názvu a vystihnutí podstaty hlavní činnosti spolku.  

Název SK ATLET-SPORT z.s. v sobě nese povinnou zkratku „z.s.“, jejíž užití je dáno  

§ 216 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  V názvu je dále zkratka „SK“, 

jakožto označení sportovního klubu. Nepřehlédnutelné a potažmo i definující hlavní 
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činnost spolku, jsou dvě slova: ATLET a SPORT. Slovem „ATLET“ v názvu se rozumí 

hlavní náplň činnosti spolku, jíž je atletická příprava především dětí a mládeže. 

„SPORT“ definuje ve své podstatě to, že spolek, ačkoli se primárně zaměřuje na jeden 

sport, nabízí veřejnosti i velmi širokou škálu různých pohybových či sportovních 

aktivit, ať už tradičnějších sportů, jakými jsou fotbal, volejbal či tenis, tak i těch méně 

tradičních, mezi které lze řadit například discgolf, kinball, slackline nebo třeba 

tchoukball. Název SK ATLET-SPORT z.s. je originální, snadno zapamatovatelný, 

stručný a jednoznačně vyjadřuje hlavní činnost sportovního klubu.  

5.1.2 Účel a cíl spolku 

Spolek SK ATLET-SPORT z.s. bude působit v oblasti sportu s účelem podporovat 

sportování a aktivní životní styl u dětí a mládeže. Spolek se bude primárně zaměřovat 

na trénování atletiky. Mimo dosahování sportovní výkonnosti, rozvoj a osvojování 

pohybových dovedností je cílem organizace rozvoj i mravních, sociálních  

či psychických aspektů osobnosti u dětí a mládeže v České republice, a to nejen členů 

spolku SK ATLET-SPORT z.s., prostřednictvím atletiky a jiných sportovních aktivit.  

5.1.3 Hlavní a vedlejší činnosti spolku 

Hlavní činností SK ATLET-SPORT z.s., jak vyplývá z předchozí podkapitoly,  

je vytváření tréninkových podmínek pro rozvoj atletiky. K dalším činnostem 

vyplývajících z činnosti hlavní je zabezpečení organizace a ekonomických podmínek 

klubu, příprava a výchova dětí a mládeže, účast na soutěžích a vytváření podmínek  

pro sportovní rozvoj a výkonnost. Obecným cílem je pak podpora sportu pro všechny 

s cílem zlepšení kvality života a snížení rizika civilizačních chorob, kterými trpí nejen 

dospělá populace a k nimž dnešní děti svým životním stylem směřují. Jsou jimi 

kupříkladu obezita, cukrovka 2. typu, hypertenze, rakovina, syndrom vyhoření atd.  

Konkrétní aktivity, které bude SK ATLET-SPORT z.s. poskytovat: 

1. Atletické tréninky  

2. Atletické soutěže – organizace a účast v nich 

První skupinu lze klasifikovat jako pravidelně opakující se tréninkové jednotky, 

s časovým vymezením od jedné do dvou „vyučovacích“ hodin se zaměřením  
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na atletickou průpravu a přípravu, jež v sobě nese pohybový rozvoj, zlepšení fyzické 

kondice či motorických dovedností. Časová náročnost i frekvence tréninku, tzn. Jejich 

počet v jednom týdnu, budou v závislosti na věkové skupině. Tyto tréninky budou 

probíhat celoročně a budou cíleně rozdělovány na: 

 Pro děti předškolního věku, respektive od 4 do 6 let 

 Pro děti mladšího školního věku, respektive od 6/7 do 11/12 let 

 Pro děti staršího školního věku, respektive od 12 do 15 let (potažmo do 18 let). 

5.1.4 Vedlejší činnost 

Vedlejší činností spolku je hospodářská činnost, jež slouží k zabezpečení svých 

ostatních činností a potřeb. 

Sportovní klub SK ATLET-SPORT z.s. bude ze sportovního hlediska mimo hlavní 

činnost, tedy atletickou přípravu pro své členy, pořádat i sportovně zaměřené příměstské 

tábory  

a také sportovně-pohybové lekce pro veřejnost. Tyto činnosti ovšem budou 

zpoplatněny, a to i pro členy SK ATLET-SPORT z.s. 

5.1.4.1 Sportovně-pohybové lekce 

Lekce se budou zaměřovat na všeobecný pohybový rozvoj, zlepšení fyzické kondice  

a v neposlední řadě zdravotních a duševních aspektů. Tyto volnočasové, sportovně 

orientované aktivity budou nabízeny pro několik věkových skupin. 

1. skupina – děti předškolního věku 

2. skupina – děti ve věku 6-10 let 

3. skupina – děti ve věku 11-15 let 

4. skupina – mladiství ve věku 15-18 let 

5. skupina – dospělí od 18 let 

6. skupiny – rodiče s dětmi bez věkového omezení. 

Pro první věkovou skupinu budou lekce nabízeny a provozovány v předškolních 

zařízeních, jakožto všeobecné pohybové aktivity.  
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Zbylým skupinám budou nabízeny lekce sportovně a pohybově zaměřené,  

ať už na všeobecný pohybový rozvoj, zvýšení fyzické kondice nebo cílené na konkrétní 

sport.  

5.1.4.2 Sportovně zaměřené příměstské tábory 

Sportovně zaměřené příměstské tábory, realizovaných spolkem SK ATLET-SPORT 

z.s., se budou moci účastnit děti bez věkového rozdílu od 4 do 15 let. Tábory budou 

probíhat v období letních prázdnin. Bude se jednat o všeobecně zaměřené kurzy 

s převážnou náplní v podobě sportovních a pohybových aktivit během letních prázdnin. 

5.1.5 Členství ve spolku 

Do spolku SK ATLET-SPORT z.s. se může registrovat právnická osoba, či fyzická 

osoba webovým formulářem dostupným na internetových stránkách spolku. V případě, 

že žadatel nedosahuje požadovaného věku 18 let, musí být registrován tištěnou formou 

webové přihlášky podepsanou zákonným zástupcem. Členem se může stát každá 

právnická osoba se sídlem na území České republiky, dále pak občan České republiky 

nebo i cizí státní příslušník. Členem se na základě souhlasu obou stran může stát také 

osoba, jež se zúčastní akce pořádané spolkem SK ATLET-SPORT z.s. 

Spolek vede Evidenční seznam členů, který na základě stanov spolku nebude 

zpřístupněn, jak dovoluje § 236 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Členové mohou využívat veškeré služby poskytované spolkem SK ATLET-SPORT z.s., 

v případě komerčních aktivit za úplatu. Nečlenové spolku mohou využívat pouze 

komerčních služeb spolku.  

Členové spolku, kteří dovršili věk 18 let, se mohou účastnit valné hromady a také  

na ní hlasovat. Spolek SK ATLET-SPORT z.s. má tři druhy členství – zakladatelské, 

pro dospělé nad 18 let a taktéž i pro právnické osoby (zastoupené fyzickou osobou  

nad 18 let) a pro děti a mladistvé do 18 let. S různým typem členství se liší i hlasovací 

právo s ním spjaté, jež je blíže popsáno ve stanovách (příloha č. 1).   

Členové spolku nabývají práv a povinností, jež jsou detailněji uvedeny ve stanovách 

spolku SK ATLET-SPORT z.s., viz příloha č. 1. 
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5.1.6 Organizace spolku 

Nově vznikající spolek bude mít ve svých počátcích nanejvýš desítku členů, včetně tří 

zakladatelů, jež se budou podílet na jeho organizaci.  

5.1.6.1 Orgány spolku 

Nejvyšším orgánem spolku SK ATLET-SPORT z.s. je valná hromada. V kompetenci 

valné hromady rozhodování o veškerých záležitostech, jež nespadají do pravomocí 

jiného orgánu spolku. Jedná se především o: 

 Schvalování stanov a rozhodování o jejich změnách 

 Volba či odvolání statutárního orgánu 

 Volba či odvolání místopředsedy 

 Rozhodování o vstupu spolku do jiné právnické osoby 

 Rozhodnutí o zániku spolku. 

Valná hromada je svolávána jedenkrát do roka statutárním orgánem, respektive 

předsedou SK ATLET-SPORT z.s., nebo dle potřeby.  Zasedání valné hromady se může 

zúčastnit každý ze členů spolku starší 18 let. K usnesení je nutná účast většiny členů. 

Individuálním statutárním orgánem spolku je předseda. Na post předsedy spolku  

SK ATLET-SPORT z.s. byla zvolena na ustavující schůzi spolku osoba X. Funkční 

období předseda spolku je čtyřleté. 

Předseda zastupuje spolek navenek. Do pravomocí statutárního orgánu spolku  

SK ATLET-SPORT z.s. spadá: 

 Jednat za spolek ve všech záležitostech 

 Rozhodovat o fungování spolku 

 Rozhodování přijetí nových členů či jejich vyloučení 

 Stanovení výše a splatnosti členského příspěvku 

 Nakládat s movitým majetkem spolku 

 Volba či odvolaní vedoucí osoby provozního i sportovního oddělení 

 Uzavřít či ukončit pracovní poměr se zaměstnancem. 
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Předsedovi náleží také jistá odpovědnost či povinnosti, kterými jsou: 

 Svolat valnou hromadu, a to nejméně jedenkrát do roka 

 Vést valnou hromadu a vyhotovit, nebo zajistit vyhotovení zápisu 

 Archivace zápisů valné hromady 

 Vést seznam členů SK ATLET-SPORT z.s. 

V případě fyzické nepřítomnosti či jiné situace vyžadující zastoupení předsedy, zaujímá 

jeho kompetence v plném rozsahu místopředseda spolku na základě písemného 

souhlasu podepsaného statutárním orgánem, a to v souladu s ustanoveními o střetu 

zájmů - § 437 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník odst. 1 a 2. Místopředsedou 

spolku je osoba Y zvolena na čtyřleté funkční období.  

SK ATLET-SPORT z.s. má také kontrolní komisi. Kontrolní komise má tři členy, kteří 

jsou voleni, na dobu čtyř let, a odvoláváni valnou hromadou. Předseda spolku nemůže 

být zvolen do kontrolní komise. K činnostem kontrolní komise SK ATLET-SPORT z.s. 

se řadí: 

 Kontrola dodržování právních předpisů a stanov spolku 

 Kontrola činnosti statutárního orgánu, potažmo místopředsedy 

 Kontrola hospodaření, respektive kontrola financí, včetně účtu, a majetku 

 Kontrola evidence členů 

 Kontrola hrazení členských příspěvků 

 Kontrola využití obdržených materiálních či finančních prostředků ve formě 

dotací (neúčelových a především účelových) a státních příspěvků 

 Rozhoduje v případě odvolání se člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení 

statutárním orgánem SK ATLET-SPORT z.s. 

 Zjišťuje nedostatky ve fungování organizace a předkládá návrhy na jejich řešení. 

Všechny tyto orgány jsou také detailněji popsány ve stanovách spolku SK ATLET-

SPORT z.s., viz příloha č. 1. 

V organizační struktuře SK ATLET-SPORT z.s. jsou ještě tři úseky – provozní, 

finanční (ekonomický) a sportovní.  
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V „čele“ provozního oddělení je osoba Y, jež je zároveň místopředsedou spolku, 

zvolena předsedou na čtyřleté období. Provozní oddělení má starosti veškeré činnosti 

provozního charakteru, jež jsou nezbytné pro provoz spolku SK ATLET-SPORT z.s.  

Jde o činnosti jednak právního charakteru – uzavírání či odstupování od smluv, jednak 

týkající se materiálního vybavení, a nakonec marketingu SK ATLET-SPORT z.s. – 

především propagační činnost.  

Sportovní oddělení, které je vedeno třetím ze zakladatelů – osobou Z, se bude zabývat 

samotnou realizací sportovních a pohybových aktivit, respektive služeb a projektů  

SK ATLET-SPORT z.s. Mimo to je činností sportovního oddělení příprava či provedení 

veškerých náležitostí, a to i za spolupráce s provozním či finančním oddělením, jež jsou 

nezbytné pro poskytnutí služeb nabízených SK ATLET-SPORT z.s., popřípadě dalších 

projektů. K poskytování těchto budou najímáni externí pracovníci z řad trenérů, učitelů 

či studentů zaměřujících se na tělesnou výchovu a sport.  

