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Anotace 

Bakalá řská práce „ Zdroje a možnosti vlastního financování 

nestátních neziskových organizací v sociální sfé ře“ zpracovává 

oblast tzv. samofinancování. P říjmy organizace z vlastní činnosti, 

tedy generování zisku. Rozebírá jeho podstatu, možn osti, 

legislativní zakotvení, etiku, strategie, metody ap od. Zárove ň 

představuje proces samofinancování organizace jako ta kový a 

přibližuje jeho pr ůběh. Up řesňuje, co termín samofinancování 

znamená. Co jím doopravdy je, v čem je samofinancování odlišné od 

fundraisingu a pro č je pro neziskové organizace tolik d ůležité. 

V neposlední řadě jsou rozebírány konkrétní aspekty podnikatelského 

plánu, který je v ideálním p řípad ě vyúst ěním procesu zavád ění 

samofinancování. 
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Annotation 

The bachelor thesis „Resources and possibilities of  self-

funding of NGO in social field“ covers the subject of self-financing 

(self-funding). Organization income from self activ ities (activities 

of commercial character), generating profits. Solvi ng the principle, 

opportunities, legislative, ethics, strategy, metho ds, etc. of it. 

It also presents the process of self-financing (sel f-funding). It 

specifies what does the term – self-financing (self -funding) mean, 

differences between these NGO business activities a nd fundraising 

and also why it is so important for NGOs. Last but not least it 

analyses concrete facts of business plan which is i deally outfall of 

the self-funding process.  
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Úvod 

 

Tato bakalá řská práce se zabývá problematikou vlastního 

financování v neziskovém sektoru se zam ěřením na organizace 

v sociální sfé ře. Financování činnosti neziskových organizací 

z vlastních zdroj ů je alternativou ke klasickým dotacím, 

grant ům nebo dar ům. Práce je zam ěřena na sou časný trend a 

fenomén v neziskovém sektoru – samofinancování. Zje dnodušen ě 

řečeno - podnikání nestátních neziskových organizací. 

 

Cílem a teoretickým p ředpokladem práce je vytvo řit 

ucelený, komplexní materiál k problematice samofina ncování 

organizací v neziskovém sektoru v ČR. Obdobný materiál 

v českém jazyce zatím doposud neexistuje. Z toho d ůvodu 

vycházím nejen z klasické pramenné literatury, ale záměrn ě 

rozši řuji práci o relevantní informace z tišt ěných periodik, 

elektronických materiál ů ( článk ů), odborné konzultace apod. 

Volba tématu i uvád ěné informace se opírají také o mé vlastní 

zkušenosti s problematikou financování neziskových organizací.  

 

Hlavním d ůvodem zpracování tématu zam ěřeného na 

alternativy financování nestátních neziskových orga nizací je 

jeho aktuálnost. Sou časná finan ční situace mnoha neziskových 

organizací není nikterak p říznivá. P řerozd ělované státní 

prost ředky nereflektují inflaci, natož nár ůst kvality projekt ů 

(pozn. tudíž nutné navýšení poskytovaných prost ředk ů). Finance 

z EU jsou časov ě omezené (do roku 2013), navíc sou časné 

priority neodpovídají pot řebám všech neziskových organizací. 

Dalším problémem je také ekonomická recese. Krize b ohužel 

přinesla omezené možnosti v oblasti firemního fundrai singu 

(tj. dary, sponzoring od komer čních subjekt ů-firem), na který 

mnozí sázeli svoje šance. Neziskové organizace prot o musí 

hledat alternativní zdroje, v četn ě varianty p říjm ů z vlastní 

činnosti. 
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Práce není p říru čkou nebo praktickým návodem „krok za 

krokem“. Uvád ěné informace by m ěly organizacím pomoci za čít se 

samofinancováním jako novým vlastním projektem ( činností) 

organizace. Samofinancování má více podob a poskytu je mnoho 

příležitostí, p řesto není pro všechny. Záleží na konkrétní 

organizaci, jejích možnostech, pot řebách i zkušenostech. Práv ě 

z toho d ůvodu nejsou uvád ěné informace konkretizovány ve 

smyslu jasného návodu. Cílem je navýšit pov ědomí o 

samofinancování, které je sou časným trendem, ovšem málokdo mu 

rozumí a realizuje jej v praxi. Kapacitu, vzd ělání a 

schopnosti lidí pracujících v neziskovém sektoru je  d ůležité 

zúro čit. Neš ťastný název neziskové organizace m ůže 

samofinancování výrazn ě pozm ěnit. „Neziskovky“ rozhodn ě nemusí 

pouze žádat. Naopak mají mnohé co nabídnout.     
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1. Vymezení a definice základních pojm ů  

  

Stále d ůležit ějším prvkem financování činnosti nestátních 

neziskových organizací (dále jen NNO) je rozvoj 

diverzifikovaného získávání finan čních prost ředk ů. V praxi 

známé jako více-zdrojové financování nebo také kofi nancování. 

Tato strategie se stala pro v ětšinu NNO nezbytnou, cht ějí-li 

zachovat svou činnost a poskytovat kvalitní služby v plném 

rozsahu.  

Diverzifikace p říjm ů znamená, že organizace financuje svou 

činnost z více zdroj ů. M ůže se jednat o prost ředky formou 

státních dotací, finan ční prost ředky z nada čních zdroj ů, dary 

apod. Tím se výrazn ě snižuje riziko celkového nedostatku pen ěz 

vedoucí až k ukon čení činnosti NNO (v lepším p řípad ě pouze 

ukon čení projektu). Nebezpe čí jednoho dárce spo čívá také v 

absolutní závislosti organizace, která pro ni m ůže být 

determinující. (Marková, 1996, s. 7-14) 

 

1.1 NNO v sociální sfé ře jako aktér  

 Definici NNO jako aktéra podílejícího se na realiz aci 

sociální politiky uvádí Tomeš (2001, s. 80). „…Občanská 

sdružení, nadace, zájmové a církevní organizace a p odpůrné 

spolky pat ří mezi sociální subjekty, které po státu nej čast ěji 

sledují cíl pomoci ob čanům. Jejich sociální programy jsou 

cílem, nikoliv jen prost ředkem k dosažení jiných zám ěr ů. 

Uskute čňují je a zisk p řitom není hlavním cílem jejich 

snažení…“ 

V této práci je NNO v sociální sfé ře (v České republice) 

chápána jako organizace, které se podílí na zlepšov ání kvality 

života ob čanů. Z hlediska typologie NNO se práce zabývá 

problematikou vlastního financování u ob čanských sdružení, 

obecn ě prosp ěšných spole čností, částe čně nadací a nada čních 

fond ů. Práv ě tyto subjekty, právnické osoby, jsou 
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nej čast ějšími aktéry v neziskovém sektoru podílející se na 

realizaci sociáln ě politických cíl ů. 

Obsahem práce nejsou politické strany (dle zákona č. 

424/1991 Sb., zákon o sdružování v politických stra nách a 

v politických hnutích) a za řízení církví (dle zákona č. 

308/1991 Sb. zákon o svobod ě náboženské víry a postavení 

církví a náboženských spole čností). Tyto subjekty sice jsou 

nestátními neziskovými organizacemi, ale řídí se výrazn ě 

jinými pravidly a p římo nesouvisí s p ředmětem práce. 

 

1.2 Financování NNO  

Základní teoretické člen ění financování NNO (dle zdroj ů) 

je:  a) ve řejné zdroje; 

b) soukromé (neve řejné) zdroje; 

c) zahrani ční zdroje. 

Veřejné zdroje jsou p řerozd ělovány státem (orgány k tomu 

pov ěřenými) a územn ě správními celky. Jedná se o ministerstva, 

kraje a obce. Konkrétní resorty (ministerské, krajs ké nebo 

obecní odbory) p řerozd ělují dotace jednotlivým NNO dle jejich 

působnosti.  

U soukromých (neve řejných) zdroj ů se nej čast ěji jedná o 

granty nadací, p řípadn ě prost ředky z nada čních fond ů. 

Přerozd ělování probíhá b ěžně formou vypsaného grantového 

řízení, kam má NNO možnost p řihlásit sv ůj projekt a ucházet se 

o dotaci. 

Zahrani čních zdroje bývají p řerozd ělovány skrze fondy 

administrované státním subjektem, p říp. územn ě správním celkem 

nebo NNO k tomu pov ěřenou. P říkladem je Nadace rozvoje 

občanské spole čnosti spravující finan ční mechanismus EHP a 

Norska. Nebo Magistrát hlavního m ěsta Prahy v p řípad ě 

Evropského sociálního fondu. (Informace o programu – Blokový 

grant; EU - Čerpání ze strukturálních fond ů v Praze) 

V této oblasti se m ůže jednat i o dotaci p řerozd ělovanou 

velvyslanectvím cizího státu, které vypíše řízení na podporu 

NNO v ČR.   
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Financování činnosti NNO z vlastních zdroj ů, vlastní 

financování, stojí v této typologii stranou. Lze je j řadit 

mezi soukromé zdroje, ale jeho podstata je jiná než  klasický 

fundraising – získávání pen ěz. Práce je zam ěřena na 

financování činnosti NNO z vlastních zdroj ů. Jedná se o 

peníze, které si NNO sama vyd ělá, nejsou jí p řerozd ěleny jako 

dotace ani darovány. 

Dle zmi ňovaného teoretického rozd ělení by se problematika 

vlastního financování týkala také soukromých, v tom to p řípad ě 

nej čast ěji nada čních zdroj ů. N ěmeček zmi ňuje odlišnou situaci 

nadací v ČR, kdy p řerozd ělují (mimo vlastních prost ředk ů) také 

výnosy z nada čního investi čního fondu. Tyto peníze ovšem 

nejsou ryze soukromé povahy. Odlišností nada čních prost ředk ů 

je také zp ůsob a forma dotací. Jsou vázány na projekt NNO, 

jsou (v ětšinou) krátkodobé a nezaru čují tak trvalou 

udržitelnost. (Němeček, 2009d)    

Získávání prost ředk ů z nada čních zdroj ů není z t ěchto 

důvod ů zahrnuto do této práce.  Jedná se spíše o fundrais ing, 

který je výrazn ě odlišný a dob ře zpracovaný v mnoha jiných 

materiálech, p říru čkách a knihách.  

 

1.3 Specifika vlastního financování  

Mezi diverzifikované zdroje p říjm ů pat ří zmi ňované p říjmy 

z vlastní činnosti. (Cesty k ú činn ějšímu fundraisingu, 2004, 

s. 68)  Specifikem vlastních finan čních prost ředk ů je jejich 

účelová nevázanost ke konkrétním náklad ům (v rámci činnosti 

organizace), tedy možnost s financemi pom ěrn ě voln ě operovat. 

Jejich využití se nabízí p ři zajišt ění technicko-

administrativního chodu organizace, který lze z ud ělených 

dotací na konkrétní projekty málokdy hradit (p říp. ne v plné 

výši). 

Samofinancování je dnes b ěžně užívaným pojmem v neziskovém 

sektoru. Jedná se o zmi ňované p říjmy organizace z vlastní 

činnosti, nej čast ěji realizací podnikatelských aktivit. 

Celkov ě existuje n ěkolik metod a zp ůsob ů samofinancování NNO. 
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Většinou se liší rozdílnou mírou efektivity a jsou už itelné 

dle typu i charakteru dané organizace. Financování činnosti 

NNO z vlastních zdroj ů, pen ěz, které si organizace sama 

vyd ělá, probíhá nej čast ěji formou prodeje ur čitého výrobku 

nebo služby (tj. podnikání NNO).  

 

Rozdělení základních zdroj ů finan čních prost ředk ů pro NNO 

v praxi p řináší Marková (1996, s. 7-53) . Jedná se o:  

1.  Peníze získané vlastními silami  – finan ční zdroje, 

které nejsou poskytovány formou vypsaných řízení 

se specifickými požadavky. 

Jedná se o prost ředky: 

a.  od člen ů organizace  – členské p řísp ěvky; 

b.  dary jednotlivc ů – oblast individuálního 

fundraisingu; 

c.  dary firem  – oblast firemního fundraisingu; 

d.  prodej vlastních výrobk ů, služeb  – p říjmy 

z vlastní činnosti. 

2.  Peníze od institucí k tomu ur čených  – tyto 

prost ředky jsou poskytovány p ředevším skrze 

otev řená grantová řízení. P řid ělují se na 

konkrétní činnost organizace - službu nebo 

projekt.  

a.  Státní prost ředky  – peníze p řerozd ělované ze 

státního rozpo čtu, nej čast ěji skrze 

jednotlivé resorty ve řejné správy (tj. 

ministerstva); 

b.  nevládní fondy a nadace  – p řísp ěvky nadací a 

nadačních fond ů; 

c.  zahrani ční zdroje  – mezinárodní fondy. 

 

Tato práce je zam ěřena na oblast získávání finan čních 

prost ředk ů vlastními silami (NNO), kam zmi ňované 

samofinancování pat ří. 
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2. Podstata samofinancování   

  

Oblast samofinancovaní NNO má mnoho spole čného 

s podnikáním. Obecn ě lze říci, že podstatou je snaha získat 

finan ční prost ředky b ěžnou komer ční cestou, nej čast ěji tedy 

prodejem vlastních výrobk ů nebo služeb.  