Ekonomické, respektive finanční oddělení. Vedoucím tohoto oddělení je osoba W,  

jež má volební období totožné jako vedoucí provozního a sportovního oddělení,  

a to čtyři roky. Oddělení financí má za úkol správu a hospodaření s movitým majetkem 

spolku. K dalším činnostem patří daně, účetnictví, mzdy, finanční plánování, anebo 

tvorba rozpočtu. V neposlední řadě zajišťuje finanční prostředky získané z dotačních 

programů. 

Každé z oddělení má pro vykonávání činností k dispozici externě najímané specialisty, 

jejichž kompetence jsou popsány níže. 

Právní úsek, jehož činnost vykonává externě najímaná osoba, zajišťuje, aby při chodu 

spolku byla dodržována legislativa ČR.  

K dalším činnostem, k nimž se vyjadřuje právní oddělení, patří: 

 Uzavíraní, popřípadě rozvázání smluv 

 Uzavíraní, popřípadě rozvázání pracovních poměrů 

 Změny ve stanovách spolku SK ATLET-SPORT z.s. 
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Úsek, jež má na starosti dotační programy, jak již z jeho názvu vyplývá, se zabývá 

problematikou žádostí a získávání dotací, příspěvků, potažmo grantů od územně 

správních celků či z fondů evropské unie.  

Finanční úsek má na starosti finanční stránku spolku SK ATLET-SPORT z.s.  

Jedná se především o mzdy, daně, nakládání s movitým majetkem spolku společně 

s předsedou.  

Účetní úsek úzce spolupracuje s finančním a má na starosti především tvorbu rozpočtu 

a finanční plánování na nadcházející období. 

Marketingový úsek se zabývá marketingovou komunikací SK ATLET-SPORT z.s.  

K marketingové komunikaci využívá úsek marketingu propagačního mixu. Mezi 

nástroje, jež tento úsek sportovního klubu ATLET-SPORT z.s.  využívá, lze zařadit: 

 Reklama – způsob propagace SK ATLET-SPORT z.s. prostřednictví různých 

médií 

 PR – public relations – vztahy s veřejností. 

Mimo propagační mix využívá spolek i propagace samotné (=šíření informací  

za účelem zvýšení povědomí o SK ATLET-SPORT z.s.). 

Propagace SK ATLET-SPORT z.s. bude nepřímá a cílit plošně na potenciální 

zákazníky. Propagačními nástroji budou webové stránky spolku či letáky.  

SK ATLET-SPORT z.s. se bude pokoušet o svou prezentaci veřejných společenských 

akcí uskutečněných ve Zlíně.  

Reklama SK ATLET-SPORT z.s. bude nasazována na základě finančních možností 

spolku  

do těchto médií – tisk (Zlínský deník), venkovní reklama, letáky, internetová reklama 

(primárně sociální sítě). Využívána bude především informativní reklama. 

Public relations využívá SK ATLET-SPORT z.s. pro vytvoření a zlepšení vztahů  

se zákazníky, zaměstnanci, popřípadě s vládou, médii, investory a partnery.  
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Úsek zabývající se materiální vybavením spolku má v kompetenci správu majetku 

spolku (převážně sportovní vybavení), respektive nákup, potažmo prodej, opravy, 

údržbu a odpis. 

Ve sportovním oddělení jsou úseky sportovně-pohybových táborů a sportovně-

pohybových lekcí, v nichž je činnost provozována trenéry. Tou činností je naplňování 

účelu spolku SK ATLET-SPORT z.s. a to poskytování sportovních a pohybových 

aktivit pro děti ve věku 4-15, potažmo 18 let. Nevylučuje se působení trenéra ve více 

úsecích. 

5.1.6.2 Organizační struktura spolku 

Výběr organizační struktury probíhal na základě selekce, kdy podle výše zmíněného 

rozdělení Koontze a Weihrich (1998), s doplněním o dělení Šajdlerové a Konečného 

(2007), viz kapitola 3.4, byly jednotlivé struktury podrobeny rozboru, podle nějž byl 

následně vybrán jeden model, jenž posloužil jako vzor pro vytvoření organizační 

struktury spolku SK ATLET-SPORT z.s. Podrobněji je tvorba organizační struktury  

SK ATLET-SPORT z.s. rozepsána v kapitole 5.3. 

5.1.7 Administrativní povinnosti nutné pro založení spolku 

V procesu zakládání nového spolku je nutné postupovat dle § 214–302 zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Vznik spolku je podmíněn zápisem do spolkového rejstříku upraveného dle zákona 

č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických osob. Návrh na zápis podávají 

v případě SK ATLET-SPORT z.s. jeho zakladatelé bez zbytečných odkladů po založení 

spolku. Návrh je podán v elektronické či listinné podobně tzv. inteligentním 

formulářem, jež je dostupný na stánkách Ministerstva spravedlnosti. V případě papírové 

formuláře je nutné mít úředně ověřený podpis. U elektronického formuláře se jedná 

o elektronický podpis nebo přes datovou schránku žadatele. V obou případech se ale dle 

§ 17 odst. 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., podává návrh prostřednictvím elektronicky 

vyplněného formuláře.  
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K zápisu do spolkového rejstříku je nutné doložit také další dokumenty: 

1. Stanovy v aktuálním znění (viz příloha č. 1) s podpisem statutárního orgánu, 

není nutné mít ověřené podpisy 

2. Vyplněný inteligentní formulář (dostupný na webu ministerstva spravedlnosti - 

https://or.justice.cz/ias/ui/podani), v případě listinné podoby s ověřeným 

podpisem 

3. Souhlas majitele nemovitosti (viz příloha č. 4) s umístěním sídla společnosti 

s ověřenými podpisy 

4. Souhlas osoby – statutárního orgánu (viz příloha č. 2) se zápisem  

do veřejného rejstříku, včetně čestného prohlášení o svéprávnosti a není 

v úpadku s ověřenými podpisy 

5. Zápis z ustavující schůze, popř. o shodě zakladatelů (viz příloha č. 3) 

společně se zápisem o volbě statutárního či jiného orgánu a schválení stanov, 

není nutné mít ověřené podpisy. 

Souhlas majitele nemovitosti (vzor v příloze č. 4) se používá jednak pří zakládání 

spolku, jednak při změně jeho sídla. V případě varianty jednoho vlastníka stačí pouze 

jeho podpis, pokud je nemovitost ve spoluvlastnictví, musí být souhlas podepsán 

většinou spoluvlastníků. Pří zakládání spolku se uvádí pouze jeho budoucí název, 

v případě změny sídla se udává také identifikační číslo a současná adresa. Identifikační 

údaje nemovitosti lze najít v katastru nemovitostí. Souhlas nesmí být v době podání 

návrhu starší tří měsíců. 

Souhlas statutárního orgánu, v případě SK ATLET-SPORT z.s. předsedy v osobě X,  

je dokumentem, jenž zapisuje fyzickou osobu způsobilou k výkonu této funkce  

do veřejného rejstříku. Statutární orgán svým čestným prohlášením s úředně ověřeným 

podpisem dává k tomuto zápisu souhlas.  

Posledním, ale neméně důležitým dokumentem je smlouva o shodě všech zakladatelů 

se stanovami, nebo zápis z ustavující schůze. Ačkoli se zakládání spolku ustavující 

schůzí provádí především v případě větší počtu zakladatelů, bude tento způsobu použit  

i u SK ATLET-SPORT z.s. (především z důvodu vzorové ukázky zápisu z ustavující 

schůze, viz příloha č. 3).  
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V zápise z ustavující schůze se uvádí alespoň tyto údaje: 

 Název spolku 

 Místo a datum konání schůze 

 Jméno osoby, která ustavující schůzi svolala. Tato osoba dle § 222 odst. 2 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyhotoví také návrh stanov 

 Výsledky hlasovaní o schválení stanov – počet osob, jež byly pro, proti, anebo 

se zdržely hlasování. V případě, že se ustavující schůze zúčastní alespoň tři 

osoby, mohou být stanovy schváleny 

 Uvedení názvu statutárního orgánu (individuální/kolektivní) a údaje o osobě  

či osobách zvolených do statutárního orgánu 

 Údaje osoby pověřené ustavující schůzi k podání návrhu na zápis do veřejného 

rejstříku 

 Listina přítomných s ověřením správnosti a úplnosti údajů. Ověření provádí 

svolavatel popřípadě jiná pověřená osoba. Zápis do listiny přítomných  

je zároveň přihláškou do spolku. Osoby hlasující proti návrhu stanov mohou  

dle § 224 odst. 4 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, od přihlášky 

odstoupit. Záznam o tom musí být učiněn v listině přítomných s podpisy 

odstupujícího a osoby provádějící záznam 

 Podpisy osoby vyhotovující a ověřující zápis. 

5.2 Hospodaření spolku SK ATLET-SPORT z.s. 

V České republice není finanční podpora NNO dostatečná a získávat finanční 

prostředky, které jsou nutné k zajištění chodu, bývá pro vedení subjektů hlavním 

problémem. Spolky působící ve sportovním prostředí v ČR, SK ATLET-SPORT z.s. 

nevyjímaje, jsou i s ohledem na tento fakt nuceny do značné míry spoléhat na sebe 

sama, neboť podpory od územně správních celků či soukromých subjektů mnohdy  

na fungování „neziskovek“ nestačí.  

5.2.1 Finanční zdroje spolku SK ATLET-SPORT z.s. 

Spolek SK ATLET-SPORT z.s., jakožto nestátní nezisková organizace, potřebuje  

k chodu organizace finanční prostředky. Ty jsou u SK ATLET-SPORT z.s. 



75 

 

vynakládány na financování procesu, jež vede k naplnění hlavního poslání spolku, 

a také na provoz organizace. Do těchto nákladů spadají především tyto položky: 

 Mzdy zaměstnanců zajišťujících služby poskytované spolkem SK ATLET-

SPORT z.s. 

 Nákup materiálu (sportovního vybavení apod.) A jeho případný servis 

 Hrazení nájemného u prostor, jimiž SK ATLET-SPORT z.s. nedisponuje  

a provozuje v nich své služby 

 Výdaje na cestovné 

 Náklady na přípravu a sportovní soutěže 

 Reklamní a propagační činnost SK ATLET-SPORT z.s. 

 Další náklady spojené s provozem SK ATLET-SPORT z.s. 

K pokrytí těchto nákladů využívá spolek SK ATLET-SPORT z.s. vícero zdrojů. 

Poskytované prostředky mohou mít jednak finanční, jednak materiální podobu. 

Prostředky v peněžní i nepeněžní formě bude SK ATLET-SPORT z.s. čerpat z dotací, 

příspěvků, darů, z hospodářské činnosti, samofinancováním – příjmy z hlavní 

činnosti a členských příspěvků. Existují také podpory v podobě grantů, jež ale nejsou 

pro oblast sportu příliš obvyklé. 

5.2.1.1 Samofinancování 

Základním zdrojem finančních prostředků, jsou vlastní zdroje. U spolku SK ATLET-

SPORT z.s. to mohou být: 

 Členské příspěvky  

Členské příspěvky jsou pro spolky příjmem osvobozeným od daně z příjmu. Pro řadu 

spolků jsou právě příspěvky od členů, ať už například měsíční, nebo roční, jedním 

z hlavní zdrojů peněžních příjmů. V případě sportovního klubu ATLET-SPORT z.s. 

budou členské příspěvky vybírány za podmínek určených ve stanovách, viz příloha  

č. 1.  

Suma příjmů z členských příspěvků je závislá jednak na počtu členů, jednak na 

stanovené výši členského příspěvku. S oběma proměnnými může orgán určený 

stanovami hýbat dle potřeby.  
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Růstu počtu členů lze docílit několika způsoby. Prvním je propagace spolku, na niž 

může navazovat náborová akce klubu. Dalším z možných způsobů je rozšíření 

působnosti spolku, což v praxi znamená založení další sportovních oddílů, v ideálním 

případě obdobných sportů, anebo sportů, jež lze provozovat v areálu, ve kterém spolek 

působí, tzn. v případě SK ATLET-SPORT z.s. například oddíl rugby, fotbalu či ultimate 

frisbee. 

Příjmy z příspěvků lze navýšit také zvýšením výše příspěvku placeného každým jedním 

členem, avšak to může v případě rapidnějšího nárůstu znamenat i odchod některých 

z členů. 

 Příjmy z hlavní činnosti  

Příjmy z hlavní činnosti budou získávány především z účasti na soutěžích, potažmo 

z dosažených výsledků. Dále pak z organizace atletických soutěží, především  

pak národních až nadnárodního charakteru. 

5.2.1.2 Příjmy z hospodářské činnosti  

Hlavními zdroji hospodářské činnosti budou příměstské tábory a sportovně orientované 

lekce. 

Mimo ně bude získávat spolek SK ATLET-SPORT z.s. finanční či materiální 

prostředky podnikání, jimiž mohou být hlavně příjmy za reklamu. Další podnikatelskou 

činností SK ATLET-SPORT z.s. ve svých počátcích provozovat nebude,  

a to i s ohledem na to, že nedisponuje žádným majetkem, který by pronajímal, potažmo 

se nebude zabývat prodejem. 

5.2.1.3 Dotace a příspěvky 

Další ze zdrojů, z nichž může SK ATLET-SPORT z.s. financovat svou činnost, jsou 

dotace. Dotace mohou být z územně správních celků, tj. z příslušného města nebo kraje, 

dále z MŠMT, a nakonec mohou být poskytované dotace i od příslušných sportovních 

svazů. Každá z těchto organizací vypisuje dotační tituly a stanoví, kdo o ně může žádat  

či jakým způsobem žádost provádět, ať už elektronicky či papírovým formulářem. 

Mimo to „dotační pravidla“ určují, na koho (např. děti či mládež s věkovým 
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vymezením) lze dotace čerpat, jak je vyúčtovat, a konečně stanoví, které náklady  

lze z dotace hradit.  

Úskalí u dotačních programů bývá v případě, že poskytovatelům dotací (např. MŠMT), 

z důvodu velkého množství žadatelů, dlouho trvá zpracování žádostí, přidělení dotací, 

vystavení smluv a poskytnutí finančních příspěvků. A vzhledem k tomu, že se dotace 

musí vyčerpat do konce kalendářního roku, na který byla schválena a může docházet  

až k situacím, kdy se spolky mohou potýkat s existenčními problémy. 

V případě spolku SK ATLET-SPORT z.s. lze žádat o tyto dotace z územně správních 

celků: 

 Město Zlín – Podpora z Fondu mládeže a tělovýchovy  

Spolek SK ATLET-SPORT z.s. může, na základě splnění všech podmínek nutných pro 

poskytnutí dotace, zažádat o přidělení podpory, a to z Programu – Táborové pobyty 

dětí. V tomto programu lze žádat o finanční podporu na příměstské tábory pořádané 

v období prázdnin s minimální délkou trvání 5 dnů a nejméně 10 dětmi s trvalým 

bydlištěm ve Zlíně. Výše této podpory je vypočtena takto:  

počet pobytových dnů x počet dětí do 18 let x výše podpory na den (20 Kč na dítě/den) 

Dále může SK ATLET-SPORT z.s. z Podpory z Fondu mládeže a tělovýchovy žádat  

od přidělení dotace z Programu – mimořádné podpory, jež je poskytována na podporu 

činnosti organizace s mimořádným přínosem pro město Zlín – např.: organizace závodů 

nadregionálního významu (Mistrovství ČR). Výše podpory je individuální. 

 Zlínský kraj – Program činnost a rozvoj mládežnického sportu pro rok 2020 

Z programu s identifikačním číslem MaS03-20 může SK ATLET-SPORT z.s., jakožto 

organizace splňující níže uvedené podmínky, mohla v termínu 20. ledna - 12. února 

2020 žádat podporu ve formě dotace na 1 projekt ve výši 20 000 - 200 000 Kč. 

Žadatelem může být organizace, jež přímo a systematicky pracuje s dětmi a mládeží, 

soustavná příprava sportovců na sportovní akce regionálního, republikového  

či vrcholového charakteru a účast na těchto akcích, výchova talentovaných sportovců 

apod. Kritériem pro žadatele je nutnost být spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., 
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občanský zákoník, jež je přímo zodpovědný za realizaci projektu. Způsobilým 

projektem se rozumí takový, jež je realizován na území Zlínského kraje, potažmo  

pro cílovou skupinu ze Zlínského kraje, a to v roce 2020.  

 MŠMT – Neinvestiční dotace z programu státní podpory sportu 

V případě spolku se zaměřením hlavní činnosti jako je u SK ATLET-SPORT z.s., lze 

zažádat o dotace v programu MŮJ KLUB. Na tyto dotace lze konkrétně u SK ATLET-

SPORT z.s. podat žádost až pro následující kalendářní rok, respektive na rok 2021  

(za předpokladu vyhlášení výzvy Můj klub 2021, nebo jí podobné), neboť lhůta pro 

podání žádosti, pro získání dotace na rok 2020, byla do 18. listopadu 2019. Pro rok 

2021 se bude o tuto dotaci žádat přes Národní sportovní agenturu. 

5.2.1.4 Dary, resp. bezúplatná plnění 

K jiným prostředkům, jež může spolek nabýt, se řadí dary od fyzických či právnických 

osob. Dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, se dary poskytují na základě 

darovací smlouvy. Dary dle zákona o dani z příjmu nepodléhají zdanění, dárce se může 

darem snižovat základ daně, viz níže. 

Spolek SK ATLET-SPORT z.s., stejně jako kterýkoliv jiný spolek, mohou přijmout 

dary od: 

 Právnických osob  

Právnické osoby (např. s.r.o., a.s.) mohou na základě § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 

Sb., České národní rady o daních z příjmů poskytnout dar spolku, jakožto právnické 

osobě, se sídlem na území ČR. Tento dar musí být v minimální výši 2 000 Kč. 

Maximálně si právnické osoby mohou za jeho poskytnutí spolku odečíst ze základu 

daně 10 %, pokud splní zákonné podmínky. 

 Fyzických osob  

Podnikatelé dle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), či jakákoli jiná fyzická osoba, si v případě daru pro spolek (se sídlem na území 

ČR), může toto bezúplatné plnění odečíst od základu daně. Výše tohoto daru musí být 

v úhrnu minimálně 1 000 Kč nebo 2 % ze základu daně. Nanejvýš si muže fyzická 

osoba od základu daně odečíst až 15 %. 
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5.2.2 Daňové povinnosti spolku 

Na spolek SK ATLET-SPORT z.s., stejně jako na spolky obdobného zaměření,  

se vztahují určité daňové povinnosti, jež musí hradit. 

Daň z příjmu právnické osoby – zákon č. 586/1992 Sb., České národní rady o daních 

z příjmu 

U spolků obecně je nutné ve stanovách jasně vymezit svou hlavní a vedlejší činnost.  

Ze zákona jsou u neziskových organizací, jejichž hlavní činností není podnikání,  

od daně oproštěny příjmy pocházejí z hlavní činnosti. Podmínkou ovšem je, že příjmy 

z hlavní činnosti nesmí překročit výdaje, jež na ni byly vynaloženy. Pokud jsou příjmy 

větší než výdaje, činnost se stává předmětem daně. Mimo ně se u neziskové organizace, 

tudíž i u SK ATLET-SPORT z.s., nejsou předmětem daně prostředky z veřejných 

rozpočtů (např. dotace, příspěvky apod.) či úroky na běžném účtu (jsou již zdaněny  

u plátce – peněžní ústav). 

Jestliže spolek provozuje vedlejší činnost, která mu generuje příjmy, musí být takto 

nabyté prostředky zdaněny.  

Kromě příjmů z vedlejší činnosti se vždy za zdanitelné příjmy spolku považují: 

 Příjmy z reklamy 

 Příjmy z nájemného (vyjma státního majetku) 

 Příjmy z členských příspěvků. 

Ačkoli jsou členské příspěvky předmětem daně, jsou od daně osvobozeny, jsou-li 

uvedeny ve stanovách.  

Jak uvádí § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., České národní rady zákon o daních 

z příjmu, je možné v případě spolku SK ATLET-SPORT z.s. snížit základ daně  

až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč. Jestliže je 30 % méně než 300 000 Kč,  

poté lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, avšak maximálně do výše základu daně. 

Podmínkou ovšem je, že tyto uspořené prostředky použije k pokrytí nákladů na hlavní 

činnost, a to nejpozději v následujícím zdaňovacím období. Jestliže se tak nestane,  
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je spolek nucen o zbývající část této úspory navýšit základ daně pro další zdaňovací 

období.  

Podle § 23 zákona č. 586/1992 Sb., České národní rady o daních z příjmu je „základem 

daně rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů 

osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a 

časové souvislosti v daném zdaňovacím období; rozdíl se upraví podle tohoto zákona.“ 

Sazba daně z příjmu právnických osob v České republice je 19 %. 

Spolek SK ATLET-SPORT z.s., či jemu podobný, není povinen podat daňové přiznání 

za těchto předpokladů: 

 Není založen za účelem podnikání 

 Nemá příjmy, jež jsou předmětem daně, respektive má příjmy pouze z hlavní 

činnosti, a to za předpokladu, že příjmy z ní jsou nižší než vynaložené výdaje 

 Má pouze příjmy osvobozené od daně 

 Má příjmy, z nichž je daň vybírána podle zvláštní sazby daně 

 Nemá povinnost navyšovat základ daně o nevyčerpanou daňovou úsporu. 

Jestliže spolek má příjmy podléhající dani z příjmu, je povinen podat daňové přiznání  

do konce třetího měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období, běžně 

kalendářního roku. Výjimkou je, pokud spolek podává daňové přiznání prostřednictví 

daňového poradce, v tom případě se lhůta podání daňového přiznání prodlužuje  

do konce měsíce šestého. 

Daň silniční – zákon č. 16/1993 Sb., České národní rady o dani silniční 

Povinnost platit daň silniční vzniká právnické osobě, v tomto konkrétním případě 

spolku SK ATLET-SPORT z.s., dle zákona č. 16/1993 Sb., České národní rady o dani 

silniční, u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, která jsou registrována v ČR, 

provozována v ČR a používána poplatníkem daně z příjmu právnických osob,  

a to za účelem podnikání. Výjimku tvoří právnické osoby, jež motorová vozidla a jejich 

přípojná vozidla využívají na veřejně prospěšné činnosti, a to za předpokladu, že příjmy 

z nich nejsou předmětem daně z příjmu právnických osob.  
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V praxi to znamená, že se spolek stává poplatníkem této daně při splnění dvou 

podmínek: 

 Má-li ve svém majetku osobní automobil, či jiná motorová vozidla a jejich 

přípojná vozidla, v jejichž technickém průkazu je veden jako provozovatel  

a využívá jej na činnost podléhající dani z příjmu právnické osoby, tedy činnost 

hospodářskou 

 Je zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za užívání 

osobního automobilu, či jiného motorového vozidla a jeho přípojného vozidla, 

který ho využívá k činnosti podléhající dani z příjmu právnických osob, tedy 

hospodářské činnosti. Silniční daň se také neplatí v případě, že ji uhradil 

zaměstnanec sám. 

Daň z nemovitých věcí – zákon č. 338/1992 Sb., České národní rady o dani 

z nemovitých věcí 

Daň z nemovitých věcí, upravena zákonem č. 338/1992 Sb., České národní rady o dani 

z nemovitých věcí, je tvořena daní z pozemku a daní ze staveb a jednotek. 

Na daň z pozemku se v zákoně č. 338/1992 Sb., České národní rady o dani  

z nemovitých věcí vztahují § 2 - § 6. Za předmět daně z pozemku se považují pozemky 

na území České republiky, které jsou evidované v katastru nemovitostí. Za poplatníka je 

pokládán vlastník pozemku.  