Rozdíl oproti komer ční sfé ře je v pojetí pen ěz i jejich 

možném využití (upraveno také legislativn ě). Peníze, které si 

NNO „sama vyd ělá“ musí být vždy vráceny zp ět do činnosti, za 

jejímž ú čelem byla z řízena. P říkladem je ob čanské sdružení, 

které dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování ob čanů má 

povinnost definovat v základní listin ě (tedy stanovách) cíl 

svého p ůsobení. V praxi se jedná o poslání organizace. 

Prost ředky z vlastní činnosti ob čanského sdružení pak mohou 

být užity pouze v souladu s tímto posláním. Není mo žné je 

přerozd ělit fyzickým ani právnickým osobám nebo je svévoln ě 

užívat bez respektování výše uvedeného. (Etchart aj., 2001, s. 

7-8 a 67)  

 

 Samotné vnímání a možnost využití pen ěz tak nabírá jiného 

rozměru, než je v businessu b ěžné. Peníze jsou jedním ze 

vstupních zdroj ů, nezbytn ě d ůležitým pro fungování NNO. Jejich 

váha by ovšem nem ěla být nikdy tím hlavním nebo jediným na co 

se organizace zam ěřuje.  

Podstatou samofinancování je, že se opravdu jedná o  

vlastní p říjmy organizace. Z toho d ůvodu je samofinancování 

správn ě vnímáno a ozna čováno jako výd ěle čná/hospodá řská 

činnost, podnikání, p říjem z vlastní činnosti NNO.  

Samofinancování je posláním řízené podnikání. P řináší 

účelov ě nevázané prost ředky, které organizace užívá v souladu 

s posláním. Je inkasováním pen ěz za ur čité aktivity vyvíjené 

danou NNO. (Němeček, 2009d)  
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Samofinancování není totožné se sociálním podnikání m, 

které má výrazn ě jiné cíle. N ěkteré aktivity samofinancování 

sice mohou tyto cíle částe čně napl ňovat, ale nejedná se o to 

samé. Z toho d ůvodu je uvád ěna definice sociálního podnikání, 

která vznikla pod záštitou Evropské Iniciativy Spol ečenství 

EQUAL. „…Sociální podnikání řeší prost řednictvím samostatné 

podnikatelské aktivity a ú časti na trhu otázky zam ěstnanosti, 

sociální soudržnosti a místního rozvoje. Svou činností 

podporuje solidární chování, sociální za čle ňování a r ůst 

sociálního kapitálu zejména na místní úrovni s maxi málním 

respektováním trvale udržitelného rozvoje…“  (Kol. Autor ů. 

Sociální ekonomika v ČR z pohledu projekt ů NTS C CIP EQUAL, 

2008) 

  

Sociální podnikání jako takové není obsahem práce. Je 

velmi d ůležité tento termín se samofinancování nezam ěňovat, 

nesměšovat, a č zní velmi podobn ě. Samofinancováním jsou de 

facto podnikatelské aktivity NNO, které ovšem nemus í napl ňovat 

cíle sociálního podnikání. 
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3. D ůvody rozvoje samofinancování  

 

Pro č pouze ne čerpat dotace? Spoléhat se na stát, neve řejné 

zdroje nadací nebo ješt ě dnes aktuální prost ředky z Evropského 

sociálního fondu? Pro č se poušt ět do businessu, rizikového 

podnikání? V této kapitole se pokusím objasnit d ůvody, které 

organizace vedou k samofinancování. Jsou jak dlouho dobého 

charakteru, tak aktuáln ě vyplývající ze situace. 

 

Hlavním d ůvodem je snaha zachovat trvalou udržitelnost 

organizace, v tomto p řípad ě zejména po ekonomické stránce. 

Úspěšnost i stupe ň dlouhodobé stability lze stanovit podle 

dopadu, který plyne z projektu realizovaného NNO po  vy čerpání 

přid ělené dotace. P řínos projektu by m ěl být dlouhodobý nebo 

trvalého charakteru. To je podmín ěno zmi ňovanou ekonomickou 

situací v NNO. Nebude-li mít prost ředky na pokra čování v 

projektu (je-li to pot řebné) a ukon čí jej, plánovaný 

dlouhodobý dopad p řijde nazmar. Stejn ě tak vynaložené úsilí a 

finance, které ovšem nep řinesou plánovaný výsledek. Proto je 

pro NNO možnost p řeklenout nep říznivé období a kofinancovat 

projekty alespo ň částe čně ze svých vlastních zdroj ů velmi 

důležitá.  (Finan ční stabilita neziskových organizací - 

Samofinancování, 1999, s. 9)  

 

3.1 Dlouhodobá stabilita organizace  

 Stabilita je ideálním stavem, kterého by se m ěla snažit 

dosáhnout každá NNO. Souhlasím s Bártou, který pouk azuje na 

přibližování se neziskového sektoru (a jeho podmínkám ) k 

sektoru soukromému - ziskovému. Vzniká konkuren ční prost ředí, 

dárc ů je omezený po čet a pouze dlouhodob ě stabilní organizace 

tak mají šanci na úsp ěch, na p řežití. (Bárta, 1997, s. 14)   

Osobně soudím, že sebeušlechtilejší myšlenka pomoci nemá 

šanci usp ět, nebude-li kvalitn ě řízena a administrována. 

S tímto se setkává mnoho NNO - skv ělé nápady neznamenají 
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skv ělý dopad. Není-li NNO schopna projekty financovat, celé 

úsilí všech zainteresovaných subjekt ů může p řijít jednoduše 

nazmar.  

  

 Stabilita organizace má více rozm ěr ů, v četn ě ekonomického. 

Finan ční stabilita je jedním z nejd ůležit ějších pilí řů. 

Samotné budování této stability zahrnuje vn ější i vnit řní 

faktory. Mezi vnit řní pat ří - kapacita organizace, její r ůst, 

možnosti a síla, v četn ě schopnosti využívat p říležitosti. 

Oproti tomu vn ější faktory v ětšinou nemá organizace možnost 

přímo ovlivnit - jedná se o zabezpe čení, podporu vn ějších 

zdroj ů a legislativní prost ředí. 

 

„…Dlouhodobá stabilita NNO zahrnuje: 

1.  Jasnou vizi, poslání a reálný strategický plán, jak  této 

vize dosáhnout; 

2.  Silnou podporu zakladatel ů, člen ů, dobrovolník ů a 

zaměstnanc ů; 

3.  Adaptabilitu – p řizp ůsobení se zm ěnám v okolí; 

4.  Způsobilost pracovník ů, jejich dovednosti a zkušenosti; 

5.  Silné vedení; 

6.  Efektivní a vysoce kvalitní programy; aktivity mají cí 

požadovaný dopad a p řínosy. 

7.  Pověst organizace, která klade d ůraz na otev řenost, etiku, 

pr ůhlednost a po řádek v ú četnictví. 

8.  Legislativní a politické prost ředí, dostate čné finan ční 

zajišt ění, efektivní vztahy se státním i soukromým 

sektorem…“ 

(Finan ční stabilita neziskových organizací - Samofinancová ní, 

1999, s. 9)  
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3.2 D ůvody vyplývající z b ěžné praxe  

Dlouhodob ě p řetrvávající d ůvody vycházejí z politiky dárc ů 

a financování projekt ů skrze grantová řízení. Aktuální jsou 

způsobeny dobou a jsou prom ěnlivé. I p řesto považuji za 

důležité zmínit aktuální d ůvody, časov ě - d ůvody v červnu roku 

2009. Jsem si v ědom, že nejsou obecn ě platné. Jejich uvedením 

přibližuji, o co konkrétn ě se m ůže jednat, co je pro 

financování NNO limitující. 

 

3.2.1 Aktuální d ůvody  

a) Ekonomická krize 

Jedním z nejaktuáln ějších d ůvod ů je sou časná recese, 

ekonomická krize, vzniklá v roce 2008. Jak uvádí Le dvinová 

v článku – Fundraising a krize, firmy mají opravdu mén ě pen ěz, 

případn ě se o n ě více obávají. To se odráží na prost ředcích, 

které jsou ochotni p řerozd ělit do neziskového sektoru. 

Informace z článku se týkají hlavn ě zkušeností z USA, ale 

obdobný projev lze o čekávat i v ČR. Z krize pro NNO vyplývá 

riziko nižší finan ční podpory ze strany firem, tj. útlum 

firemního fundraisingu, do kterého mnoho organizací  vkládalo 

své nad ěje.  (Ledvinová, 2009)  

 

b) Časové omezení zahrani čních zdroj ů (ESF, EHP/Norské fondy) 

Zjednodušen ě řečeno - finance plynoucí ze zahrani čí se 

s rostoucí úrovní zem ě krátí. Proto je nutné myslet na 

budoucnost a dlouhodobou stabilitu organizace. Z čeho 

financovat projekty NNO v dlouhodobém horizontu, re sp. po 

ukon čení n ěkterých zahrani čních dotací? 

Financování projekt ů NNO ze zahrani čních mechanism ů má 

časové omezení. U Evropského sociálního fondu (dále jen ESF), 

který je velkým zdrojem finan čních prost ředk ů, se jedná o rok 

2013 (rok ukon čení program ů ESF v ČR). V sou časnosti jsou 

přerozd ělovány prost ředky v opera čních programech: OP LZZ 

(Lidské zdroje a zam ěstnanost), OP VK (Vzd ělávání a 
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konkurenceschopnost), OPPA (Adaptabilita). (Evropský sociální 

fond v ČR)  

Možnost získání pom ěrn ě velké dotace na projekty NNO v 

sociální oblasti je lákavá a výhodná. D ůležité je nezapomínat 

na časovost (omezení) t ěchto zdroj ů, evropské peníze zde po 

roce 2013 nebudou p řerozd ělovány v takovém objemu. K tomu 

dodává N ěmeček (2007): „…Vlastní činností vyd ělané peníze jsou 

strategi čt ější než zdroje dota ční také proto, že tok dotací z 

EU po roce 2013 bude radikáln ě utlumen, a ten, kdo bude mít do 

té doby hlavn ě z evropských pen ěz, nebude mít potom z čeho. 

Podnikat bude možno všem po řád!…“  

 Obdobná situace nastala u finan čních mechanism ů EHP a 

Norska p řerozd ělující finance prost řednictvím blokových grant ů 

(pozn. administruje NROS). Ty jsou rovn ěž ur čeny na projekty 

pro nestátní neziskové organizace p ůsobící v sociální sfé ře. 

Podpora byla v tomto p řípad ě sm ěřována na léta 2004-2009, 

další pokra čování zatím není jasné. (Blokový grant pro NNO)  

Budoucí absence nyn ějších možností financování ze 

zahrani čních zdroj ů p řinese dle mého názoru problémy nejedné 

NNO. Práv ě to m ůže být jedním z d ůvod ů pro č o samofinancování 

začít uvažovat v čas. 

 

3.2.2 Politika dárc ů 

 D ůvody vyplývající z uplat ňované politiky dárc ů jsou 

dlouhodob ějšího charakteru oproti výše uvád ěným. Omezení 

přerozd ělovaných dotací (ve řejnými i soukromými subjekty) m ůže 

být d ůvodem pro zavedení samofinancování. Jedná se o p římou 

souvislost s dlouhodobou udržitelností organizace p o 

ekonomické stránce. Omezení se d ělí na dva typy - 

kvantitativní a kvalitativní. U kvantitativního se jedná o 

omezený po čet dárc ů a financí, které p řerozd ělují.  „…Sou časné 

paradigma financování NNO vytvo řilo prost ředí „sociálních 

darwinist ů“ – p řežití je limitováno stále se zmenšujícím 

„kolá čem“ dárc ů…“ (Finan ční stabilita neziskových organizací - 

Samofinancování, 1999, s. 9)  
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Podstatou kvalitativních omezení *  je grantová politika 

dárc ů, tj. jakým zp ůsobem finance p řerozd ělují, co vyžadují 

apod. Tato politika na jednu stranu umož ňuje nutnou kontrolu. 

Na druhou stranu je pro NNO v mnoha aspektech probl ematická a 

může tak být jedním z d ůvod ů, kdy se generování vlastní p říjm ů 

stane nezbytným. Kvalitativními omezení jsou: 

 

a) Krátkodobost financování projekt ů 

 Financování činnosti NNO skrze projekty je krátkodobého 

charakteru. Nej čast ěji se jedná o ro ční dotace, které v ČR 

poskytuje jak v ětšina ministerstev, tak samosprávných celk ů i 

nadací a nada čních fond ů. Víceleté projekty jsou spíše 

výjimkou uv ědomělých nadací prosazující systémové zm ěny. 

Problém pro NNO vzniká p ři dlouhém čekání na rozhodnutí o 

přid ělení či nep řid ělení dotace i následném p řevodu financí na 

účet. Tato situace je v praxi b ěžná, p řesto velmi nebezpe čná. 

Není výjimkou, že organizace nemá finance ani na pl aty 

zaměstnanc ů (v tomto p řípad ě – pracovník ů projektu) v prvním 

čtvrtletí ú četního období, což ji m ůže existen čně ohrozit. 

Výhodou se ukazuje, disponuje-li organizace vlastní mi 

finan čními prost ředky, které nemusí vyú čtovávat do dárcem 

stanoveného období. Práv ě ty poté m ůže použít na p řekrytí 

nepříznivého období a minimalizaci problém ů s cash-flow. 

 

 

 

* Za zdroj informací kvalitativních omezení považuj i mj. své zkušenosti s 
fundraisingem v o.s. LATA – Programy pro ohroženou mládež. Primárním zdrojem jsou 
vypisovaná grantová řízení, resp. jejich podmínky obsahující zmi ňovaná omezení. 
Příkladem uvádím - M Č Praha 5 (dostupné z WWW: http://www.praha5.cz/pril oha/2184), 
Magistrát hl. m. Prahy (dostupné z WWW: 
http://socialnipece.praha.eu/public/52/ae/11/131729 _90618_Pravidla_a_podminky___I.p
rogram.doc), Nadace Naše Dít ě (dostupné z WWW: 
http://www.nasedite.cz/webmagazine/kategorie.asp?id k=387) apod.      
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b) Ú čelov ě vázané finance 

 Financování NNO od institucí k tomu ur čených probíhá 

nej čast ěji formou - financování projekt ů (skrze grantová 

řízení). Zde je částe čně obsažena činnost organizace ve smyslu 

režijních náklad ů (nájem, energie apod.). Vždy se ovšem musí 

jednat o náklady spjaté s realizovaným projektem. N áklady 

související pouze s administrativním chodem organiz ace jsou 

často dárcem p ředem zakázány a není na n ě možné podporu žádat. 

 

c) Priority dárc ů 

 Samotné rozd ělování prost ředk ů dle priorit vychází mj. 

z aktuálních pot řeb dárce, spole čenské situace, ale i trend ů 

doby. Samofinancování tak m ůže být d ůležité pro organizace, 

kterým se obtížn ě shání prost ředky pro financování jejich 

činnosti kv ůli odlišné priorit ě. 

 

(Finan ční stabilita neziskových organizací - Samofinancová ní, 

1999, s. 9)  

 

Všechny doposud uvád ěné d ůvody mají spole čného jmenovatele 

- absence nebo nedostatek finan čních prost ředk ů. D ůvody pro 

samofinancování lze vymezit také pozitivn ě. Podnikatelské 

aktivity mohou NNO pomoci nejen s finan čními potížemi, ale 

také ji podpo řit v mnoha jiných oblastech. Tomu se v ěnuji 

v následující části. 

 

3.2.3 Nár ůst kapacity NNO  

Němeček (2007) uvádí, že samofinancování má také mnohá 

„pro“ související s r ůstem hodnoty a kapacity organizace. 

Zmiňuje výhody pro NNO plynoucí ze samofinancování. Mez i n ě 

řadí: 

 

a) Posílení sebev ědomí zam ěstnanc ů. „…Schopnost vytvá řet 

vlastní p říjmy pro napl ňování poslání zvyšuje sebev ědomí jak 

managementu tak zam ěstnanc ům NNO a má pozitivní vliv na další 



23  
 

pracovní úsilí. Prost ě tady funguje fakt, že si m ůžeme říct: 

„dokázali jsme to“, „umíme to částe čně i bez dotací“, „nejsme 

jen ti, kte ří po řád natahují ruce!“…“ (N ěmeček, 2007)  

 

b) Ovlivn ění ostatních donor ů. Schopnost generovat zisk a 

kofinancovat projekty m ůže být pro dárce (p ředevším firemní) 

zajímavým ukazatelem profesionality organizace.  

 

c) Prostor pro rozvoj lidských zdroj ů v organizaci. 

Samofinancování m ůže být prostorem pro seberealizaci 

zaměstnanc ů, m ůže posílit vnit řní hodnoty a soudržnost 

v organizaci. 

 

Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že samofinancová ní je 

spásou nebo všelékem na problémy NNO. Bohužel není.  

Samofinancování m ůže organizaci pomoci, ne ji spasit. 

Podnikání je procesem, který má své fáze, jimiž je nutné 

projít (má-li být úsp ěšné). Proto si dovolím varovat p řed 

ukvapenými návrhy na bezhlavé a nepromyšlené podnik atelské 

aktivity. 
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4. Etický rozm ěr samofinancování  

  

Rozvoj podnikání v NNO znamená vstup na nové pole –  tržní 

prost ředí. To je pro v ětšinu pracovník ů, ale také management 

NNO něčím zcela novým, obávaným. Lze p ředpokládat, že se tato 

situace bude postupn ě měnit spole čně s nar ůstajícím pov ědomím 

o tom, co samofinancování je, co m ůže pro organizaci znamenat 

a pro č pro ni m ůže být tolik d ůležité. 

 Poznatky studie názor ů lidí zainteresovaných v neziskovém 

sektoru na alternativní zdroje financování poukazuj í na 

zmi ňované obavy. Vlastní hospodá řská činnost v neziskovém 

sektoru se v pr ůzkumech ukázala jako kontroverzní téma. 

Skeptické pohledy se objevily jak u zástupc ů státní, tak 

nestátní sféry. (Fri č, Šilhanová, 1997, s. 81-82) 

 Podnikání v neziskovém sektoru je n ěkdy vnímáno jako 

protimluv, objevuje se ambivalentní vztah. Na jednu  stranu 

může být prost ředkem k zachování a rozvoji hlavní činnosti. Na 

druhou stranu panuje obava, aby podnikání (aktivity  

samofinancování) neodvád ělo NNO p říliš od poslání. (Fri č, 

2000, s. 25)  

Reflektuji neaktuálnost t ěchto poznatk ů, která je ovšem 

nevyvrací. Ukazují mnoho o podloží, jsou cennou zku šeností. 

Při zavád ění samofinancování je nutné obavy z podnikání 

efektivn ě ošet řit.  

Obavy souvisí s etickými principy, které nejen celá  NNO, 

ale i konkrétní pracovník uznává a jsou pro n ěj st ěžejní. 

Etické otázky p ři realizaci podnikatelských aktivit 

v neziskovém sektoru samoz řejm ě vyvstávají. Je nutné jim 

věnovat prostor, mít vytvo řená stanoviska a ta reflektovat 

v souvislosti s konkrétními podnikatelskými zám ěry. 

Základní etické otázky v oblasti samofinancování zm i ňuje 

Ondrušek a kol. (2000) shodn ě s tzv. závazkem k integrit ě - 

NESsT etická iniciativy pro sociální podniky (Závazek 

k integrit ě, 2004) .  
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 Vstup NNO do sv ěta businessu znamená nutnost ochrany 

dobrého jména organizace. Nechce-li se NNO zdiskred itovat hned 

zpo čátku, musí p ředpokládat a vyvažovat rizika, která 

podnikání p řináší. Obecn ě platí, že veškerá zamýšlená 

podnikatelská činnost by m ěla být p řehledná, efektivn ě vedená 

a nem ěla by zastínit nebo jít proti poslání organizace. N NO si 

musí uv ědomit, že je zástupcem ur čitých zájm ů, hodnot a 

představuje ve spole čnosti „morální autoritu“. Je zástupcem 

lidí, kterým poskytuje služby. Zástupcem ur čité myšlenky 

pomoci, podpory ve spole čnosti nebo v p řípad ě nadací a 

nadačních fond ů také zástupcem donor ů. Nejen pro organizaci 

samotnou, ale pro celý neziskový sektor je velmi d ůležité 

udržení d ůvěry. D ůvěry klient ů organizace, z řizovatel ů, 

zástupc ů státní správy a samosprávy, ale také široké 

veřejnosti. 

 Základem je uznání etických zásad NNO v tržním pro st ředí a 

jejich aplikace. V praxi se m ůže jednat o vnit řní p ředpisy, 

kodex nebo sm ěrnice upravující podnikání NNO. Jejich 

respektování a dodržování je d ůležitou sou částí celého 

procesu. Konkrétní etické zásady se týkají oblastí – poslání, 

transparentnost, spravedlivost a řízení.  

 

4.1 Závazek v ůči poslání a hodnotám  

Zisk z podnikatelských aktivit NNO slouží k financo vání 

hlavní činnosti, za jejímž ú čelem byla z řízena. Nem ěl by být 

přerozd ělován zam ěstnanc ům nebo člen ům správní rady 

organizace. (To je mj. z hlediska legislativy zákon em 

vylou čeno – viz kapitola 5.) 

Samofinancování by m ělo napomáhat integrit ě poslání. 

Nemělo by od čerpávat finance ur čené na hlavní činnost. 

Podnikání nesmí negativn ě dopadat na klienty, které organizace 

podporuje. To neznamená, že nemohou být do aktivity  zapojeni, 

ale nesm ějí tím být zneužíváni v jakémkoliv smyslu. NNO by s e 

měla snažit dodržovat standardy nejvyšší kvality i v oblasti 
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podnikání, v četn ě sociální a environmentální zodpov ědnosti 

podnikatelských aktivit. 

 

4.2 Závazek v ůči transparentnosti  

Podnikající NNO by m ěla p řehledn ě vést a monitorovat 

jednotlivé podnikatelské aktivity, v četn ě konkrétního užití 

výnos ů. Tyto informace by m ěly být ve řejn ě dostupné a řádně 

objasn ěné ve výro ční zpráv ě. Stejn ě tak by m ěla být dostupná 

informace o platu vrcholového managementu. 

Finan ční management celé organizace by m ěl být p řehledný, 

jasn ě diferencovaný ve smyslu odd ělení finan čních dat v rámci 

hlavní činnosti a aktivit samofinancování. Organizace musí 

dodržovat veškeré související právní p ředpisy a normy. 

 

4.3 Závazek v ůči spravedlivosti  

Jedná se o uplatn ění rovných p říležitostí p ři p řijímání lidí 

do podnikání a jejich p řijímání skrze otev řená výb ěrová 

řízení, v četn ě odmítnutí protekce. Zajišt ění co 

nejkvalitn ějších podmínek pro práci zam ěstnanc ů v dané 

aktivit ě. Do této části pat ří také etická odpov ědnost 

v dodavatelsko-odb ěratelském vztahu a zvážení rizika st řetu 

zájm ů. NNO by rozhodn ě neměla zneužívat da ňových výhod a úlev 

na úkor b ěžných podnikatelských subjekt ů. 

 

4.4 Závazek v ůči dobrému vedení  

Podnikatelské aktivity by m ěly být podporovány správní 

radou NNO a ta o nich pravideln ě informována. Zam ěstnanci 

organizace zastávající podnikatelské aktivity by m ěli být 

nejen právn ě bezúhonní, ale také eticky zodpov ědní. Všichni 

zaměstnanci by m ěli mít možnost podílet se na spolurozhodování 

o podnikatelských aktivitách, které souvisí s poslá ním 

organizace (pozn. p říkladem je zpoplatn ění služby klient ům). 

Organizace by m ěla vnímat možné výhody spolupráce 

s dalšími NNO realizujícími podnikatelské aktivity,  usilovat o 



27  
 

vzájemné sdílení informací a podporu (pozn. samoz řejm ě to 

nesmí být na úkor n ěkterého ze zainteresovaných subjekt ů). 
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5. Legislativa a podnikání NNO  

 

 NNO jsou právnickou osobou, na kterou se vztahují o becn ě 

platné i specifické zákony dle typu. Jedná se o zák on č. 

40/1964 Sb., ob čanský zákoník a další normy pro právnické 

osoby související s podnikáním. (Konkrétn ě - obchodní zákoník, 

daňové zákony, zákon o ú četnictví.) Legislativní normou pro 

NNO v sociální sfé ře je také zákon o sociálních službách. 

V této kapitole vycházím primárn ě ze zmi ňovaných zákon ů, které 

dopl ňuji komentá ři z relevantních zdroj ů. 

 „…V sou časné dob ě není v právním řádu České republiky 

působení neziskových organizací upraveno jedním zákon em, ale 

na každou formu neziskové organizace je uplatn ěn samostatný 

zákon…“  (Finan ční stabilita neziskových organizací - 

Samofinancování, 1999, s. 13)  

 

5.1 Základní zákonné limity pro NNO dle typu  

S ohledem na vymezení organizací, kterými se v prác i 

zabývám, se jedná o zákony: 

-  Zákon č. 38/1990 Sb., o sdružování ob čanů – zde jsou 

definovány zákonné limity pro ob čanská sdružení. 

-  Zákon č. 248/1995 Sb., o obecn ě prosp ěšných spole čnostech  

a o zm ěně a dopln ění n ěkterých zákon ů. 

-  Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nada čních fondech  a o 

změně a dopln ění n ěkterých souvisejících zákon ů. 

 

5.1.1 Ob čanská sdružení  

 Ob čanská sdružení se řídí dle zmi ňovaného zákona č. 

38/1990 Sb. Právní úprava ekonomických aktivit není  konkrétn ě 

vymezena.  