SK ATLET-SPORT z.s., či obdobný spolek, je dle § 4 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., 

České národní rady o dani z nemovitých věcí, osvobozen od daně z pozemku, 

jestliže pozemek, na němž působí, tvoří jeden funkční celek s budovou nebo jednotkou 

(čímž se rozumí, že tato část pozemku je nezbytně nutná k provozu a plnění funkce této 

zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky) ve vlastnictví spolků a obecně prospěšných 

společností. Podmínkou osvobození od daně z pozemků je, že tyto pozemky nesmí být 

využívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány. 

Obdobně je tomu u daně ze staveb a jednot (§ 7 - § 11 zákona č. 338/1992 Sb., České 

národní rady o dani nemovitých věcí, u nějž jsou předmětem daně stavby či jednoty na 

území ČR. Stavbou je dokončená nebo užívaná budova (dle katastrálního zákona) či 

inženýrská stavba (např. vysílací věže, chladicí věže apod.). Totéž platí i pro jednoty. 
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Poplatníkem této daně je vlastník zdanitelné stavby či jednoty. Dle § 7 odst. 1 jsou 

stavby nebo jednoty osvobozeny od daně ze staveb a jednot, pokud jsou ve vlastnictví 

spolku, stejně jako obecně prospěšné společnosti, odborové organizace, organizace 

zaměstnavatelů, mezinárodních odborové organizace a jejich pobočné organizace. Platí 

ovšem podmínka jako u daně z pozemku, kdy jsou od daně ze staveb a jednot 

osvobozeny zdanitelné stavby (vyjma obytných domů) a zdanitelné jednoty, jež nejsou 

využívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány. 

Daň z přidané hodnoty – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty, zkráceně DPH, se právnických osob, v případě SK ATLET-

SPORT z.s. spolků, týká tehdy, provozují-li ekonomickou činnost a obrat z této činnosti 

přesáhne 1 mil. Kč za nejvýše 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců,  

i když nejsou založeny za účelem podnikání.  

Naopak, jestliže ekonomickou činnost právnická osoba neprovozuje, není povinna 

k dani z přidané hodnoty, tudíž se nemusí registrovat jako plátce DPH.  

Existuje ovšem i možnost, že spolky realizuje ekonomickou činnost, avšak i přesto  

je osvobozen od povinnosti DPH platit a zároveň nevzniká povinnost registrovat se jako 

plátce DPH, a to za předpokladu že jeho obrat nepřesáhne částku 1 mil. Kč za nejvýše 

12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců.  

Obratem se rozumí souhrn finanční prostředků, které subjekt přijal za konkrétní období. 

Do obratu se u spolků nezahrnují jednak členské příspěvky, jednak „sportovní“ služby, 

jež jsou poskytovány osobám vykonávajícím sportovní nebo tělovýchovnou činnost. 
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Od daně je možné v případě spolku SK ATLET-SPORT z.s. osvobodit bez nároku  

na odpočet daně také některá z plnění uvedených v § 51 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty: 

 § 57 odst. g) - výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity poskytované dětem  

a mládeži příspěvkovými organizacemi a nestátními neziskovými organizacemi 

pro děti a mládež 

 § 61 odst. a) - poskytnutí služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího jako 

protihodnoty členského příspěvku pro vlastní členy právnických osob,  

které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání 

 § 61 odst. d) - poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou 

výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem 

podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost 

Pokud je spolek za výše uvedených podmínek plátce daně z přidané hodnoty, uplatňuje 

se na něj dle § 47 odst. 1 základní sazba daně 21 %, popřípadě snížená sazba 15 %, 

resp. 10 %. 

5.3 Organizační struktura SK ATLET-SPORT z.s. 

Zvolení a vytvoření organizační modelu spolku SK ATLET-SPORT z.s. vycházelo  

z dělení Koontze a Weihricha (1998), doplněného o vybrané organizační struktury 

z rozdělení Šajdlerové a Konečného (2007), uvedených v kapitole 3.4. Na základě 

tohoto dělení byly zvoleny modely organizačních struktur, jež by mohly být aplikovány 

pro spolek SK ATLET-SPORT z.s. U těchto modelů byl udělán rozbor kladů a záporů, 

jež navazuje na kapitolu 3.4, a dle něj byl následně určen model vhodný k vytvoření 

organizační struktury spolku SK ATLET-SPORT z.s. 

Organizační strukturu, ve které jsou vytvářeny podle jednoduchých čísel, není vhodné 

aplikovat pro organizace se zaměřením hlavním činnosti obdobné jako u SK ATLET-

SPORT z.s. 

Obdobně tomu je u organizačních struktur, jež seskupují činnosti podle času.  

Jelikož se SK ATLET-SPORT z.s. nezaměřuje na výrobu, jež by využívala různé 
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technologie a vyžadovala by směnný provoz, ani neposkytuje nepřetržitě své služby, 

tento model nelze využívat. 

5.3.1 Funkční organizační struktura 

Funkční organizační struktura je charakteristická tím, že v ní na jednoho řadového 

zaměstnance (podřízený) připadají nejméně dva vedoucí (nadřízení). Vznikají zde 

situace, kdy jedinec, který není přímým nadřízeným daného pracovníka, má pravomoc 

mu vydávat nařízení. To je rizikovým faktorem funkčního model, neboť podřízený 

pracovník dostává různé příkazy od odlišných nadřízených, čímž je vystaven  

tzv. „mučednickému kůlu.“ 

Pro případ SK ATLET-SPORT z.s. se jeví jako vhodná varianta, neboť v organizaci 

bude využíváno několik externích specialistů, konkrétně z oblasti práva, dotačních 

programů atd., jež budou podléhat minimálně dvěma vedoucím pracovníkům, 

v některých případech i třem. Každý ze zaměstnanců se bude podle potřeby podílet  

na projektech, poskytovaných službách či provozních záležitostech SK ATLET-SPORT 

z.s. Tím se sníží spolku náklady spojených s počtem najímaných externích 

zaměstnanců, jinými slovy bude spolek najímat pouze omezený počet externistů, a to 

pouze v případě nutnosti jejich využití. 

Problematickou stránkou funkčního modelu by se mohla jevit nedostatečná specializace 

a odbornost vedoucích pracovníků, obtížnější koordinace podřízených pracovníků,  

kteří by mohli zároveň pod vlivem podřízenosti více vedoucím být přetěžováni. 

V praxi by mohla funkční organizační struktura SK ATLET-SPORT z.s. vypadat 

následovně (viz schéma č. 15). 
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Schéma č. 15: Funkční organizační struktura SK ATLET-SPORT z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní (2020) 
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specializovaných zaměstnanců. U menších organizací je vhodnou variantou pro lepší 

využití zdrojů. 
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aktivit, jež jsou potřebné k samotné činnosti či k poskytnutí služeb SK ATLET-SPORT 

z.s., do jednoho pracovního úseku. Další pozitiva jsou spojena s přenesením větší 

zodpovědnosti na nižší organizační úrovně a snazší koordinaci činností daného úseku, 

konkrétně u SK ATLET-SPORT z.s. provozního či sportovního.  

Avšak divizní model spolu nese podstatné navýšení nákladů na mzdy, vlivem zdvojení 

některých funkcí, a provoz jednotlivých oddělení, jež by byl způsoben zvýšením počtu 

personálu.  

Divizní organizační struktura, využívaná povětšinou velkými podniky, má tři typy: 

zákaznickou, výrobkovou a teritoriální (územní). 

Zákaznická organizační struktura 

Využití pro potřeby spolku se zaměřením činností jako SK ATLET-SPORT z.s.,  

by se dal model zákaznické organizační struktury aplikovat rozdělením nabízených 

služeb dle věkových skupin zákazníků. Organizaci toto rozdělení umožní snadněji 

specifikovat přání potřeby jednotlivých skupin a na základě toho uzpůsobit nabízenou 

službu.  

Negativem se pro SK ATLET-SPORT z.s. jeví potřeba většího počtu specializovaných 

vedoucích, ale i jemu podřízených specialistů pro každé zákaznicky orientované 

oddělení. Dále hrozí nerovnoměrné zatížení jednotlivých oddělení vlivem nárůstu  

či poklesu poptávky určité zákaznické skupiny, popřípadě i změnou preferencí. 

V neposlední řadě je riziko zhoršení koordinace nejen mezi odděleními navzájem,  

ale i napříč celou organizací. 

Pro využití ve spolku SK ATLET-SPORT z.s. se nabízí podoba modelu zákaznické 

organizační struktury ze schématu č. 16. 
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Schéma č. 16: Zákaznická organizační struktura SK ATLET-SPORT z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní (2020) 
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Organizační struktura SK ATLET-SPORT z.s. s orientací na specifické zákaznické 

potřeby na schématu č. 16, rozděluje nabízené služby na základě věku  

do tří zákaznických skupin, z nichž každá má své provozní, jež pod sebe zahrnuje  

i finanční oddělení, a sportovní oddělení s vlastními, ač externími, zaměstnanci.  

I přes nepopiratelnou výhodu, ve smyslu rychlejších adaptačních procesů podle změn 

v chování zákazníků, by zde mohl vznikat pro SK ATLET-SPORT z.s. zásadní problém 

z hlediska finanční náročnosti této struktury.  

Výrobková organizační struktura 

Není využitelná pro případ SK ATLET-SPORT z.s., neboť je orientován na poskytování 

služeb, kdy celoročně nabízí pouze jedinou službu v podobě sportovně pohybových 

lekcí. 

Teritoriální organizační struktura 

Předpokladem pro aplikaci a využití kladů pojících se na teritoriální model je rozmístění 

nabízených produktů či služeb do více oblastí. SK ATLET-SPORT z.s. se v počátcích 

fungování orientuje na poskytování služeb výhradně ve městě Zlíně a to ať z důvodu 

velikosti organizace, taky i z finančního hlediska.  

Vezmeme-li v úvahu růst organizace v následujících letech a s ní spojenou expanzi  

do více měst či regionů v rámci ČR, mohlo by dojít ke změně aktuálně užívané 

organizační struktury právě na územní organizační strukturu.  

V tomto případě by teritoriální model organizační struktury SK ATLET-SPORT z.s. 

mohl mít podobu znázorněnou na schématu č. 17. 
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Schéma č. 17: Teritoriální organizační struktura SK ATLET-SPORT z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní (2020) 
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Pro druhou možnost ještě existuje varianta, kdy by si spolek založil pobočné spolky  

ve všech oblastech působení, které by působily jako právnické osoby odvozené  

od hlavního spolku SK ATLET-SPORT z.s., upravené dle § 228 zákona č. 89/2012 Sb. 

občanský zákoník odst. 1 . 

5.3.3 Procesní organizační struktura 

Obdobně jako u výrobkové není příliš vhodná pro aplikaci do prostředí neziskových 

organizací se zaměřením hlavní činnosti na poskytování služeb. 

5.3.4 Projektová organizační struktura 

Předešlé organizační struktury bychom mohli označit jako liniové, to znamená, že mají 

jednoznačné vazby podřízených a nadřízených pracovníků. 

Projektová organizační struktura by se dala považovat za pružnou, respektive 

s pružnými prvky. Foltánek a Holický (2010) definují organizační struktury s pružnými 

prvky jako struktury, v nichž mimo vztahy tzv. linie přímé podřízenosti zároveň 

vznikají prozatímní anebo trvalé vztahy. Vytvářejí se týmy, jež seskupují vhodné 

pracovníky různých specializací z různých útvarů, za účelem řešení určitých úkolů. 

Vznikem týmů vznikají i nové komunikační a autoritativní vztahy. Takto sestavené 

projektové týmy mají své vedoucí, jimž jsou pracovníci v nich podřízeni. Tito vedoucí 

jsou ovšem nadále liniově podřízení svým nadřízeným. 

Užití projektových týmů by našlo své opodstatnění i u spolku SK ATLET-SPORT z.s. 

Rozdělením jednotlivých činností na samostatné projekty by vznikly projektové týmy 

vytvořené specialisty potřebnými k jejich realizaci. Pokud by se SK ATLET-SPORT 

z.s. také rozhodl uspořádat sportovní akci či jiný projekt, mohl by k realizaci dočasně, 

případně i natrvalo, vytvořit projektový tým.  
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Schéma č. 18: Projektová organizační struktura SK ATLET-SPORT z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Vebera (2000) 
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včetně dotační programů, a jeho personální zajištění z řad trenérů. Mimo to by bylo 

možné zajistit catering či jiné služby, jejichž realizace by ovšem spolek  

SK ATLET-SPORT z.s. mohl ponechat na základě smluvních dohod výhradně na jejich 

poskytovatelích.  