§ 1, odst. 3 uvádí - „…Tento zákon se nevztahuje na 

sdružování ob čanů 

a) v politických stranách a politických hnutích, 
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b) k výd ěle čné činnosti nebo k zajišt ění řádného výkonu 

ur čitých povolání, 

c) v církvích a náboženských spole čnostech…“ 

(Zákon č. 38/1990 Sb., o sdružování ob čanů) 

  

Občanské sdružení tak nesmí dle §1 odst. 3 b) vzniknou t za 

účelem výd ěle čné činnosti. To ovšem neznamená, že nemohou 

vyvíjet vlastní podnikatelské aktivity a generovat zisk. „…V 

praxi je z uvedeného ustanovení dovozováno, že ob čanská 

sdružení mohou vykonávat podnikatelské aktivity, kt erými 

získávají prost ředky na krytí pot řeb základního poslání, 

k n ěmuž jsou z řízena. Pokud by však docházelo k tvorb ě zisku a 

ten se rozd ěloval mezi členy ob čanského sdružení, šlo by o 

porušení zásady zákonem stanovené, nebo ť by se jednalo o 

výd ěle čnou činnost člen ů sdružení…“  (Finan ční stabilita 

neziskových organizací - Samofinancování, s. 13)   

Rozhodne-li se ob čanské sdružení za čít s podnikáním, je 

nutné tuto činnost zakotvit do základní listiny, tj. stanov 

organizace. „…Teoreticky sta čí, pokud naše stanovy obsahují 

kouzelnou formulku: „organizace vytvá ří vlastní p říjmy z 

vedlejší činnosti k podpo ře své hlavní činnosti“. Zádrhel je v 

tom, že je to pouze teoretický p ředpoklad, který zákon v 

praktické rovin ě ne řeší a nap říklad pracovníci živnostenských 

úřadů (n ěkterých) se chovají odlišn ě a pro registraci da ňových 

příjm ů k podnikání živnostenský list vyžadují…“  (Němeček, 

2007)  

 

5.1.2 Obecn ě prosp ěšné spole čnosti  

 Možnosti podnikání jsou pro obecn ě prosp ěšné spole čnosti 

definovány v zákon ě č. 248/1995 Sb., o obecn ě prosp ěšných 

spole čnostech a o zm ěně a dopln ění n ěkterých zákon ů.  

§ 2, odst. 1 zmi ňovaného zákona uvádí - „…Obecně prosp ěšná 

spole čnost je právnickou osobou, která: 

a) je založena podle tohoto zákona, 
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b) poskytuje ve řejnosti obecn ě prosp ěšné služby za p ředem 

stanovených a pro všechny uživatele stejných podmín ek a 

c) její hospodá řský výsledek (zisk) nesmí být použit ve 

prosp ěch zakladatel ů, člen ů jejích orgán ů nebo zam ěstnanc ů a 

musí být použit na poskytování obecn ě prosp ěšných služeb, pro 

které byla obecn ě prosp ěšná spole čnost založena…“ 

(Zákon č. 248/1995 Sb., o obecn ě prosp ěšných spole čnostech a o 

změně a dopln ění n ěkterých zákon ů) 

 

Dle § 5 výše uvedeného zákona vzniká obecn ě prosp ěšná 

spole čnost zápisem do rejst říku. Zde je mj. nutné uvést 

předmět dopl ňkové činnosti, bude-li provozována (§ 5, odst. 

3f). To úzce souvisí s problematikou samofinancován í-realizace 

podnikatelské aktivity. 

Další podmínky stanovuje zákon v § 17 - „…(1) Krom ě obecn ě 

prosp ěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, 

obecn ě prosp ěšná spole čnost m ůže vykonávat i jiné činnosti 

("dopl ňková činnost") za podmínky, že dopl ňkovou činností bude 

dosaženo ú činn ějšího využití majetku a zárove ň tím nebude 

ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecn ě prosp ěšných 

služeb.  

(2) Obecn ě prosp ěšná spole čnost se nesmí ú častnit na podnikání 

jiných osob. Organiza ční složky mimo území České republiky smí 

obecn ě prosp ěšná spole čnost z řizovat za p ředpokladu, že právní 

řád státu, ve kterém má být organiza ční složka obecn ě 

prosp ěšné spole čnosti z řízena, upravuje hospoda ření obecn ě 

prosp ěšné spole čnosti obdobn ě jako tento zákon…“  

(Zákon č. 248/1995 Sb., o obecn ě prosp ěšných spole čnostech a o 

změně a dopln ění n ěkterých zákon ů) 

 

5.1.3 Nadace a nada ční fondy  

 Mají bezesporu nejv ětší omezení, co se možností podnikání 

tý če. To má své logické historické vysv ětlení. V dob ě kdy 

vznikal zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nada čních fondech 

a o zm ěně a dopln ění n ěkterých souvisejících zákon ů, byla 
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situace ovlivn ěná zkušenostmi s tunelováním bank a 

investi čních fond ů. N ěkteré tehdejší návrhy zákonodárc ů 

směřovaly dokonce k úplnému zákazu podnikatelských činností 

nadací. Nakonec došlo k taxativnímu vymezení aktivi t, které 

nadacím umož ňují generovat zisk. (Finan ční stabilita 

neziskových organizací - Samofinancování, 1999, s. 13) 

 

 Taxativní vý čet i omezení v podnikání je definováno ve 

výše zmi ňovaném zákon ě, § 23 - „…(1) Nadace nebo nada ční fond 

nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou pronájmu  

nemovitostí, po řádání loterií, tombol, ve řejných sbírek, 

kulturních, spole čenských, sportovních a vzd ělávacích akcí. 

Nadace nebo nada ční fond nesmí použít svého majetku k nabytí 

majetkové ú časti na jiných osobách, nestanoví-li tento zákon 

jinak… 

…(6) Nadace m ůže 

a) úplatn ě nabývat majetkové ú časti na akciových spole čnostech 

v rozsahu stanoveném tímto zákonem… 

…(7) Celkový rozsah úplatn ě nabyté majetkové ú časti nadace na 

akciových spole čnostech nesmí p řesáhnout 20 % z majetku nadace 

po ode čtení hodnoty nada čního jm ění. Kótované cenné papíry 

akciových spole čností m ůže nadace nakupovat a prodávat pouze 

na regulovaných trzích. Obchodní podíl nadace na ma jetku 

akciové spole čnosti nesmí být v ětší než 20 % majetku této 

akciové spole čnosti…“ 

(Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nada čních fondech a o 

změně a dopln ění n ěkterých souvisejících zákon ů) 

 

5.2 Podnikání NNO  

Rozhodne-li se NNO podnikat, vztahuje se na ni obec ně 

platná právní norma - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 

Zde je mj. definován samotný pojem podnikání. § 2 u vádí: - 

„(1) Podnikáním se rozumí soustavná činnost provád ěná 

samostatn ě podnikatelem vlastním jménem a na vlastní 

odpov ědnost za ú čelem dosažení zisku. 
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(2) Podnikatelem podle tohoto zákona je: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejst říku, 

b) osoba, která podniká na základ ě živnostenského oprávn ění, 

c) osoba, která podniká na základ ě jiného než živnostenského 

oprávn ění podle zvláštních p ředpis ů, 

d) osoba, která provozuje zem ědělskou výrobu a je zapsána do 

evidence podle zvláštního p ředpisu…“ 

(Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) 

 

Ze zákona vyplývá, že se o podnikání nejedná u akti vit 

jednorázového charakteru nebo takových, které negen erují zisk 

(poskytované bezplatn ě, p říp. jen s minimální úhradou 

pokrývající náklady). Z hlediska samofinancování ja ko takového 

jsou ovšem pro NNO všechny tyto (i ty nejmenší a be zplatn ě 

poskytované) aktivity velmi d ůležité. Jsou cennými zkušenostmi 

a mohou výrazn ě pomoci p ři zavád ění rozsáhlého podnikatelského 

záměru jako samostatného pilí ře a zdroje financí.  

V části práce 5.1.1 je uvád ěno, že NNO nemusí mít 

k podnikání nezbytn ě živnostenský list (zákon to nena řizuje). 

Někte ří pracovníci živnostenských ú řadů jej ovšem vyžadují a 

proto je výhodn ější jím disponovat.  (N ěmeček, 2007)  

 

5.3 Da ňové zákony a úlevy pro podnikající NNO  

 Stejn ě jako pro b ěžně podnikající subjekty v soukromém 

sektoru platí pro NNO zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z p říjm ů. Ten vymezuje p ředmět dan ě a definuje výjimky i úlevy 

vztahující se na NNO. V České republice NNO podléhají zdan ění, 

což m ůže vypadat paradoxn ě, ale jedná se o situaci b ěžnou i ve 

sv ět ě. Základní d ůvody pro č danit NNO a zárove ň ji poskytovat 

úlevy jsou: stimulace, regulace, nep římá podpora. Platnou 

legislativou každý stát ur čuje, jak se m ůže nebo nem ůže NNO 

chovat. V tomto p řípad ě, jak m ůže podnikat a bude-li 

zvýhodn ěna nebo ne. (Návrh na úpravy zda ňování p říjm ů 

neziskových organizací, 2006, s. 2) . 
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§ 18 a 19 výše jmenovaného zákona vymezují nejd ůležit ější 

specifika dan ění NNO. Dle druhu p říjm ů se d ělí na: p říjmy, 

které nejsou p ředmětem dan ě; p říjmy, které jsou p ředmětem 

daně, ale jsou od ní osvobozeny; p říjmy zakotvené v poslání; 

příjmy, které jsou p ředmětem dan ě. 

 

Příjmy, které nejsou p ředmětem dan ě, stanovuje § 18 odst. 

2 a), odst. 4 b) a c). Nejvýrazn ější a nejb ěžnější osvobození 

pro NNO stanovuje § 18 odst. 4 b) - „…příjmy z dotací, 

přísp ěvk ů na provoz a jiných podpor ze státního rozpo čtu, 

rozpo čtu kraje a rozpo čtu obce poskytnutých podle zvláštních 

právních p ředpis ů, z prost ředk ů poskytnutých z rozpo čtu 

Evropské unie nebo ve řejných rozpo čt ů cizích stát ů a dále 

příjmy kraj ů a podpory z Vina řského fondu a obcí plynoucí z 

výnosu daní nebo podílu na nich, výnosu poplatk ů a pen ěžních 

odvod ů, které jsou podle zvláštních zákon ů p říjmem kraje a 

obce…“   

Dále poté, že p ředmětem dan ě nejsou p říjmy získané 

zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité v ěci anebo 

majetkového práva a rovn ěž p říjmy z úrok ů z vklad ů na b ěžném 

účtu.  

Příjmy NNO definované v § 18 odst. 4 a) nejsou rovn ěž 

předmětem dan ě - „…z činností vyplývajících z jejich poslání 

za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené podle t ohoto 

zákona v souvislosti s provád ěním t ěchto činností jsou vyšší; 

činnosti, které jsou posláním t ěchto poplatník ů, jsou 

stanoveny zvláštními p ředpisy, statutem, stanovami, 

zřizovacími a zakladatelskými listinami,…“ . 

 Dle § 19 odst. 1 a) jsou od dan ě osvobozeny „…členské 

přísp ěvky podle stanov, statutu, z řizovacích nebo 

zakladatelských listin, p řijaté zájmovými sdruženími 

právnických osob, profesními komorami s nepovinným členstvím, 

občanskými sdruženími v četn ě odborových organizací, 

politickými stranami a politickými hnutími…“ 
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 P říjmy, které jsou p ředmětem dan ě u NNO, stanovuje § 18 

odst. 3 „…U poplatník ů, kte ří nejsou založeni nebo z řízeni za 

účelem podnikání, jsou p ředmětem dan ě vždy p říjmy z reklam, z 

členských p řísp ěvk ů a p říjmy z nájemného s výjimkou uvedenou v 

odstavci 4 písm. d)…“  

Za nezbytné považuji k tomuto tématu zmínit také § 20 

odst. 7 výše jmenovaného zákona - „…Poplatníci vymezení v § 18 

odst. 3, kte ří nejsou založeni nebo z řízeni za ú čelem 

podnikání, mohou základ dan ě zjišt ěný podle odstavce 1 snížený 

podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximáln ě však o 1 000 000 

Kč, použijí-li prost ředky získané takto dosaženou úsporou 

daňové povinnosti ke krytí náklad ů (výdaj ů) souvisejících s 

činnostmi, z nichž získané p říjmy nejsou p ředmětem dan ě, a to 

nejpozd ěji ve 3 bezprost ředně následujících zda ňovacích 

obdobích…“. 

(Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z p říjm ů)  

 

V ostatních p řípadech platí pro podnikající NNO stejné 

podmínky jako pro ostatní subjekty (dle výše zmi ňovaného 

zákona).  

 

5.4 Ú četní zákony a podnikání NNO  

Účetnictví NNO se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví. D ůležité je stanovení typu ú četnictví, které musí 

NNO vést. V praxi se jedná o tzv. jednoduché nebo p odvojné 

účetnictví, dle litery zákona - ú četnictví a ú četnictví ve 

zjednodušeném rozsahu. Pro podnikání ob čanských sdružení 

(nep řesahují-li celkové p říjmy sdružení 3 000 000 K č) a nadací 

v akciových spole čnostech nejsou ur čena žádná speciální 

pravidla, tudíž mohou vést ú četnictví ve zjednodušeném 

rozsahu. U obecn ě prosp ěšných spole čností stanovuje zákon č. 

248/1995 Sb. podmínku vést podvojné ú četnictví, provozuje-li 

dopl ňkovou činnost, tedy podniká.  (Zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví)  
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5.5 Limity dle zákona o sociálních službách  

 NNO v sociální sfé ře je často zárove ň poskytovatelem 

sociální služby. Z toho d ůvodu je nutné vzít v potaz zákon č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, dle kterého js ou 

poskytovány. Tato problematika doposud není v žádné  literatu ře 

zpracována. (Pravd ěpodobn ě z d ůvodu pom ěrn ě krátkého 

období platnosti zákona.) P řesto je nutné se jí zabývat, 

protože vymezuje poskytování sociálních služeb, v četn ě jejich 

finan ční úhrady. Z výše uvedených d ůvod ů je hlavním pramenným 

zdrojem samotný zákon (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách)  a konzultace s Ing. Pavlem N ěmečkem (Němeček, 

2009b) . 

 §72 a 73 výše uvád ěného zákona stanoví, které sociální 

služby jsou poskytovány za nebo bez úhrady. Dále od kazují na 

konkrétní služby a v jejich rámci poskytované činnosti, které 

mohou (nebo nemusí) být zpoplatn ěny. Celkov ě je problematika 

finan ční úhrady služeb zpracována v §73-77, kde zákon def inuje 

její výši. Ta je stanovena (p říp. její podmínky) bu ď p římo 

zákonem, provád ěcím p ředpisem nebo poskytovatelem. 

 Zákon o sociálních službách je v oblasti prodeje 

limitující. Jedná se o p římou ochranu uživatele, kterému 

nemůže poskytovatel svévoln ě ur čit cenu bez ohledu na 

nezbytnost služby pro n ěj. Toto opat ření považuji za správné, 

v souladu s etickými závazky podnikající NNO. 
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6. Metody samofinancování  

 

Podstata samofinancování z ůstává stejná, existují ovšem 

rozdílné metody a alternativy realizace. Jednotlivé  metody 

jsou více či mén ě vhodné pro NNO dle jejího typu, p ůsobnosti, 

ale i hlavní činnosti plynoucí z poslání. P ředesílám, a 

některé metody to zcela jasn ě potvrzují, že samofinancování 

není vhodné ani možné pro všechny NNO. (Němeček, 2008a)  

 

Metody samofinancování jsou:  

 

a) Členské poplatky 

Stanovení ro čních členských poplatk ů (p říp. jejich 

zvýšení) m ůže organizaci zajistit pom ěrn ě vysoké p říjmy. 

Obzvlášt ě má-li širokou členskou základnu. Je nutné promyslet 

samotné členství, co zainteresovaným lidem p řináší a pro č by 

v n ěm měli z ůstat i další roky. 

Byla-li by tato metoda opravdu výrazným zdrojem p říjm ů 

(osobn ě to považuji za nepravd ěpodobné), je nutné ji vymezit a 

důsledn ě odd ělit od individuálního fundraisingu cíleného na 

širokou ve řejnost. 

 

b) Poplatky za služby – prodej služeb  

Využití know-how pracovník ů v NNO a nabízení služeb 

v rámci tržního prost ředí (pozn. m ůže se jednat i o stávající 

- nov ě zpoplatn ěné - služby). 

 

c) Prodej výrobk ů 

Častým p říkladem je prodej v ěcí, které do té doby byly 

považovány za PR materiály. M ůže se jednat o publikace, tri čka 

apod. Samotný prodej m ůže také napl ňovat poslání skrze 

vytvo ření nového pracovního místa prodejce pro zájemce z řad 

klient ů organizace. 
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d) Využití hmotného a nehmotného majetku 

V p řípad ě hmotného majetku se jedná nej čast ěji o pronájem 

pozemku, budov, místností apod. U majetku nehmotnéh o jde 

především o autorská práva, licence, patenty apod. 

 

e) Podnikatelské investice 

Výdělek z p řidružené organizace – mohou zde figurovat také  

další partne ři. 

 

f) Dividendy z investic  

Úroky z úspor, investování financí na burzách, do 

investi čních fond ů apod. 

 

(Etchart aj., 2001, s. 8-9)
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7. Strategie samofinancování  

 

 Volba strategie je klí čová p ři hledání a stanovování 

podnikatelské aktivity, tvorb ě podnikatelského zám ěru. Zám ěrn ě 

ji zd ůraz ňuji p řed rozpracováním procesu samofinancování 

celkov ě a rozši řuji o propojení s marketingem. Na to 

upozor ňuje N ěmeček, zmi ňuje ur čitou zaostalost v uvažování NNO 

a neprodukci toho, co opravdu žádá trh. „…Bohužel se stále 

setkáváme s nadprodukcí keramiky, sví ček a ln ěných ubrousk ů, 

které si v tvrdé konkurenci hledají jen t ěžko své místo mezi 

zákazníky…“ (N ěmeček, 2006) 

 

7.1 Marketing  

V souvislosti se strategií podnikání obecn ě zmi ňuje 

Hannagan (1996, s. 13-16) rozdílnost orientace orga nizace na 

výrobek (potažmo službu) nebo na zákazníka. Práv ě poměrn ě 

zastaralá orientace na výrobek m ůže vést k ustrnutí a 

nekreativnosti.  Produkování výrobk ů typu „sví čka, váza, 

hrne ček“, protože si to lidé nakonec stejn ě koupí (aby 

podpo řili dobrou v ěc), nepovažuji za strategické, efektivní 

ani d ůstojné. P ředesílám, že obdobné produkty nekritizuji a 

nepovažuji je obecn ě za špatn ě realizované samofinancování. 

Důležité je, došlo-li reáln ě k zhodnocení všech možností, 

zdroj ů, know-how, apod. p ři uvažování o vstupu dané NNO na 

trh. Vždy záleží na konkrétní situaci a podnikatels kém záměru. 

V p řípad ě prodeje keramiky se m ůže jednat o fungující sociální 

podnik nebo také PR aktivitu. Poté se ovšem nejedná  o 

samofinancování a ani by tak nem ělo být prezentováno. M ůže se 

ovšem také jednat o nejjednodušší a nep říliš promyšlenou 

variantu, aby NNO naoko ukázala, že podniká. Druhá možnost 

z mého pohledu pouze bere čas a zbyte čně plýtvá energií. 

Myslím, že je poté na managementu zvážit situaci a aktivitu 

transformovat nebo ukon čit. 
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Podrobn ější zpracování marketingu prodeje výrobku, služby 

přináší Havlí ček a Kašík (2005, s. 22-30). Zmi ňují rozdíly 

mezi transak čním a vztahovým marketingem. Transak ční marketing 

je typický koncepcemi – výrobní, výrobkovou a prode jní. Obecn ě 

platí, že v tomto modelu je d ůležité zákazníkovi výrobek nebo 

službu prodat – často jako jednorázové uspokojení pot řeb. Není 

aktivn ě rozvíjen vztah prodejce – zákazník. Oproti tomu 

vztahový marketing reaguje na pot řeby zákazníka, kdy on 

ur čuje, jak bude výrobek (služba) vypadat. Cílem je sp ln ění 

očekávání zákazník ů a navázání vztahu vedoucímu k opakovanému 

prodeji.   

Práv ě nepromyšlení základních charakteristik a možností 

samofinancování, v četn ě strategie samotné, m ůže vést k fiasku. 

Je namíst ě, aby NNO uplat ňovaly nové trendy a poznatky nejen 

v rámci hlavní činnosti plynoucí z poslání. Marketing je 

důležitou sou částí podnikání. Samofinancování tak rozhodn ě 

nemusí být prezentováno formou – kupte si náš produ kt a 

podpo řte tím naši organizaci. Naopak! Kupte si náš produk t, 

protože jej chcete - líbí se vám - pot řebujete jej. To, že 

zárove ň podpo říte činnost NNO je velice p říjemnou p řidanou 

hodnotou. 

 

7.2 Produktov ě tržní schéma  

    „…Mají neziskovky sv ůj produkt a své zákazníky? Jist ě. 

Produktem jsou služby či zboží, které poskytují (z řídka i 

prodávají, ovšem za neadekvátní tržní ceny). Zákazn íci jsou 

klienti či návšt ěvníci, kte ří služby spot řebovávají (n ěkdy za 

ně i platí, v ětšinou ovšem cenu výrazn ě pod hodnotou vlastního 

produktu či služby)…“   (Němeček, 2006)   

Vymezení strategie samofinancování vychází z matice  

produktov ě-tržního mixu. V pop ředí stojí zmi ňovaný výrobek 

(služba) a zákazník. Tento koncept úzce souvisí s p raxí, 

zavád ění samofinancování. Celkov ě existují čty ři základní 
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oblasti, v kterých NNO realizuje podnikatelský zám ěr. Jedná se 

o oblasti: 

1. Existující produkt nebo služba pro existující zá kazníky  

- pozn. zpoplatn ění již poskytovaného. 

2. Nový produkt nebo služba pro existující zákazník y  

- pozn. využití navázaných kontakt ů. 

3. Existující produkt nebo služba pro nové zákazník y  

- pozn. o produkt je zájem a je kvalitní.  

4. Nový produkt nebo služba pro nové zákazníky  

- pozn. realizace nového.  

 

Konkrétní výhody a nevýhody budou podrobn ě popsány a 

vysv ětleny v další kapitole. U každé strategie a konkrét ního 

záměru si je nutné uv ědomit souvislost s posláním. Aktivity 

z první oblasti jsou poslání bezesporu nejblíže. Zd e se NNO 

pohybuje na p ůdě, kterou dob ře zná. Naopak poslední zmi ňovaná 

oblast ( č. 4) se poslání vzdaluje. (Němeček, 2008a)   

Strategie má také etický rozm ěr, který je nutné promyslet. 

V zásad ě sice platí, že aktivity nejblíže poslání jsou 

nejbezpe čnější, ale nemusí být zárove ň etické. Zpoplatn ění 

ur čité služby m ůže vést až k vy řazení klienta (nemá dostate čný 

obnos na zaplacení). To je zvláš ť nebezpe čné, je-li pro n ěj 

daná služba nezbytná. Nápady ze čtvrté oblasti tak sice mohou 

být mnohem rizikov ější (ohrožující dobré jméno organizace), 

ale naopak nikterak neetické.  
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8. Proces zavád ění samofinancování  

 

Vytvo ření celkové koncepce a implementace samofinancování  

není záležitostí n ěkolika dní. Jedná se o náro čný proces 

zahrnující analýzy, studie, plánování apod. Samofin ancování 

nelze vytrhnout z kontextu NNO a její hlavní činnosti. Je 

nutné jej dob ře ošet řit a konkrétní zám ěr uvést do souladu s 

posláním. 

Základní fáze podnikatelského plánování v NNO uvádí  

Etchart aj. (2001, s. 17): 

1. Zhodnocení stavu, situace, síly organizace a 

shromážd ění nápad ů, 

2. p ředběžná studie proveditelnosti, 

3. studie proveditelnosti, 

4. podnikatelský plán. 

 

Tato linie provází celou kapitolu, zám ěrn ě ji rozši řuji a 

dopl ňuji o další teoretické i praktické poznatky. 

 

8.1 P řipravenost organizace na samofinancování   

Základní zhodnocení p řipravenosti NNO by m ělo prob ěhnout 

na 4 úrovních – poslání a st ěžejní hodnoty, organiza ční 

připravenost, organiza ční podpora a finan ční p řipravenost.  

NNO odhodlaná k samofinancování by m ěla mít explicitn ě 

definované základní hodnoty (respektované zam ěstnanci). 

Z pohledu businessu a komer čních subjekt ů se jedná také o 

definovanou vizi, strategii i jednotlivé cíle, bez kterých 

šance na úsp ěch klesá. (Šule ř, 1995, s. 43-49)  Vzhledem 

k p řibližování se neziskového sektoru k sektoru komer čnímu je 

nutné uvažovat o obdobném procesu i u NNO. 

Připravenost organizace m ůže reprezentovat kvalitn ě 

vypracovaný a užívaný strategický plán (zde m ůže být rozvoj 

příjm ů organizace z vlastní činnosti rovn ěž zakotven). Jak 
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uvádí N ěmeček (2009d), tato situace je velmi vhodná. Podnikání  

NNO by mělo být navázáno na strategické cíle organizace.  

 

Strategické plánování ur čuje orientaci celé organizace 

v dlouhodobém m ěřítku, nej čast ěji se jedná o 3-5 let. Dochází 

k zpracování historického a sou časného stavu organizace, 

ověření platnosti poslání, situa čním analýzám vn ějšího i 

vnit řního prost ředí (užívány SWOT, STEEP a PEST analýzy). 

Organizace si stanovuje dlouhodobé cíle a zp ůsob jejich 

ověření. Zpracovává také implementa ční plán – uplatn ění 

navrhovaných zm ěn v praxi a zp ůsob jejich dosažení. Jedním 

z p řínos ů pro proces samofinancování je zpracování podklad ů a 

analýz prost ředí i zp ůsobech financování. Výstupem 

strategického plánování tak m ůže být strategie jasn ě 

poukazující na nutnost zavedení vlastního financová ní. (Bárta, 

1997, s. 14-79) 

 

8.1.1 Kontext celkové strategie udržitelnosti NNO  

Samofinancování má být v souladu s organizací, v četn ě 

strategického plánu. Bohužel mnoho NNO jej nemá dod nes 

zpracováno. Udržitelnost organizace souvisí s co ne jlepší 

schopností napl ňovat poslání. Jak jsem již zmínil, jasn ě 

definovaná vize, poslání a st ěžejní hodnoty jsou základem. 

Práv ě zde existuje blízká souvislost se soukromým sektor em. V  

otázkách spjatých s celkovou strategií NNO by dle m ého názoru 

mělo být užívání manažerských technik (b ěžných v komer ční 

sfé ře) samoz řejmostí. Více praktických informací o 

strategickém plánování v businessu, které je p řenositelné do 

neziskového sektoru, podává Šule ř (1995, s. 29-71) .  