5.3.5 Maticová organizační struktura 

Maticová organizační struktura je stejně jako projektový model strukturou s pružnými 

prvky a jako jediná z uvedených pak i strukturou adhokratickou.  

Vzniká, jak již bylo zmíněno, spojením prvků funkcionální a projektové struktury. 

V této struktuře podřízený pracovník podléhá dvěma vedoucím – horizontálně 

vedoucímu projektového týmu, jehož je členem a zároveň vertikálně funkčnímu 

vedoucího, pod nímž si plní běžnou pracovní činnost.   

 Za v praxi velkou výhodu Foltánek a Holický (2010) považují u projektových týmů 

rychlá možnost adaptace na změny v okolí či úspora nákladů využitím specializovaných 

pracovníků ve více týmech. Dodávají také, že tyto týmy je poměrně snadné nejen 

vytvořit, ale i zrušit, aniž by byla narušena organizační struktura. Zároveň je možné 

měnit obsazení těchto týmů podle aktuální potřeby. 

Naopak dochází i k negativním dopadům na organizace, kdy se vlivem dvojí 

podřízenosti zvyšuje tlak na pracovníky, anebo obtížnější koordinací jednotlivých 

útvarů. Rizikové jsou také vztahy, respektive konflikty mezi jednotlivými pracovníky 

projektového týmu, jejichž příčinou může být nejasné postavení a s ní spojené 

kompetence jednotlivých pracovníků, které snižují efektivnost projektových týmů.  

Maticová organizační struktura má své uplatnění i v neziskových organizacích,  

jež mohou i při menším počtu zaměstnanců provádět více projektů současně a pružně 

měnit strukturu na základě aktuálních požadavků vnějšího i vnitřního prostředí 

organizace.  

V případě SK ATLET-SPORT z.s. by se model s projektovými týmy dal použít 

způsobem znázorněným na schématu č. 19.  
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Schéma č. 19: Maticová organizační struktura SK ATLET-SPORT z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Vebera (2000) 
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třetím je oddělení sportovní, které tvoří trenéři a další personál a jehož činností  

je primárně personální zajištění veškerých „neprovozních“ činností. 
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6 SYNTETICKÁ ČÁST 

V syntetické části jsou prezentovány výsledky dosažené v diplomové práci. Záměrem 

práce bylo jednak vytvořit manuál pro založení spolku, jednak vytvoření vhodné 

organizační struktury pro atletický sportovní klub, jenž navíc poskytuje i volnočasové 

aktivity se sportovním zaměřením. 

6.1 Proces zakládání spolku 

Při založení spolku je nezbytné řídit se legislativou České republiky. Spolku, jakožto 

právnické osobě, náleží při jeho zakládání právní povinnosti dle § 214-302 zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jež je nezbytné dodržovat. Tyto povinnosti jsou blíže 

popsány jednak z teoretického hlediska v kapitole 3.2, jednak v kapitole 5.1 

s aplikováním do praxe.  

V souhrnu je při zakládání spolku vhodné dodržet tento postup.  

1. K založení spolku jsou potřeba nejméně tři osoby, jež pojí stejný záměr. 

2. Vznik spolku je podmíněn sepsáním stanov a vzájemnou shodou zakladatelů  

na nich, popřípadě hlasováním na ustavující schůzi, kde musí být odsouhlaseny 

většinou zúčastněných. 

3. Stanovy, jakožto zakládací a řídící dokument spolku, musí obsahovat dle § 218 

zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, alespoň údaje o názvu a sídle 

spolku, účelu spolku, právech a povinnostech členů a určení statutárního orgánu. 

Tyto údaje je však v praxi vhodné doplnit o některé další. Vhodná struktura 

stanov by tak mohla vypadat takto: 

a) Název a sídlo 

V názvu nesmí chybět zkratka „z.s.“ nebo „zapsaný spolek.“ Název  

by měl jednoznačně vystihovat účel spolku a být především originální, 

neboť se nesmí shodovat s názvem jiné právnické osoby registrované  

ve veřejném rejstříku Ministerstva spravedlnosti. 

Ve stanovách  stačí jako sídlo uvést obec, v níž spolek sídlí.  

Do spolkového rejstříku je potřeba udat celou adresu sídla spolku. 
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b) Účel a hlavní činnost spolku 

Bezpodmínečnou nutností je dle § 217 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, aby hlavní činnost nebyla podnikatelského 

charakteru. Spolek musí být založen za účel naplňování svého poslání. 

Je proto vhodné uvést formy činností, jimiž budou cíle spolku 

naplňovány. 

Nepodnikatelský charakter hlavní činnosti je také důležitý při zdaňování 

spolku jako právnické osoby. Aby byl spolek považován za veřejně 

prospěšného poplatník, tudíž by příjmy z hlavní činnosti nepodléhali 

dani z příjmu právnických osob, nesmí mít tato činnost podnikatelský 

charakter. Výjimkou je, pokud předmětem daně nejsou opravdu příjmy 

z hlavní činnosti, anebo tyto příjmy převýší výdaje vynaložené 

na provádění hlavní činnosti. 

Mimo hlavní činnost může spolek vyvíjet i činnost vedlejší 

hospodářskou. Podnikání či jiná výdělečná činnost provozovaná spolkem 

musí mít za účel podporu hlavní činnosti, to znamená, že zdroje získané 

podnikatelskou činností by měly být vynaloženy na podporu činnosti 

hlavní. Pokud spolek provozuje vedlejší činnost, například prodejem 

reklamy či pronájmem prostor, jsou z ní nabyté příjmy předmětem daně 

z příjmu právnických osob, a to ve výši 19 %. 

 

c) Členství ve spolku 

Kdo se může stát členem a jak o členství žádat, jak členství vzniká  

a stanovení podmínek jeho zániku, práva a povinnosti členů  

a v neposlední řadě druhy členství a stanovit kompetence jednotlivým 

druhům náležící. 

Dále pak určit výši a splatnost členských příspěvků, popřípadě  

kdo a jakým způsob rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků. 

Určit postih, jenž hrozí při neuhrazení příspěvků. 

Uvést, zda spolek vede seznam členů a v případě vedení, způsob 

provádění a možnost přístupu k němu. 
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d) Organizační struktura spolku 

Spolek může mít mimo zákonem povinný nejvyšší orgán a orgán 

statutární, i další orgány, jako například kontrolní komisi.  

Každému z orgánů spolku stanovit funkční období, kdo je může volit  

či odvolávat, jejich pravomoci a odpovědnost. U statutárního orgánu 

určit, zda je kolektivní či individuální. 

 

e) Hospodaření spolku 

Spolky jsou v dnešní době často odkázány na financování sebe sama. 

Mimo to ale může mít spolek i řadu jiných zdrojů, jež mu poskytují 

finanční či materiální prostředky. Stanovy by proto měly obsahovat 

výčet činností a zdrojů, jimiž bude spolek financován. V případě,  

že spolek disponuje majetkem, je vhodné uvést jeho výčet a oprávnění 

s ním disponovat. 

 

f) Závěrečná ustanovení 

Stanovit, kdo může do stanov zasahovat. Kdo a jak může nakládat se 

symbolikou spolku 

Datum schválení a uvedení v účinnost. 

 

4. K založení jsou nezbytné také další dokumenty, kterými jsou shoda zakladatelů 

na stanovách, respektive zápis z ustavující schůze, souhlas majitele nemovitosti 

se sídlem spolku na dané adrese, souhlas statutárního orgánu  

se zápisem do veřejného rejstříku, a nakonec webový formulář v tištěné  

či elektronické podobě. U některých tištěných dokumentů je nutné mít úředně 

ověřené podpisy. 

5. Zakladatelé či pověřená osoba ustavující schůzí následně podají zdarma návrh  

na registraci spolku do spolkového rejstříku Ministerstva spravedlnosti České 

republiky. K návrhu je nutné přiložit výše zmíněné dokumenty. 

6. Rejstříkový soud, existují-li chyby, vydá do tří pracovních dnů usnesení,  

v němž na ně upozorní a vyzve k jejich nápravě. 
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Zápis je proveden rejstříkovým soudem do pěti pracovních dní od podání 

návrhu. Jestliže není rozhodnutí učiněno do třiceti dnů od podání návrhu, spolek 

je považován za zapsaný.  

6.2 Stanovení organizační struktury spolku SK ATLET-SPORT z.s. 

Jak již bylo zmíněno, v praxi neexistuje jedna ideální organizační struktura. Obecně  

se dá ovšem říct, že pro organizace s víceúrovňovým rozpětím řízení, ostatně jako  

i s větším počtem pracovníků v organizační struktuře, je vhodnější aplikovat struktury  

s více formalizovanými vztahy, respektive organizační struktury hierarchické. Naopak  

u organizací s menším počtem úrovní rozpětí je příhodnější využít struktury 

adhokratické, popřípadě struktury s pružnými prvky. 

Konkrétní případ spolek SK ATLET-SPORT z.s. V jeho organizační struktuře působí 

pouze šest stálých, řídících pracovníků, a zbytek jsou externě najímaní pracovníci 

využívaní dle potřeby, jež se přímo nepodílí na řízení organizace. Je proto potřeba 

účelně přiřazovat činnosti a také finanční a materiální prostředky jednotlivým 

projektům.  

Vzhledem k tomu, že spolek SPORTIX z.s. využívá řadu externích pracovníků, 

jež se mnohdy pouze nárazově podílejí na jednotlivých činnostech organizace, se jeví 

jako nejideálnější z modelů znázorněných v kapitole 5.3, organizační struktury 

s pružnými prvky, tedy projektová a maticová. 

Porovnání těchto dvou modelů, na jehož základě bude zvolena organizační struktura SK 

ATLET-SPORT z.s., je uvedeno v tabulce č.2. 
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Tabulka č. 2: Porovnání projektové a maticové organizační struktury 

 Projektová org. struktura Maticová org. struktura 

Výhody Sloučení činností na základě potřeb 

projektu 

Rychlá adaptace na potřeby okolí 

 Využití specialistů do jednoho 

projektového týmu 

Rychlé vytváření, obměňování  

či zrušení projektových týmů bez vlivu 

na organizační strukturu 

  Rotace pracovníků v týmech dle 

potřeby 

  Efektivnější využití zdrojů 

Nevýhody Obtížnější vytváření projektových 

týmů 

Dvojí podřízenost 

 Nutnost mít schopné vedoucí 

projektových týmů 

Nižší efektivita vlivem nejasných 

kompetencí a mocenských bojů 

  Riziko nefungujících mezilidských 

vztahů 

Zdroj: vlastní (2020) 

Na základě srovnání v tabulce č. 2 byla zvolena pro spolek SK ATLET-SPORT z.s. 

maticová organizační struktura, znázorněná na schématu č. 18 v kapitole 5.3.5. 

Důvodem je především jednoduchost ve vytváření specializovaných týmů na základě 

potřeb jak organizace, tak potažmo i okolí.  
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7 DISKUZE 

Spolky a jejich fungování je téma značně obsáhlé, což je problematické z hlediska 

obsažení celého tématu v diplomové práci. S ohledem na rozsáhlost tématu byla práce 

omezená rozsahem, hloubkou a časem. Z tohoto důvodu je zaměřena pouze na právní 

náležitosti zakládání spolku a jeho vnitřní organizaci - organizační strukturu. Limitem 

práce je i její validita v čase, jelikož je možné, že dojde ke změně znění legislativy 

upravující spolky. Řešení této práce vycházelo z dostupných sekundárních zdrojů dat  

a poskytnutých informací od respondentů. 

Diplomová práce se pouze okrajově zaměřuje kupříkladu na financování ve sportu 

působících spolků, respektive na peněžní a nepeněžní zdroje, jež jsou pro jejich 

fungování bezpochyby nepostradatelné. Přestože se stát, potažmo i územně samosprávní 

celky, snaží vypomáhat finančními zdroji prostřednictvím různých dotačních programů, 

příspěvků apod., nebo poskytování různých daňových zvýhodnění, řada spolků vlivem 

nedostatku finančních prostředků zaniká. 