 

V ideálním p řípad ě by m ěla v NNO panovat dobrá správa 

aktivn ě zohled ňující všechny zainteresované skupiny. Schopnost 

organizace tvo řit, inovovat i p ředpokládat rizika. Udržovat 

vztahy s okolím a analyzovat situaci v krátkodobém i 

dlouhodobém m ěřítku. M ěly by existovat systémy strategického 
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řízení, monitoringu i kontroly. Strategické uvažován í, 

schopnost obnovy, transparentnost a zodpov ědnost, vyjednávací 

a manažerské dovednosti by rovn ěž nem ěly chyb ět. Všechny 

zmi ňované prvky jsou sou částí a principem strategického 

plánování i plánu jako takového. Celkov ě lze říci, že 

samofinancování by m ělo být v tomto kontextu navázáno na 

strategii organizace. (Němeček, 2008c). 

V p říloze č. 1 je uvedena tabulka umož ňující organizaci 

poměrn ě jednoduché sebehodnocení a zjišt ění v jaké situaci se 

v daný moment nachází. 

 

8.1.2 St ěžejní hodnoty organizace a samofinancování  

 Poslání a hodnoty jsou v neziskovém sektoru velmi 

důležité. Proto je u samofinancování vážen etický roz měr i 

v praktickém pojetí (pozn. obecná fakta viz podkapi tola 4.1).  

NNO by měla definovat základní hodnoty, které svojí činností a 

posláním zastává (p říkladem - lidská d ůstojnost, individuální 

přístup, nedirektivní p řístup apod.). Poté analyzovat, je-li 

daná hodnota p ři realizaci samofinancování posiln ěna nebo 

ohrožena (lze i obojí) a jakým zp ůsobem. Obdobné krátké 

zamyšlení pom ůže vyvrátit pochybnosti nebo naopak m ůže ukázat 

závažnou p řekážku. (Etchart aj., 2001, s. 19-21)  

 

8.1.3 Organiza ční podpora  

 P řipravenost organizace záleží i na lidech, kte ří 

v organizaci pracují, zastávají správní funkce nebo  ji 

podporují. Je výhodné, aby zainteresované osoby (p ředevším 

zaměstnanci a členové správní rady) byly s myšlenkou 

samofinancování identifikováni a podporovali ji.  

Nezbytn ě d ůležitým se ukazuje, aby správní rada (nebo také 

ředitel organizace – není-li iniciátorem) byla o vše m 

informována hned od po čátku a byla se samofinancováním celkov ě 

obeznámena. Toto m ůže ovlivnit kone čné rozhodnutí – bude-li 

samofinancování uvedeno do praxe. (Němeček, 2009a)  
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V neposlední řadě NNO pot řebuje k podnikatelským aktivitám 

využít kapacitu, zkušenosti nebo znalosti svých zam ěstnanc ů. I 

proto je samoz řejm ě výhodné, má-li jejich podporu. 

 

8.1.4 Finan ční p řipravenost organizace  

Samofinancování je jedním z možných p říjm ů NNO. Není 

spásou ani všelékem. Primárn ě nemá nahradit financování 

projekt ů hrazených ostatními donory, ale doplnit je. (Němeček, 

2008a)   

Základní fakta podává Etchart aj. (2001, s. 20-24, 30-39), 

které rozši řuji o další zdroje. 

 Rozsah i možné výnosy záleží na typu NNO, jejím 

podnikatelském zám ěru a dalších faktorech vn ějšího i vnit řního 

prost ředí. P ředem zmi ňuji, že zavád ět samofinancování ve 

finan čně nestabilní organizaci je krajn ě rizikové. Taková 

organizace by m ěla spíše zvážit, co jí brání získávat 

prost ředky a jak lze tyto p řekážky odstranit.  

Otázku finan ční stability aktuáln ě ovliv ňuje ekonomická 

krize, zm ěny ve státním rozpo čtu, ale také nedávné zavedení 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ten p řinesl mj. 

změny v oblasti financování - na ur čité dotace dosáhnou pouze 

organizace s registrovanou sociální službou (pozn. aktuální 

vzhledem k tématu práce a vymezení NNO). (Vyhlášení dota čního 

řízení MPSV ČR pro rok 2009 – výzva) Tyto aspekty vn ějšího 

prost ředí je pot řeba zvážit – m ůže se jednat pouze o situa ční 

nestabilitu (ne dlouhodobou) a ur čitým řešením m ůže být práv ě 

zavedení samofinancování.  

 

 Finan ční stabilita se vyhodnocuje v období posledních 3 

let. Je zohledn ěna aktuální, i p ředpokládaná situace 

(v následujícím roce). K d ůkladnému zhodnocení je zapot řebí 

kvalitní finan ční řízení organizace, v četn ě propracované 

evidence p říjm ů a výdaj ů. To je také d ůležité p ři následném 

monitoringu a vyhodnocování podnikatelské aktivity.  
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 Dob ře evidované p říjmy umož ňují analyzovat konkrétní 

zdroje a jejich možnosti – odkud NNO získává prost ředky na 

svou činnost (p říp. i na jaké konkrétní rozpo čtové náklady). U 

výdaj ů se jedná o rozpo čty – rozpo čet celé organizace i 

konkrétních projekt ů. Ob ě kategorie je nutné pro analýzy dob ře 

strukturovat.  

Příjmy lze d ělit více zp ůsoby, záleží na konkrétním 

autorovi. Osobn ě se p řikláním k teoretickému rozd ělení p říjm ů 

dle zdroj ů financování NNO (viz kapitola 1.3). Zdroje p říjm ů 

tak navrhuji d ělit do následujících kategorií: - státní a 

zahrani ční zdroje, nada ční zdroje, dary (fyzické i právnické 

osoby), p říjmy z vlastní činnosti a jiné. U každé kategorie 

definovat konkrétního dárce, subjekt nebo podnikate lskou 

aktivitu. Definovat velikost finan čního obnosu za rok a to jak 

reálnou – informace z posledních 3 let, tak aktuáln í i 

předpokládanou. Tento zp ůsob umožní získat p řehled o p říjmech 

v uplynulém období, aktuální i p ředpokládané situaci. 

Rozdělení není samoú čelné, pomáhá p ři analyzování prost ředk ů 

dle možného využití a souvisí s predikcí p říjm ů do dalšího 

roku. Nahodilý dar od fyzické osoby p řed 2 lety neukazuje nic 

o finan ční stabilit ě. Naopak trvale nar ůstající dotace ze 

státního rozpo čtu mají vypovídající hodnotu a umož ňují 

předpokládat p říjmy v budoucnosti.  

U výdaj ů se jedná o rozpo čty. V nejlepším p řípad ě 

strukturovaný rozpo čet celé organizace obsahující náklady 

všech zamýšlených projekt ů. Forma rozpo čtu by m ěla umožnit 

oddělit jednotlivé projektové a režijní náklady (tj. ná klady 

na celou organizaci).  

Zhodnocení finan ční situace NNO obsahuje také aktiva a 

pasiva ve smyslu vlastnictví hmotného i nehmotného majetku, 

pohledávek – jak uhrazených, tak neuhrazených. D ůležitá je 

samotná evidence a analýza t ěchto statk ů. Organizace m ůže p ři 

analýze finan ční situace zjistit, že sv ůj nehmotný majetek 

nevyužívá a za čne jej pronajímat. 
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 Nejd ůležit ějším krokem je srovnání p říjm ů s výdaji a 

zvážení situace v celkovém m ěřítku. Neexistuje obecn ě platný 

návod pro každou organizaci. Ono zvážení náleží man agementu 

NNO. Analýzy jsou d ůležitým podkladem sloužící ke 

kvalifikovanému rozhodnutí. Ideálním výstupem analý z by byl 

zisk. Stav, kdy p říjmy p řevyšují výdaje. V praxi ovšem nastane 

obdobná situace málokdy. 

 

Samofinancování je možné zavád ět, je-li organizace alespo ň 

částe čně finan čně stabilní. Nelze p řesn ě ur čit (ani to není 

cílem práce) jak velký schodek m ůže NNO mít, aby m ěla kapacitu 

na podnikatelskou aktivitu. Finan ční udržitelnost je nutné 

zvážit dle všech výše uvedených aspekt ů a na tomto základ ě 

vytvo řit plán financování. Jak uvádí Norton (2003) tzv. 

fundraisingovou strategii, ve které m ůže být samofinancování 

zakomponováno. Analýza jednotlivých zdroj ů ukáže odkud má NNO 

nejv ětší p říjmy, v jaké výši a jak moc jsou stabilní (s 

ohledem na hodnocení v posledních 3 letech). Násled uje zvážení 

a samotná tvorba fundraisingové strategie.  

 

Nejb ěžnější cestou z ůstává nadále klasický fundraising ve 

smyslu získávání prost ředk ů skrze vypsaná grantová řízení u 

státních, nestátních i zahrani čních dárc ů. Naproti tomu stojí 

samofinancování, které je bohužel opomíjeno.  

Obě koncepce - fundraising i samofinancování jsou časov ě 

náro čné. Samofinancování je n ěčím novým, dosud nepoznaným, 

obávaným. V dlouhodobém m ěřítku a otázce udržitelnosti 

organizace je výhodné, p řináší ú čelov ě nevázané finance. Na 

druhou stranu m ůže být kapacitn ě natolik náro čné, že pro 

některé NNO opravdu není možné.  

Důležité je zvážit výhody i rizika a na tomto podklad ě se 

rozhodnout. K tomu v praxi slouží tabulka srovnávaj ící výhody 

a nevýhody fundraisingu vs. samofinancování, která je uvedena 

v p říloze č. 2. 
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8.2 Definování základní koncepce, zd ůvodn ění  

Po vyhodnocení p řipravenosti NNO vzniká základní koncepce 

samofinancování. K tomu by m ěla být pov ěřena menší skupina 

odborných pracovník ů, kte ří se v organizaci samofinancováním 

budou zabývat. V této fázi procesu se vypracovávají  základní 

finan ční i nefinan ční cíle. 

Není vhodné se upínat ke konkrétním podnikatelským 

záměr ům. Zde by m ělo jít o obecné cíle - realistické, ale 

dostate čně ambiciózní. P ři formulování je vhodné respektovat 

pravidlo SMART, blíže popisuje Šule ř (1995, s. 82). SMART cíl 

má být – specifický, m ěřitelný, akceptovaný, realistický a 

sledovatelný.  

 

Příklady finan čních cíl ů jsou: schopnost organizace 

generovat zisk (p říjmy > výdaje na činnost organizace); 

schopnost pokrýt režijní náklady organizace nesouvi sející 

přímo s projekty (nájemné, kancelá řská technika apod.); získat 

finan ční obnos pro realizaci nového projektu apod. 

Příklady nefinan čních cíl ů: posílit pov ědomí o činnosti 

dané NNO; rozší řit nabídku služeb; vytvo řit nové pracovní 

pozice; umožnit zam ěstnanc ům seberealizaci v nové oblasti 

apod. 

(Etchart aj., 2001, s. 39-42)  

 

Obdobně definované cíle budou obecným zd ůvodn ěním pro 

zavedení samofinancování v konkrétní organizaci. Z toho d ůvodu 

na tomto míst ě uvádím také obecné od ůvodn ění samofinancování 

vyplývající ze studie v rámci projektu The Sustaina ble NGO 

Financing Project organizovaného NESsT od roku 1997  ve st řední 

a východní Evrop ě. 

„…Partne ři SNFP odhadují, že samofinancování nevládních 

organizací p řináší následující pozitiva: 

-  zvýšení p říjmu; 

-  diversifikované zdroje p říjmu; 

-  větší flexibilita financování; 
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-  zlepšení organiza čního plánování, hospoda ření a 

efektivity; 

-  zlepšení finan ční kázn ě a dohledu; 

-  pozitivní dojem na dárce; 

-  posílení p ředstavenstva; 

-  zviditeln ění organizace; 

-  posílení sebed ůvěry…“ 

(Atkinson, Messing, 2002, s. 75) 

 

Definovány jsou také n ěkteré omezující aspekty, které by 

měla NNO p ři zvažování základní koncepce respektovat.  

-  Samofinancování není vhodné pro všechny NNO.  

-  Dosáhnutí zisku není jednoduché, jinak by tak činila každá 

NNO. 

-  Není vhodné pro organizace procházející finan ční krizí.  

-  Není zp ůsobem jak rychle získat finance.  

-  Je spojeno s rizikem – je vstupem na trh – výkyvy t rhu 

ovlivní danou aktivitu; m ůže ohrozit dobré jméno i 

vnit řní vztahy v organizaci.  

-  Nenahrazuje dotace a granty ur čené na projekty.  

-  Úspěch není podložen žádným vzorcem.  

-  Může vyvolat dilema o vnit řních hodnotách.  

-  Může zp ůsobit rozpor s posláním.  

-  Mělo by být za člen ěno do rozvojového konceptu celé 

organizace.  

-  Je pot řeba mít dostate čné finan ční prost ředky na zavád ění 

podnikatelských aktivit.  

-  U odborných podnikatelských aktivit v NNO, kde chyb í know-

how, je nutné jej získat od odborník ů.  

(Atkinson, Messing, 2002, s. 75; Etchart aj., 2009,  s. 39) 

 

8.3 Vytvá ření podnikatelského zám ěru  

 V této fázi NNO zná svoje kapacitní i organiza ční možnosti 

a má definované cíle vztahující se k samofinancován í. 

Následuje samotná tvorba podnikatelských zám ěr ů. Jde o 
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generování co nejvíce možných nápad ů na aktivity, které by 

mohla NNO v rámci samofinancování realizovat. Výhod ou je 

v této části procesu zapojení širšího týmu. P ředevším 

pracovník ů, kte ří znají organizaci co nejvíce po formální i 

neformální stránce. 