Výsledek práce, manuál pro založení spolku, vycházel především ze současného znění 

zákonu 89/2012 Sb., občanský zákoník (ke dni 1. 3. 2020), jenž po 1. lednu 2014 

nahradil zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, čímž byly nahrazeny občanská 

sdružení spolky a pobočnými spolky. Pro spolky je však nutné řídit se i dalšími 

legislativními úpravami. 

Z hlediska zakládání jsou pro spolky nejdůležitějším a nepostradatelným dokumentem 

stanovy. Jejich náležitosti jsou sice vymezeny § 218 zákona č. 89/2012, občanský 

zákoník, nicméně ten popisuje strukturu stanov velmi stručně, proto bylo v této práci 

využito modelového řešení stanov dle Čáslavové (2009), které však bylo aktualizováno 

pro potřeby dnešní doby. 

Stanovy dle Čáslavové (2009) obsahují oproti legislativě ČR konkrétnější vymezení 

hlavního cíle, jehož stanovení a správné formulování ve stanovách je pro spolek 

stěžejní, neboť má následně významný vliv například na daňové úlevy. 
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Čáslavová (2009) obdobně jako zákon č. 89/2012, občanský zákoník, stanovuje členům 

spolku práva a povinnosti, a to v závislosti na druhu členství, a způsob jejich vznik. 

Ty mohou, jak je ostatně možné vypozorovat i na příkladu SK ATLET-SPORT z.s., 

značně ovlivnit například procesy rozhodování nejvyššího orgánu. Mimo to také 

doporučuje vymezit způsoby zániku členství, o nichž se zmiňuje i zákon č. 89/2012, 

občanský zákoník. 

Z výsledků práce vyplývá, že na základě teoretických východisek popsaných v této 

práci je možné z právního hlediska docílit správného založení a následně i fungování 

spolku. Dá se tedy říct, že legislativa ČR týkající se procesu zakládání spolku nevytváří 

sice dokonalý manuál pro postup založení spolku, nicméně je dostačující pro potřeby 

z řad potenciálních zájemců. 

Legislativa ČR se příliš nezmiňuje o nezbytných dokumentech, potřebných pro zápis 

spolku do spolkového rejstříku. Jsou jimi stanovy v aktuálním znění, inteligentní 

formulář, souhlas majitele nemovitosti, souhlas statutárního orgánu a dle způsobu 

založení zápis z ustavující schůze nebo souhlas členů statutárního orgánu se zápisem  

do spolkového rejstříku. Nutné je dodržet římskoprávní zásadu, která udává, že spolek 

musí být založen nejméně třemi osobami. 

Doporučením pro tuto problematiku je řídit se právními předpisy a následně  

je kombinovat s teoretickými východisky autorů, jež se touto problematikou zabývají,  

a kteří obvykle konkrétněji rozpracovávají jednotlivá zákonná ustanovení. 

 

K organizační struktuře se vyjadřuje hned několik odborníků, kteří ji vesměs popisují 

jako řídící a základní kostru spolku. Organizačních struktur je velké množství, přičemž 

každá téměř z nich je aplikovatelná napříč různými obory. Vhodnost aplikace 

konkrétních modelů závisí na charakteru činnosti, velikosti organizace a počtu 

pracovníků působících v organizační struktuře.  

Jako příklad možných organizačních struktur spolků v oblasti sportu byly uvedeny dvě 

organizační struktury fungujících sportovních svazů na bázi spolku- Českého 

biatlonového a volejbalového svazu. Český biatlonový svaz prezentuje organizační 

strukturu funkcionální, zatímco Český volejbalový svaz divizní.  
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Legislativa ČR v zákoně č. 89/2012, občanský zákoník, vyhrazuje pro organizační 

struktury spolku povinné orgány, jež je možné doplnit například o kontrolní komisi atd. 

S ohledem na již existující modely zmíněné v teoretické části práce, na legislativní 

rámec ČR a charakter činnosti spolku SK ATLET-SPORT z.s., jakožto vzorové 

neziskové organizace působící v oblasti sportu, bylo sestaveno pět organizačních 

struktur aplikovatelných pro vnitřní organizaci SK ATLET-SPORT z.s. 

Na základě rozboru kladů a záporů jednotlivých struktur se nejvhodnější strukturou  

pro SK ATLET-SPORT z.s jeví maticová organizační struktura, tak jak je zobrazena  

na schématu č.19. 
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8 ZÁVĚR 

Diplomová práce byla zaměřena na proces zakládání sportovní neziskové organizace 

s právní formou spolku. Právě právní forma spolku je v českém sportovním prostředí 

velmi oblíbená a hojně využívaná. Problémem ovšem je, že nemalé procento z těchto 

organizací není založeno či nefunguje správně, především pak z hlediska legislativního.  

Cílem této práce bylo vytvoření stručného, ale komplexního manuálu,   

podle nějž lze legislativně správně založit spolek. Pro splnění tohoto cíle bylo využito 

metod kvalitativního výzkumu. Teoretická východiska byla čerpána rešerší literatury  

a další dokumentů a jejich analýzy. Dále byly využity rozhovory v polostrukturované 

formě, jež sloužily především k objasnění problematiky vytváření stanov a dalších 

dokumentů nezbytných při procesu zakládání.  

Ačkoli cílem práce nebylo řešení problematiky financování spolků, je mu věnována 

kapitola 5.2. Na příkladu SK ATLET-SPORT z.s. byly zmíněny i dotační programy,  

o něž může a za jakých podmínek žádat podobně orientovaná organizace. 

Na základě těchto rozhovorů byl vytvořen konkrétní příklad, jež okrajově prezentoval 

dotační problematiku, respektive vymezil konkrétní dotační programy, na něž spolek 

SK ATLET-SPORT z.s. může dosáhnout. Získaná data také posloužila ke stručnému 

objasnění financování spolku a jeho daňového zatížení. 

Právě financování a s ním spojené účetnictví je v případě spolků poměrně složité.  

Je nutné dbát na to, že každý příjem z hlavní činnosti se musí účtovat samostatně. 

V praxi se jedná o to, že každá činnost, jež je ve stanovách vedena jako hlavní, se musí 

účtovat zvlášť a je nutné proti nim správně stavět výdaje.  

Při zakládání spolku, jakožto právní formy nestátní neziskové organizace, je třeba dbát 

na řadu aspektů, které se týkají nejen právních či daňových povinností. V prvé řadě  

je potřeba si jednoznačně vyjasnit náplň hlavní činnosti, kterou se bude spolek zabývat. 

Právě na základě hlavní činnosti se buduje jednak organizační struktura, která musí být 

zvolena tak, aby produkování činností bylo co nejefektivnější při co nejnižší spotřebě 

finančních a materiálních prostředků. Ty jsou ostatně kapitolou sami o sobě. 
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Velmi obsáhlá problematika vnitřní organizace spolku, respektive organizační struktury 

tvoří sice malý, ale o to více podstatný kousek skládačky. Pro každý spolek, respektive 

každou organizaci, je nezbytné stanovit jasnou strukturu mocenských a mezilidských 

vztahů uvnitř sebe sama. Nefungující vnitřní prostředí, ačkoli nemusí být vidět  

na venek, stojí za úspěch nebo neúspěchem každé organizace. 

 

Hlavním přínosem práce je tak manuál, jež krok po kroku popisuje proces zakládání 

spolku. Dalším přínosem je pak vytvoření vzorových struktur aplikovatelných 

především pro prostředí sportu, konkrétně pak pro sportovní kluby či organizace 

zaměřující se na poskytování sportovních aktivit.  
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Stanovy spolku 

Stanovy spolku 

SK ATLET-SPORT z.s. 

 

 

Čl. I 

Název a sídlo 

1. Názvem spolku je SK ATLET-SPORT z.s. 

2. Sídlem spolku je město Zlín.  

Čl. II 

Účel spolku 

SK ATLET-SPORT z.s. je spolkem zaměřujícím se na atletickou přípravu svých členů. 

Spolek působící v oblasti sportu je založený za účelem podporovat a propagovat 

sportování, pohyb a aktivní životní styl svým členů i širší veřejnosti. Organizace se 

zaměřuje na rozvoj nejen tělesných, ale i mravních, sociálních či psychických aspektů 

osobnosti u dětí a mládeže v České republice, a to nejen členů spolku SK ATLET-

SPORT z.s., prostřednictvím primárně sportovních a pohybových aktivit. 

  



 

 

Čl. III 

Hlavní činnost spolku 

Hlavní činností spolku je naplňování společného zájmu jeho členů, tedy účelu 

popsaného  

v čl. II. Poslání spolku je naplňováno především těmito formami činností: 

1. Vytváření podmínek pro sportovní a pohybové aktivity členů spolku 

2. Organizování a pořádání sportovních a pohybových aktivit pro členy spolku 

3. Organizování a účast na sportovních soutěžích  

4. Prostřednictvím sportovní a pohybových aktivit přispívat k: 

a. Výchově talentované mládeže 

b. Výchově státních reprezentantů 

c. Propagaci sportu 

5. Pomocí sportovních, pohybových či jiných aktivit rozvíjet mravní, 

psychologické, sociální a další osobnostní aspekty u dětí a mládeže 

6. Vzdělávání a výchova dětí a mládeže nejen v oblasti sportu, ale i v oblastech 

navazujících, jakými jsou kupříkladu zdravý životní styl, společenské chování 

7. Spolupráce za účelem k naplňování cílu a poslání spolku SK ATLET-SPORT 

z.s., a to například se subjekty, kteří jsou: 

a. Sportovně, pohybově či tělovýchovně orientované organizace 

b. Školskými zařízeními či jinými vzdělávacími institucemi 

c. Územně samosprávními celky  

d. Trenéry, studenty či učiteli zabývající se vzděláváním dětí a mládeže 

nejen v oblasti sportu a tělovýchovy 

e. Dalšími fyzickými či právnickými osobami 

8. Provádět či organizovat hospodářskou činnost k zabezpečování své hlavní 

činnosti 

9. Vyhledávat a navazovat spolupráci se sponzory či jinými subjekty za účelem 

finanční či materiální výpomoci. Jako protislužbu nabízet reklamní  

či propagační činnost 

10. Hospodaření s majetkem spolku. 

  



 

 

Čl. IV 

Členství ve spolku 

Členem spolku SK ATLET-SPORT z.s. se může stát každý občan ČR nebo cizí státní 

příslušník s právem pobyt na území ČR a také právnická osoba se sídlem na území ČR. 

Fyzická či právnická osoba, která se chce stát členem spolku, musí souhlasit s účelem  

a s posláním spolku charakterizovanými v čl. II. a čl. III. 

Žádost o členství se provádí webovým formulářem dostupným na internetových 

stránkách spolku. V případě, že žadatel nedosahuje požadovaného věku 18 let, musí být 

registrován tištěnou formou webové přihlášky podepsanou zákonným zástupcem. 

Členem se na základě souhlasu obou stran může stát také osoba, jež se zúčastní akce 

pořádané spolkem SK ATLET-SPORT z.s. 

Spolek rozlišuje tři druhy členství, na něž se pojí rozdílně hlasovací právo: 

1. Zakladatelské - tomuto členství náleží 3 volební hlasy. Mohou jej nabýt 

pouze původní zakladatele spolku SK ATLET-SPORT z.s. 

2. Dospělé - pro členy starší 18 let a právnické osoby v zastoupení fyzickou 

osobou starší 18 let. Tomuto členství náleží 1 volební hlas 

3. Dětské a mladistvé - pro členy, jež nedovršili 18 let. Tomuto členství 

nenáleží volební hlas. 

Spolek vede Evidenční seznam členů v elektronické podobě s údaji uvedenými  

v přihlášce, který nebude zpřístupněn, jak dovoluje § 236 zákona občanský zákoník. 

Čl. V 

Práva a povinnosti členů spolku 

Každý člen spolku má za předpokladu, že uhradí členský příspěvek tato práva: 

1. Účastnit se valné hromady spolku po dovršení 18 let 

2. Hlasovat na valné hromadě, avšak pouze nabývá-li zakladatelské či dospělé 

členství 

3. Účastnit se veškerých akcí pořádaných spolkem  

4. Být informován o činnosti spolku 



 

 

5. Být volen do orgánů spolku po dovršení 21 let 

6. Projevovat v rámci spolku názory, návrhy, připomínky, stížnosti, požadavky  

či petice 

7. Odvolávat se proti rozhodnutí orgánů spolku směřujících proti jeho osobě. 

Každému členovi spolku také náleží tyto povinnosti: 

1. Dodržovat stanovy a dokumenty vydané spolkem SK ATLET-SPORT z.s. 

2. Řídit se rozhodnutími orgánů spolku 

3. Chránit zájmy a majetek organizace  

4. Hradit řádně členské příspěvky. Výši a splatnost členského příspěvku stanovuje 

statutární orgán 

5. Podílet se na činnostech spolku. 

Čl. VI 

Zánik členství 

Členství ve spolku zaniká: 

1. Vystoupením člena ze SK ATLET-SPORT z.s. na základě písemného 

oznámení,  

a to ke dni, kdy bylo oznámení doručeno spolku. V případě vystoupení člena 

mladšího 18 let se žádá prostřednictvím zákonného zástupce. 

2. Vyloučení člena ze SK ATLET-SPORT z.s. na základě rozhodnutí statutárního 

orgánu. Vyloučený může být člen, jenž závažně poruší stanovy spolky či jiné 

dokumenty spolkem vydané, nebo v případě porušení zákona. Návrh 

k vyloučení podává valná hromada, na podnět kteréhokoli člena, a to členovi, 

který ani po výzvě nezjednal nápravu. Rozhodnutí o vyloučení musí být 

v písemné podobě doručené vyloučenému členovi. Proti rozhodnutí se člen 

může do 15 dní ode dne doručení odvolat a zažádat o přezkoumání vyloučení u 

kontrolní komise. 

3. Neuhrazením stanoveného členského příspěvku na daný kalendářní rok, ani přes 

výzvu k zaplacení, a to v prodlení delším, než tři měsíce ode dne určeného 

k úhradě.  

4. Úmrtím člena, respektive zánikem právnické osoby 

5. Zánikem povolení k pobytu na území ČR u cizinců. 



 

 

Čl. VII 

Organizační struktura spolku 

Orgány spolku SK ATLET-SPORT z.s. jsou: 

1. Valná hromada  

2. Předseda 

3. Místopředseda 

4. Kontrolní komise 

5. Odborná oddělení. 

Čl. VIII 

Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada je svolávána minimálně 

jedenkrát do roka nebo dle potřeby. Zasedání valné hromady se může zúčastnit každý ze 

členů spolku. Valnou hromadu svolává statutární orgán a to pozvánkou odeslanou 

nejméně 30 dní před jejím konáním v elektronické formě (na email uvedený v přihlášce) 

každému členovi spolku. Pozvánka musí obsahovat údaje o místě konání, programu a 

termínu.  

Mimořádně mohou podnět ke svolání valné hromady podat členové disponující alespoň 

třetinou volebních hlasů. 

Rozhodnutí valné hromady se přijímá nadpoloviční většinou hlasů zúčastněných členů. 

K usnesení valné hromady je nutná účast řádných členů spolku, s volebním právem, 

tvořících alespoň nadpoloviční většinu hlasů. Není-li více než půl hodiny po jejím 

zahájení  

na valné hromadě počet členů potřebných k usnášení, je se valná hromada schopná 

usnášet v počtu přítomných členů. 

Do kompetencí valné hromady spadají tyto činnosti: 

 Schvalování stanov a rozhodování o jejich změnách 

 Volba či odvolání statutárního orgánu 

 Volba či odvolání místopředsedy 



 

 

 Volba či odvolání členů kontrolní komise 

 Plánování a stanovení cílů pro následující období, tzn. do další valné hromady 

 Schvalovat finanční plánování a rozpočet na následující období 

 Schvalovat roční účetní uzávěrku  

 Schvalovat výsledky hospodaření 

 Rozhodování o vstupu spolku do jiné právnické osoby 

 Rozhodování o fůzi či rozdělení spolku 

 Rozhodování o vzniku, zániku, fůzi či rozdělení pobočných spolků 

 Rozhodnutí o zániku spolku. 

Čl. IX 

Předseda  

Individuální statutárním orgánem spolku je předseda. Je volen valnou hromadou na 

čtyřleté funkční období. Předseda může být ve funkčním období z pozice odvolán 

valnou hromadou, nebo se může svého postu vzdát písemným prohlášením.  

Předseda řídí činnost spolku v období mezi valnými hromadami. 

Předseda zastupuje spolek navenek a to ve všech záležitostech. Mimo to je činností 

předsedy: 

1. Svolávat valnou hromadu a to nejméně jedenkrát do roka 

2. Naplňování cílu stanovených valnou hromadou 

3. Zabezpečování úkolů vyplývajících z hlavní činnosti SK ATLET-SPORT z.s. 

4. Vedení valné hromady a vyhotovení, nebo zajištění vyhotovení zápisu ze 

zasedání valné hromady 

5. Rozhodování přijetí nových členů či jejich vyloučení 

6. Stanovení výše a splatnosti členského příspěvku 

7. Archivace zápisů zasedání valné hromady 

8. Vedení seznamu členů SK ATLET-SPORT z.s. 

9. Rozhodování o fungování spolku 

10. Předkládat valné hromadě ke schválení 

a. Finanční plánování a rozpočet na následující období 



 

 

b. Roční účetní uzávěrku  

c. Výsledky hospodaření 

11. Nakládání s movitým i nemovitým majetkem spolku  

12. Volba či odvolaní vedoucí osoby provozního, finančního a sportovního 

oddělení, 

13. Uzavíraní či ukončování pracovního poměru se zaměstnancem. 

Čl. X 

Místopředseda 

Místopředseda je individuálním orgánem voleným valnou hromadou na čtyřleté funkční 

období. Místopředseda může být ve funkčním období z pozice odvolán valnou 

hromadou, nebo se může svého postu vzdát písemným prohlášením. 

Činností místopředsedy je zastoupení statutárního orgánu v době jeho fyzické 

nepřítomnosti na základě písemného souhlasu podepsaného statutárním orgánem. 

Místopředseda takto nabývá veškeré kompetence náležící předsedovi. Místopředseda 

také řídí, usměrňuje a zodpovídá za činnost jednotlivých oddělení. 

Čl. XI 

Kontrolní komise 

Kontrolní komise je orgánem, jenž nezasahuje do činnosti výkonných orgánů. Činnost 

kontrolní komise je vykonávána třemi osobami volenými na čtyři roky valnou 

hromadou. Členové mohou být ve funkčním období z pozice odvoláni valnou 

hromadou, nebo se mohou svého postu vzdát písemným prohlášením. 

Činností kontrolní komise je dohled nad řádným vedením záležitostí a vykonáváním 

činností spolku podle stanov a dalších právních předpisů. V případě nedostatků, 

pochybení nebo provinění se proti těmto dokumentům je na ně kontrolní komisí 

statutární orgán upozorněn. 

Rozhodování o záležitostech spadajících do kompetence kontrolní komise je prováděno 

hlasováním členů komise. K přijetí či zamítnutí rozhodnutí je nutná nadpoloviční 

většina hlasů. 



 

 

V souhrnu je funkcí kontrolní komise vykonávat tyto činnosti: 

 Kontrola dodržování právních předpisů a stanov spolku 

 Kontrola činnosti statutárního orgánu, potažmo místopředsedy 

 Kontrola hospodaření, respektive kontrola financí, včetně účtu, a majetku  

 Kontrola účetní uzávěrky a rozpočtu 

 Kontrola evidence členů 

 Kontrola hrazení členských příspěvků 

 Kontrola využití obdržených materiálních či finančních prostředků ve formě 

dotací (neúčelových a především účelových) a státních příspěvků 

 Rozhoduje v případě odvolání se člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení valnou 

hromadou SK ATLET-SPORT z.s. 

 Zjišťuje nedostatky ve fungování organizace a předkládá návrhy na jejich řešení. 

Čl. XII 

Odborná oddělení spolku 

Hlavní poslání spolku napomáhají také tři odborná oddělení: 

1. Provozní 

2. Finanční (ekonomické) 

3. Sportovní. 

Vedoucí jednotlivých oddělení jsou voleni předsedou spolku na čtyřleté funkční období. 

Činností takto volených vedoucích je zodpovídat, řídit a usměrňovat odbornou činnost 

svého oddělení.  

Čl. XIII 

Hospodaření spolku 

Hospodaření spolku je založeno především na samofinancování. Spolek disponuje 

prostředky, které jsou získávány ze zdrojů, kterými jsou:  

1. Dotace, příspěvky, popřípadě granty z: 

a. MŠMT 

b. Územně správních celků 



 

 

c. Příslušných sportovních svazů. 

2. Dary  

3. Členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou 

4. Příspěvků spjatých s účastí na akcích, respektive se službami poskytovanými 

spolkem 

5. Příjmy z hospodářské činnosti 

6. Ostatní příjmy. 

SK ATLET-SPORT z.s. může vykonávat vedlejší hospodářskou činnost jako podporu  

své hlavní činnosti. S výsledky hospodaření jsou členové seznámeni na valné hromadě, 

a to předsedou spolku, jež společně s kontrolní komisí za ně zodpovídá. 

Čl. XIV 

Závěrečná ustanovení 

Právo na změnu či doplnění stanov má valná hromada. 

Symboliku spolku SK ATLET-SPORT z.s. mají právo užívat její členové, a to bez 

výjimky. 

Stanovy byly přijaty na ustavující schůzi, jež se konala 1. 4. 2020 a nabývají platnosti  

2. 4. 2020. 

 

 

Účinnost od 2. 4. 2020 

Ve Zlíně dne 1. 4. 2020 

Zapsal:  Ověřil: 

 



 

 

 

Příloha č. 2: Souhlas statutárního orgánu 

Zapisovaná osoba: 

Osoba X 

Uliční 20 

760 01 Zlín 

Datum narození 10. 10. 1990 

Spolek: 

SK ATLET-SPORT z.s. 

 

Zlín 1. 4. 2020 

Čestné prohlášení a souhlas osoby zapisované 

do spolkového rejstříku 

Prohlašuji, že jsem způsobilý vykonávat funkci statutárního orgánu. Prohlašuji, že 

nejsem v úpadku a jsem plně svéprávný. 

Funkci statutárního orgánu přijímám a souhlasím se zápisem mé osoby do 

spolkového rejstříku. 

 

__________________________ 

Osoba X 

  



 

 

 

Příloha č. 3: Zápis z ustavující schůze 

Spolek: 

SK ATLET-SPORT z.s. 

Náhodná 1 

760 01 Zlín 

Svolavatel: 

Osoba Y 

20. 2. 2020 

 

Zlín 1. 4. 2020 

Zápis z ustavující schůze spolku 

Dne 1. 4. 2020 v 18:00 se ve Zlíně uskutečnila schůze spolku SK ATLET-SPROT 

z.s. za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných. 

Program 

1. Úvodní slovo svolavatele a volba předsedajícího 

2. Soupis listiny přítomných a její ověření 

3. Schválení stanov spolku SK ATLET-SPORT z.s.  

4. Volba orgánů spolku SK ATLET-SPORT z.s.  

5. Pověření osoby k podání návrhu na zápis spolku SK ATLET-

SPORT z.s.  

6. Závěr. 

Průběh schůze 

1. Schůzi zahájil svolavatel - osoba Y. V úvodu ustavující schůze 

seznámil svolavatel přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti 

spolku. Dále svolavatel navrhl ustavující schůzi pravidla pro její jednání  

a volbu předsedajícího ustavující schůze. Jako předsedajícího schůze 

přítomní pověřili osobu Z. 

2. Sedm přítomných se zapsalo do listiny přítomných. Přítomní poté 

vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli spolku, uvedenými v návrhu stanov  

a projevili vůli stát se členy spolku SK ATLET-SPORT z.s.   