 

8.3.1 Silné stránky NNO  

Prvním krokem je definování silných stránek NNO. Zc ela 

konkrétn ě se jedná o sepsání v ědomostí, zkušeností, schopností 

i osobnostních rys ů, které v dané organizaci existují ( často 

jsou reprezentovány týmem zam ěstnanc ů). Je dobré vycházet 

z již zjišt ěného ve fázi analyzování p řipravenosti organizace. 

K zaznamenání výsledk ů slouží následující tabulka. (pozn. 

stejná tabulka bude poté sloužit k hodnocení konkré tních 

nápad ů samofinancování) 

 

Tab. - Organiza ční p řipravenost - tým 

Vědomosti a 
zkušenosti 

Dovednosti Osobnostní rysy  
/ touhy / zájmy 

   

 

(Němeček, 2008a)  

8.3.2 Generování nápad ů – inventura možností  

 Sepsání základních silných stránek by m ělo napomoci 

vlastnímu generování nápad ů na podnikatelský zám ěr dané NNO. 

Velmi vhodnou se ukazuje technika brainstormingu (p ozn. blíže 

uvádí Šule ř (1995, s. 118-120)). Podporuje kreativitu a dob ře 

poslouží k tvorb ě velkého množství nápad ů. V p říloze č. 3 je 

uvedena tabulka, která podporuje tvorbu nápad ů a možností 

samofinancování pro konkrétní NNO. 

Generování nápad ů by m ělo být řízenou diskusí. Jednotlivé 

nápady reprezentují n ěkterou z metod (viz kapitola 6) 

aplikovanou do praxe. Zárove ň je zde zmi ňované propojení se 

strategií samofinancování (viz kapitola 7). Vznikaj ící nápady 
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je vhodné sepisovat do p ředem p řipravené tabulky dodržující 

schéma produktov ě-tržního mixu. 

 

 

1.  Existující produkt nebo 

služba pro existující 

zákazníky  

2. Nový produkt nebo služba 

pro existující zákazníky  

 

 

 

 

3. Existující produkt nebo 

služba pro nové zákazníky  

4. Nový produkt nebo služba 

pro nové zákazníky 

  

 

 

 

 

(zdroj tabulky - Němeček, 2008a)  

Propojení jednotlivých strategií s posláním je velm i 

důležité. Souvisí s rizikem, které p ři oddalování se 

podnikatelského zám ěru NNO od poslání nar ůstá. To podrobn ěji 

popisuje N ěmeček (2006), z kterého v této části vycházím. 

Strategie č. 1  je nejbezpe čnější volbou, která ale pro NNO 

většinou není p říliš finan čně výnosná. M ůže se jednat o 

zpoplatn ění toho, co bylo d říve zdarma (p říp. zdražení). 

Důležitou roli hraje poptávka. Zpoplatn ění n ěkteré zákazníky 

odradí, je-li ovšem poptávka dostate čně vysoká, výsledek 

nebude ztrátový. Naopak se m ůže rozší řit pov ědomí o produktu i 

organizaci. U NNO v sociální sfé ře je bezesporu nutné 

reflektovat klientelu, kterou jsou p řevážn ě lidé pot řebující 

nějakým zp ůsobem pomoci. Tato strategie by se velice lehko 

mohla stát neetickou, v rozporu s posláním. Pokud b y se 

organizace i p řesto rozhodla jít touto cestou, je namíst ě 

Vztah k poslání NNO 

Bez vztahu k poslání NNO 
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zvážit její budoucí formu, transformaci na komer ční subjekt. 

S tím spjatá omezení jsou zakotvena v zákon ě č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách (viz podkapitola 5.5). 

 Strategie č. 2 i 3  nesou st řední míru rizika implementace.  

První jmenovaná p ředpokládá, že zákazníci organizaci znají a 

důvěřují jí. Proto výrobek, službu snáze p řijmou. 

Nejvýhodn ějším se ukazuje vyjít z p ředchozích poptávaných 

produkt ů a ty vhodným zp ůsobem inovovat nebo na n ě navázat. 

Strategie č. 3  vychází z toho, že organizace prodává dobrý 

výrobek nebo službu, ale neuv ědomuje si, že by jej mohla 

nabídnout také jiným zákazník ům. Nejen ve smyslu odlišné 

cílové skupiny, ale i v jiném regionu apod. Problém  je, že 

noví zákazníci nemusí na produkt reagovat stejn ě jako 

stávající. Zpo čátku je proto dobré užívat r ůzné slevy a akce, 

aby m ěli možnost produkt poznat osobn ě. 

 Poslední zmi ňovaná, strategie č. 4 , je nejrizikov ější 

z hlediska implementace. Zárove ň poskytuje nejv ětší prostor 

pro kreativitu a m ůže být nejvýhodn ější z hlediska finan čního. 

Nápady na podnikatelské zám ěry z této strategie jsou často 

vítanou možností seberealizace pracovník ů v odlišném druhu 

činnosti od b ěžné pracovní nápln ě. Generování nápad ů v této 

kategorii by m ělo být co nejmén ě svázané. Je vhodné navrhovat 

nové, neot řelé myšlenky, které se zpo čátku mohou zdát 

nerealizovatelnými.  

 

8.3.3 Metrika p ředběžného hodnocení zám ěr ů 

 Následuje stanovení základních kritérií, podle kte rých se 

hodnotí jednotlivé nápady - podnikatelské zám ěry. Je d ůležité 

zohlednit kritéria vycházející z analýz p řipravenosti 

organizace, etiky, souvislosti s posláním apod. Zvá žit 

základní faktory ur čující úsp ěšnost daného zám ěru a další 

aspekty d ůležité pro danou organizaci. Neexistuje obecná 

metrika, každá organizace si musí vytvo řit takovou, která 

odpovídá jejím pot řebám i riziku, které m ůže podstoupit. 

Metrika by m ěla obsahovat do 10 kritérií. 
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Po stanovení základních kritérií metriky je nutné 

kvantifikovat jejich význam. Etchart aj. (2001, s. 46) 

navrhuje hodnocení každého nápadu na stupnici 0-2 b ody. Poté 

vybrat 3 nápady s nejv ětším po čtem bod ů a ty dále rozvíjet. 

S tím se neztotož ňuji, osobn ě se p řikláním k vážené 

kvantifikaci, kterou zmi ňuje N ěmeček (2009a). Význam 

jednotlivých kritérií se kvantifikuje r ůzným po čtem bod ů podle 

jejich d ůležitosti pro konkrétní NNO. Metrika p ředběžného 

hodnocení je demonstrována v následující tabulce (p ozn. 

vypln ěné údaje jsou smyšlené, jedná se o modelový p říklad). 

 

            Produkt - služba  

  Kritérium  

Zpoplatn ění dou čování pro 

klienty organizace – ohrožené 

děti a mládež 

Souvislost s posláním (0-3b) 2 

Výnosnost (0-5b) 3 

Realizovatelnost aktivity se 

stávajícím týmem (0-5b) 

5 

…další kritéria… … 

Celkem:  … 

 



53  
 

8.4 P ředběžná studie proveditelnosti (PSP)  

 P ředběžná studie proveditelnosti (dále jen PSP) by m ěla 

prob ěhnout u všech vytipovaných zám ěr ů, které byly vybrány na 

základ ě p ředchozí metriky. V tomto bod ě se organizace 

rozhoduje, má-li zám ěr smysl a je-li vhodné jej rozpracovat 

v úplné studii a následn ě p řevést na podnikatelský plán. Tato 

fáze m ůže trvat až n ěkolik týdn ů, p řestože probíhá na obecné 

rovin ě. Tím se liší od studie proveditelnosti (dále jen S P), 

kdy je již p ředběžně po čítáno s realizací a zám ěr je detailn ě 

rozpracován. „…Závěry studie proveditelnosti se tedy neopírají 

o úvahy, ale o výpo čty…“ (N ěmeček, 2008b)  

„…Účelem p ředběžné studie proveditelnosti (PSP) je 

identifikace problémových oblastí a vylou čení návrh ů, které 

nejsou ve vaší organizaci uskute čnitelné…“  (Němeček, 2008a)  

PSP a SP se týkají obdobných oblastí, ale mají rozd ílný 

cíl. Z toho d ůvodu je podrobný popis a zpracování jednotlivých 

oddíl ů obsahem až následující podkapitoly 8.5. 

 

Základní charakteristika klí čových oddíl ů PSP:  

Popisu produktu/služby  - obecné definování, popsání komu je 

ur čen a jak jej lze distribuovat. 

Analýza trhu  - zjišt ění je-li o výrobek, službu zájem. 

Provedení a plán řízení  - zhodnocení realizovatelnosti zám ěru. 

Ochota v týmu jej realizovat a zajišt ění lidských zdroj ů. 

Finan ční plán - stanovení p řibližné částky po čáte čních 

investic. Stanovení kolik jednotek bude nutné proda t, aby se 

pokryly náklady (break-even analýza). 

Dopad zám ěru na poslání organizace. 

Definování rizik a jejich zmírn ění. 

Shrnutí - rozhodnutí, bude-li zám ěr dále rozpracován; 

definování silných a slabých stránek organizace vzt ahujících 

se k zám ěru.  

 

V rámci PSP lze využít zmi ňovanou tabulku organiza ční 

připravenosti (viz část 8.3.1) a vztáhnout ji ke konkrétním 
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záměr ům. Do tabulky se poté vypl ňuje nejen to, čím NNO 

disponuje a je její silnou stránkou, ale také co ch ybí. 

Obdobná tabulka je uvedena na smyšleném modelovém z áměru 

v p říloze č. 4. Vhodnou pom ůckou je také srovnání zám ěru 

s hodnotami a posláním organizace. To je prakticky 

demonstrováno v p říloze č. 5. 

V dalších oddílech PSP se postupuje obdobn ě. Oddíl 

provedení a plán řízení by m ěl z faktického hlediska p ředevším 

definovat kolik lidí a na jaký úvazek jsou schopni záměr 

realizovat. Podobn ě je tomu u finan čního plánu, který ale 

nemusí být detailním rozpo čtem. Z PSP pouze vyplyne, kolik 

prost ředk ů je p řibližn ě nutné do zám ěru investovat, jak moc je 

záměr výnosný a rentabilní. 

Cílem PSP je rozhodnutí, má-li daný zám ěr smysl zpracovat 

v SP (a p řevést na podnikatelský plán), realizovat, p ředělat, 

odložit nebo zamítnout.  

(Němeček, 2008a; Etchart aj., 2001, s. 48-51)  

 

8.5 Studie proveditelnosti (SP)  

 Cílem je detailní analýza vybraných podnikatelských  

záměr ů, již ov ěřených základní metrikou a PSP. SP se v ěnuje 

stejným oblastem jako p ředchozí PSP. Rozdíl je v podrobnosti a 

hloubce zkoumání jednotlivých částí. SP prokáže, existuje-li 

pro daný zám ěr trh, jak bude zám ěr (a bude-li) ziskový i výši 

vstupního kapitálu. V této fázi se organizace rozho duje - je-

li schopná zám ěr implementovat a realizovat. „…je ale t řeba si 

uvědomit, že je nutné na vypracování uvolnit vlastní l idské, 

popřípad ě finan ční zdroje. Realizace pr ůzkumů, propo čítání 

díl čích výpo čt ů a sestavení finan ční a ekonomické analýzy 

zabere 2 -3 m ěsíce práce. Za čněte v p ředstihu – vyplatí se 

to…“ (N ěmeček, 2008b)  

Problémem bývá obliba n ěkterého zám ěru již v metrice 

předběžného hodnocení a následné neobjektivit ě p ři 

vypracovávání PSP i SP. Zd ůraz ňuji, že organizace, která chce 

usp ět, musí uvažovat “objektivn ě“. S tím souvisí varianta 
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zamítnutí zám ěru, který v PSP vypadal nad ějn ě, a ve fázi SP 

nad ním organizace strávila n ěkolikam ěsí ční práci detailního 

analyzování. Objeví-li se riziko, které objektivn ě nelze 

minimalizovat a vhodn ě ošet řit, bude nutné na tento 

podnikatelský zám ěr zapomenout. Bohužel opravdu m ůže nastat 

situace, kdy nez ůstane jediný zám ěr a od koncepce 

samofinancování bude nutné odstoupit. To souvisí se  

základní (již zmi ňovanou) charakteristikou – samofinancování 

není pro všechny. 

Struktura studie se skládá z n ěkolika částí (oddíl ů), 

které jsou obsahem této podkapitoly. Podstatné info rmace 

o této části problematiky podává Etchart aj. (2001, s. 53-6 4), 

které jsou v práci rozší řeny o další relevantní zdroje. V 

jednotlivých částech jsou uvád ěny konkrétní body, které SP má 

obsahovat a m ěly by být jednozna čně popsány, vysv ětleny (pozn. 

je-li to pro daný zám ěr relevantní). 

Materiál vznikající v rámci SP u konkrétních zám ěr ů je 

dokon čením výb ěrového a hodnotícího procesu. Je velmi 

důležité, aby byl zpracován p řehledn ě a organizace z n ěj mohla 

dále vycházet (i kdyby zám ěr nakonec nebyl p řeveden na 

podnikatelský plán).  