 

 

 

Jako potvrzení souhlasu a zároveň přihláška do spolku slouží listina 

přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu. 

3. Přítomní se seznámili se stanovami spolku SK ATLET-SPORT 

z.s., navržené a připravené svolavatelem – osobou Y, a usnesli se, 

že schvalují stanovy navržené svolavatelem.  

a. Pro: 7 

b. Proti: 0 

c. Zdrželo se: 0 

 

4. Do pozice předsedy spolku SK ATLET-SPORT z.s.  byl na základě 

stanov zvolen:  

Osoba X, Uliční 20, 760 01 Zlín, 10.10.1990 

Místopředsedou spolku SK ATLET-SPORT z.s. byl na základě stanov 

zvolen: 

Osoba Y, Uliční 20, 760 01 Zlín, 5.5.1994 

Do kontrolní komise spolku SK ATLET-SPORT z.s. byly na základě 

stanov zvoleny tři osoby: 

Osoba Z, U ulice 30, 760 01 Zlín, 11.1.1987 

Osoba XY, U domu 12, 760 01 Zlín, 20.6.1985  

Osoba YZ, Za domem 8, 760 01 Zlín, 6.2.1995 

5. Ustavující schůze pověřuje k podání návrhu na zápis  

do spolkového rejstříku: Osoba Y, Uliční 20, 5.5.1994 

6. Závěrem poděkoval předsedající Osoba Z všem přítomným účast  

1. a ustavující schůzi spolku SK ATLET-SPORT z.s.  ukončil.  

 

Zápis pořídil:  Zápis ověřil: 

 



 

 

 

Listina přítomných na ustavující členské schůzi spolku SK ATLET-SPORT z.s.  

Jméno/název Bydliště/sídlo Podpis 

Osoba Y Uliční 20, 760 01 Zlín  

Osoba Z U ulice 30, 760 01 Zlín  

Osoba X Uliční 20, 760 01 Zlín  

Osoba XY U domu 12, 760 01 Zlín  

Osoba YZ Za domem 8, 760 01 Zlín  

Osoba W Domovní 15, 760 01 Zlín  

Osoba WZ Domovní 15, 760 01 Zlín  

   

 

Správnost listiny ověřil: 

__________________________ 

  



 

 

 

Příloha č. 4: Souhlas majitele  

Vlastník: 

Pan XY 

Náhodná 1 

760 01 Zlín 

Datum narození 1. 1. 1970 

Spolek: 

SK ATLET-SPORT z.s. 

Zlín 10. 3. 2020 

Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku 

Vlastník rodinného domu č. p. 1, nacházející se na parcele č. 1111/1, vše zapsané na 

listu vlastnictví č. 1000, v k. ú. Zlín, u Katastrálního úřadu pro Zlín, Katastrální 

pracoviště Zlín, souhlasí s umístěním sídla spolku. 

__________________________ 

Pan XY 

  



 

 

 

Příloha č. 5: Polostrukturovaný rozhovor s advokátem J. L. 

Dne 5. 3. 2020, Praha. 

Tématy rozhovoru byly právní náležitosti zakládání spolku a stanovy SK ATLET-

SPORT z.s. 

1. Je možné přidělit jednotlivým druhům členství rozdílnou hodnotu hlasů? 

J. L. (respondent): Ano je to možné. Lze takto například eliminovat podíl  

na rozhodování u běžných členů, popřípadě dát rozhodující hlas někomu z členů, 

nejspíš zakladateli či zakladatelům.  

2. Je možné odebrat volební právo členům do 18ti let a zároveň jim nedat právo 

účasti na valné hromadě? 

J. L. (respondent): Ano je to možné a zároveň i vhodné, především pak v případě 

volebního práva. Musí to být uvedeno ve stanovách 

3. Je optimální, aby členy přijímala a vylučovala valná hromada? 

J. L. (respondent): Ne. Je to častým jevem, avšak aby kvůli každé žádosti o členství  

či naopak jeho ukončení byla svolávána valná hromada, se mi zdá poněkud nevhodné. 

Je lepší, když v těchto procesech rozhoduje statutární orgán.  

Autor (tazatel): To samé se dá říci i o členských příspěvcích. 

J. L. (respondent): Ano. I zde bych se přiklonil k tomu, aby o tom rozhodoval statutární 

orgán. V případě nutného navýšení, nebo jiné úpravy může jednat ihned. 

4. Jakým způsobem řešit neusnášeníschopnou valné hromady? 

J. L. (respondent): Myslí-li se tím, že nebude přítomna nadpoloviční většina členů na 

zasedání, poté to lze vyřešit jednoduše. Například, pokud více než 20 či 30 minut  

po zahájení valné hromady není k dispozici počet členů potřebných k usnášení, valná 

hromada je schopná se usnášet v počtu přítomných členů. 



 

 

 

5. Pokud má spolek orgán místopředsedy, který by měl sloužit mimo jiné jako 

zástupce předsedy spolku, je možné, aby v případě předsedovy absence nebyl jeho 

veškerých kompetencí? 

J. L. (respondent): Nejedná-li se o střet zájmů, poté by v tom neměl být problém. Bylo 

by ale namístě specifikovat, jak je možné pravomoci předsedou předat. Vhodným 

řešením je například písemný souhlas předsedy. 

 

  



 

 

 

Příloha č. 6: Polostrukturovaný rozhovor s účetní P. K. 

Dne 7. 2. 2020, Zlín. 

Tématem rozhovoru byla daňová problematika týkající se spolku SK ATLET-SPORT 

z.s. 

1. Jakým daním může podléhat SK ATLET-SPORT z.s.? 

P. K. (respondent): Jakožto právnická osoba podléhá bezesporu dani z příjmu 

právnických osob. Dále pak se na něj může vztahovat daň silniční a daň z nemovitých 

věcí. Poté daň z přidané hodnoty, u níž je to však v závislosti na tom, zda provozuje 

ekonomickou činnost a popřípadě jaký z ní má obrat. 

2. Musím platit silniční daň, pokud nevlastním vozidlo? 

P. K. (respondent): Zjednodušeně se dá říct, že pokud nemá spolek ve svém majetku 

osobní automobil, nepodléhá dani silniční. Stejně tak, jestli auto v majetku máš, avšak 

ho nepoužíváš na činnosti, které podléhají dani z příjmu právnických osob. Pokud bys 

ale vyplácel cestovní náhrady svým zaměstnancům, kteří si tuto daň sami nehradí,  

a zároveň využívají auto na podnikatelskou činnost, stáváš se plátcem daně silniční. 

3. To samé platí pro daň z nemovitých věcí? Pokud nevlastním, nebo nevyužívám 

na činnost podléhající dani z příjmu právnických osob, tak nejsem jejím plátcem? 

P. K. (respondent): Ano, to platí pro daň z pozemku i pro daň ze staveb a jednot, ostatně 

jak je uvedeno v jednotlivých paragrafech tohoto zákona. Nutné je však dodržet,  

aby využití sloužilo k nepodnikatelské činnosti. 

4. Lze být neplátcem daně z příjmu právnických osob? 

P. K. (respondent): Zákon uvádí, že neziskové organizace, jejichž hlavní činností není 

podnikání, mohou od této daně oprostit příjmy pocházející z hlavní činnosti. Má to ale 

podmínku: výdaje na hlavní činnost musí být vyšší než příjmy z ní. 

Autor (tazatel): Ano, to jsem si myslel. To znamená, že pokud bych například měl 

hlavní činnost a z ní příjem 10 000 Kč a výdaje na ni 20 000 Kč, neplatím daň z příjmu 

z této hlavní činnosti. 



 

 

 

P. K. (respondent): Přesně tak. Pokud by to bylo naopak, základem daně je rozdíl 

částek, tedy suma, o kterou příjmy převýší výdaje. 

5. A jak je to s příjmy z dotací a dalším obdobnými příjmy? 

P. K. (respondent): Prostředky z veřejných rozpočtů nejsou předmětem daně (např. 

dotace, příspěvky apod.). Předmětem daně nejsou ani úroky na běžném účtu, které jsou 

již zdaněny u plátce, což je peněžní ústav.  

6. Členské příspěvky také nejsou předmětem daně? 

P. K. (respondent): Tady pozor. Členské příspěvky jsou předmětem daně! Nicméně jsou 

od daně osvobozeny, jsou-li uvedeny ve stanovách.  

Autor (tazatel): Pokud má tedy pouze příjmy, které nepodléhají dani nebo jsou  

od ní osvobozeny, jsem neplátcem daně z příjmu právnických osob a znamená to,  

že nemusím podávat daňové přiznání.  

P. K. (respondent): Je to tak. V podstatě jde o to, splnit několik podmínek. Nebýt 

založen za účelem podnikání, nemít příjmy, jež jsou předmětem daně, respektive mít 

příjmy pouze z hlavní činnosti. Pozor na to, aby ale příjmy z ní byly nižší než 

vynaložené výdaje. Co se týče příjmů, tak mít pouze příjmy osvobozené od daně a 

příjmy z nichž je daň vybírána podle zvláštní sazby daně. A ještě nesmíš mít povinnost 

navyšovat základ daně o nevyčerpanou daňovou úsporu. 

7. Daňová úspora vzniká snížením daňového základu až o 30% a maximálně o 1 

milion Kč? 

P. K. (respondent): Ano a ještě je nutné dodat, jestliže je 30 % méně než 300 000 Kč, 

poté lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, avšak maximálně do výše základu daně.  

Tyto uspořené prostředky se bezpodmínečně musí použít na pokrytí nákladů na hlavní 

činnost, a to nejpozději v následujícím zdaňovacím období. Pokud tak neuděláš, musí 

spolek o zbývající část této úspory navýšit základ daně pro další zdaňovací období.  

  



 

 

 

Příloha č. 7: Polostrukturovaný rozhovor s účetní P. K. 

Dne 2. 4. 2020, Zlín. 

Tématem rozhovoru byly dotační programy týkající se spolku SK ATLET-SPORT z.s. 

1. Na které státní dotace mohu jako sportovní klub dosáhnout? 

P. K. (respondent): Od MŠMT to pro letošní rok byla neinvestiční dotace z programu 

státní podpory sportu, pro SK ATLET-SPORT z.s. je to konkrétně program MŮJ 

KLUB. Ale žádost o dotaci se podávala už v roce 2019, takže by šlo žádat až na příští 

rok. 

2. A žádat už se bude u Národní sportovní agentury? 

P. K. (respondent): Mělo by tomu tak být. Pokud bude výzva vyhlášena, tak ano. 

3. Kdo další mi může poskytnout dotaci, či nějakou příspěvek? 

P. K. (respondent): Územně samosprávní celky. Pokud budeš mít sportovní klub, který 

bude působit ve Zlíně, lze žádat od města a od kraje. 

4. O které podpory mohu konkrétně žádat od města Zlín? 

P. K. (respondent):  Město poskytuje podporu z Fondu mládeže a tělovýchovy. Pokud 

bys například pořádal ty letní tábory, je zde Program – Táborové pobyty dětí. Splnění-li 

sportovní klub všechny podmínky nutné pro poskytnutí dotace z tohoto programu, může 

dostat finanční podporu na příměstské tábory pořádané v období prázdnin s minimální 

délkou trvání 5 dnů a nejméně 10 dětmi s trvalým bydlištěm ve Zlíně. Výše této 

podpory se tam počítá podle počtu dní a počtu dětí, přičemž je tam asi 15-20 Kč na dítě 

za den. 

Dále lze z tohoto fondu žádat od přidělení dotace z Programu – mimořádné podpory. 

Ta se poskytuje na podporu činnosti organizace s mimořádným přínosem pro město 

Zlín. To znamená, že bys jako sportovní klub organizoval závody nadregionálního 

významu, třeba Mistrovství ČR. Výše podpory je tady individuální. 

  



 

 

 

5. Kraj také poskytuje nějakou formu podpory? 

P. K. (respondent): Tady se jedná o program činnost a rozvoje mládežnického sportu 

pro rok 2020. Jako sportovní klub, který pracuje systematicky z mládeží, máš na 

prostředky z tohoto programu nárok. Avšak opět až na příští rok, letos už se žádalo. 

 