 

8.5.1 P řehled  

Obsahuje základní definici cíle podnikatelského zám ěru a 

jeho souvislost s posláním. Stru čně nasti ňuje jaký výrobek 

nebo služba je plánována, jak vypadá p říslušný trh a jaká je 

situace trhu (pro daný zám ěr). Dále jsou zmín ěny organiza ční a 

provozní požadavky. Je popsán dopad na poslání i ri zika a 

příležitosti zám ěru. P řehled je zakon čen zhodnocením 

realizovatelnosti na základ ě informací vyplývajících z SP a 

doporu čením, je-li vhodné vypracovat podnikatelský plán ne bo 

ne. 
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8.5.2 Popis produktu nebo služby  

Vychází z analýzy trhu, která je také obsahem SP. 

Podstatnou roli hraje konkuren ční výhoda daného zám ěru. 

Zaměření je práv ě na detailní popis produktu nebo služby a 

popsání konkuren ční výhody, p říp. odlišností od obdobných 

produkt ů a služeb (podstatou je - pro č by m ěl být práv ě tento 

záměr úsp ěšný). Následuje technická specifikace produktu, 

služby (výška, váha, materiál, obsah, nápl ň, metodika, 

pracovní postup apod.) a popis dalšího možného rozv oje. 

Důležité je také ur čení distribu čního kanálu – bude-li 

distribuce zprost ředkována a p řípadn ě kým. 

 

8.5.3 Analýza trhu  

 Tato analýza se podrobn ě zabývá odv ětvím tržního prost ředí 

pro daný zám ěr. Doporu čuje se vypracovat 3 analýzy, resp. 

jejich varianty. Optimistickou, realistickou a pesi mistickou, 

následn ě vybrat onu pesimistickou a tu brát jako st ěžejní. 

S tímto tvrzením nesouhlasím, shledávám jej p ředur čujícím 

k vy řazení zám ěru, kdy riziko není p římo potvrzené. Navrhuji 

definovat ona konkrétní rizika a popsat je jako kri tické body, 

které zmi ňuje N ěmeček (2009d). Ty p řípadn ě poslouží k v časnému 

zastavení již zapo čatého (realizovaného) zám ěru.  

Konkrétní oblasti analýzy trhu se týkají: 

Analýza podnikatelského odv ětví zkoumá,  je-li dané odv ětví 

na vzestupu nebo ústupu. Definuje konkrétní sektor,  o který se 

v zám ěru jedná, v četn ě jeho velikosti (po čet již podnikajících 

subjekt ů) a segmentace (r ůzné typy odlišných zákazník ů). Je 

také hodnocena obtížnost vstupu do daného odv ětví. 

Analýza cílového trhu  obsahuje specifikaci koncového 

zákazníka a ur čení objemu trhu – po čet potenciálních 

zákazník ů. 

V otázce konkurence je stanoveno, kdo je p římým 

konkurentem a prodává na cílovém trhu, co p řesn ě a jakým 

způsobem (silné a slabé stránky). Je zpracováno, které  

produkty nebo služby lze koupit místo námi prodávan ých 
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(d ůležité je uvažovat i o substitu čních produktech a 

službách). 

Umíst ění produktu na trhu  ukazuje na konkrétní pozici, tj. 

část trhu, na kterou je zám ěr orientován. Velmi vhodné je 

definovat inova ční prvek produktu, služby (je-li to možné). Je 

popsán podíl na trhu – plánované procento celkového  pokrytí a 

plánované procento z vymezeného úseku. Do této části pat ří 

také stanovení ceny (d ůležitý je soulad s postavením na trhu). 

Oblast distribuce a dodávky  analyzuje možný p řístup 

zákazník ů k produktu, služb ě. Zpracovává existenci plánovaných 

distribu čních kanál ů i sociální, environmentální zodpov ědnost 

distribuce. Je definován vztah ke konkurenci, profi l výrobního 

prostupu a potenciální dodavatelé (v četn ě jejich požadavk ů a 

podmínek). 

Analýza  p říležitostí a hrozeb  se zabývá p ředpokládanou 

silou konkurence v čase. P ředpokládaným nár ůstem náklad ů na 

realizaci zám ěru, místní a časovou dostupností, ale také 

politickými, ekonomickými a sociálními trendy, kter é posilují 

nebo ohrožují zám ěr. 

 

8.5.4 Provoz a management  

 Úzce souvisí s p řipraveností, vybaveností, silnými a 

slabými stránkami NNO. V tomto p řípad ě se nejedná o 

připravenost obecn ě, ale pro realizaci konkrétního zám ěru. 

V této části jsou popsány silné a slabé stránky  organizace 

v oblastech - zdroje, kapacita zam ěstnanc ů, zkušenosti apod. 

Určení metod výroby a soupis pot řebného majetku, vybavení  

nutného pro realizaci zám ěru (v četn ě ostatních provozních 

náklad ů). Z hlediska organizace a pracovník ů se jedná o 

definování lidských zdroj ů – popisy pracovních pozic a náplní 

práce, dostupnost na trhu práce a ur čení v čem je nutné 

budoucí zam ěstnance proškolit. V otázce finan čního řízení  je 

řešena funk čnost a kapacita dosavadního systému, v četn ě 

způsobu odd ělení ú čtování podnikatelské aktivity od ú čtování 

běžné činnosti organizace. Posledním aspektem je management 
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rizika , otázky spjaté s pojišt ěním odpov ědnosti i zajišt ěním 

bezpe čnosti (vždy vztáhnuto k danému zám ěru). 

 

8.5.5 Finan ční plán  

 Finan ční hledisko je u podnikatelského zám ěru d ůležitou 

sou částí SP, bez kterého zám ěr nelze realizovat. Cílem je 

generovat zisk. Finan ční analýza v SP se týká 3 oblastí – 

počáte ční náklady, analýza bodu zvratu (tzv. break-even 

analýza) a analýza p ředpokládaných p říjm ů. Všechny plánované 

výdaje ve finan čním plánu by m ěly být podloženy výzkumem jako 

zárukou jejich platnosti. 

Počáte ční náklady budou neoddiskutovateln ě pot řebné pro 

implementaci a uvedení zám ěru do praxe. Nej čast ěji se jedná o 

náklady na výstavbu, nákup za řízení, osobní náklady, úvodní 

marketing, nájemné a režijní náklady. Definuje se n ejen výše 

finan čních prost ředk ů, ale také časové období, po které bude 

záměr implementován (pozn. než se jej poda ří pln ě 

„nastartovat“). Modelová tabulka rozpo čtu po čáte čních náklad ů 

je uvedena v p říloze č. 6. 

Analýza bodu zvratu ur čuje jaké množství výrobk ů nebo 

služeb bude nutné prodat, aby se vyrovnaly p říjmy s výdaji 

v ur čitém časovém horizontu. Z této informace lze vy číst, kdy 

organizace zaplatí po čáte ční náklady a podnikatelský zám ěr se 

může stát ziskovým. P říklad tabulky náklad ů daného zám ěru pro 

analýzu bodu zvratu je obsažen v p říloze č. 7.  

 

Vzorec pro výpo čet bodu zvratu je: *  

 

 

 

 

 
 
 
* V p říloze č. 8 je uveden p říklad konkrétní analýzy bodu zvratu na modelovém zá měru. 

Fixní náklady za stanovené období 

= Po čet jednotek/období 

Cena za jednotku – Variabilní náklady na jednotku 
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-  Fixní náklady za stanovené období – náklady, které bude 

nutné hradit vždy p ři realizaci daného zám ěru. 

-  Cena za jednotku – stanovená hodnota jednotky produ ktu, 

služby. 

-  Variabilní náklady na jednotku – stanovená hodnota,  která 

vznikne p ři výrob ě daného produktu, realizaci služby. 

 

Do finan čního plánu pat ří také rozpo čet podnikatelského 

záměru, nejen ro ční, ale i dlouhodob ější výhled (horizont 5-10 

let). V n ěkterých p řípadech lze vzít v potaz horizont skute čné 

životnosti daného zám ěru – až 30 let. (Němeček, 2008b)   

Důležité je rovn ěž zvážení cash-flow. Konkrétn ě se jedná o 

modelaci p ředpokládaného hospodá řského výsledku, který je 

vázán na návratnost investice celkov ě. Ta je ovlivn ěna dalšími 

finan čními toky, které mohou nastat až v pozd ějším pr ůběhu. 

Práv ě s t ěmito investicemi je nutné po čítat p ředem, zahrnout 

je do plánu v čas. Zám ěr by m ěl být plánován dlouhodob ě, v četn ě 

předcházení rizik. (Němeček, 2009d)  

 

8.5.6 Dopad na poslání  

 SP hodnotí konkrétní zám ěr vzhledem k poslání organizace. 

Je dobré pamatovat, že samofinancování by m ělo NNO p řispívat 

k napl ňování poslání (integrit ě). 

Organizace musí specifikovat, jak souvisí podnikate lský 

záměr s jejím posláním (resp. jakým zp ůsobem). Je-li dopad 

záměru na poslání pozitivní a jak jsou napl ňovány cíle 

organizace p ři jeho realizaci. Jsou popsána možná ohrožení 

poslání v souvislosti s podnikáním organizace i soc iální a 

environmentální zodpov ědnost zám ěru. D ůležitá je rovn ěž 

souvislost zám ěru s kulturou organizace a zvážení rizika 

odmítnutí podnikání zam ěstnanci organizace. V této části je 

nutné specifikovat zp ůsob dosažení definovaných finan čních i 

nefinan čních cíl ů. Pro minimalizaci výše uvád ěných rizik je 

tak vhodné vypracovat plán pro nenadálé a mimo řádné situace. 
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8.5.7 Analýza a management rizika  

 Definování i ošet ření rizik samofinancování provází celý 

proces. SP podrobn ě analyzuje a rozpracovává veškerá rizika, 

která se v pr ůběhu plánování objevila. Riziko není (nemá být) 

strašákem, který ukon čí plánování. Je nutné porozum ět jeho 

povaze, podstat ě i závažnosti. Na základ ě toho se rozhodnout, 

je-li p řijatelné nebo ne. Rizika se d ělí do kategorií dle 

prost ředí: 

a) Rizika vnit řního prost ředí  pramení z organizace 

samotné. Týkají se organiza čních, kapacitních, finan čních 

zdroj ů apod. Za zvážení také stojí myšlenka potenciálního  

využití lidských zdroj ů v organizaci, p ři nerealizování 

samofinancování. 

b) Rizika vn ějšího prost ředí  ohrožující reputaci 

organizace. Jedná se o rizika ovlivn ění lidí spjatých s NNO 

(klienti, zam ěstnanci, komunita, partnerské organizace, dono ři 

apod.). Pat ří sem riziko konkurenceschopnosti, výkyv ů trhu 

i legislativní otázky. 

 

S analýzou a definováním rizika v rámci SP souvisí také 

problematika jišt ění aktivit samofinancování. Je nutné 

připomenout, že NNO v sociální sfé ře je organizací pracující 

s pot řebnými lidmi. Napln ění rizika vyvolávající neschopnost 

(pozn. z d ůvodu nedostatku financí) poskytovat t ěmto lidem 

služby, pomoc, podporu, by mohlo mít vysoce nep říznivý dopad 

pro cílovou skupinu organizace samotnou. Tato probl ematika 

není p římo obsahem práce. V praxi je ovšem vždy nutné 

s obdobnými nep říznivými situacemi po čítat a mít je ošet řené 

ur čitou strategií. 

 

8.5.8 Rozhodnutí o realizaci podnikatelského zám ěru  

 Detailní zpracování SP sm ěřuje k rozhodnutí potvrzující 

nebo zamítající realizaci zám ěru. Rozhodne-li se organizace 

pro daný zám ěr, m ěl by odpov ědný pracovník (pracovníci) za 

celý plánovací proces p ředat doporu čení správní rad ě. Po 
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případném schválení následuje fáze p řevedení získaných 

informací (ze všech analýz, PSP, SP) a rozší ření na 

podnikatelský plán zám ěru. 
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9. Podnikatelský plán  

 

Vyúst ěním procesu je vznik podnikatelského plánu, který 

slouží k implementaci zvoleného zám ěru do praxe. Pro ú čely 

této práce je řešen samostatn ě, z teoretického pohledu do 

procesu samofinancování pat ří - je jeho výsledkem (po čáte ční 

bod samotné realizace). 

Podnikatelský plán je b ěžně užívaným dokumentem ve sfé ře 

businessu. Z toho d ůvodu jsou v této části zdrojem nejen 

prameny zabývající se neziskovým sektorem a samofin ancováním, 

ale také p říru čka pro podnikající subjekty. 

 

9.1 Obsah podnikatelského plánu  

Obsah podnikatelského plánu vhodného pro NNO uvádí Etchart 

aj. (2001, s. 65-66). V ětšina ze zmi ňovaných bod ů již byla 

rozpracována v PSP a následn ě dokon čena (detailn ě 

propracována) SP. Podnikatelský plán je sumarizací i 

praktickým návodem. St ěžejním dokumentem, který by m ěl 

podléhat schválení správní rady organizace. 

 

Konkrétní oddíly podnikatelského plánu jsou:  

-  Obsah 

-  Přehled - shrnutí 

-  Popis organizace – možnost využít informací ze 

strategického plánu (má-li jej organizace zpracovan ý).  

-  Popis výrobku, služby 

-  Analýza trhu 

o analýza odv ětví (sektoru), 

o popis zákazníka, 

o konkurence. 

-  Marketing 

-  Provoz a management 

o zařízení, 

o zaměstnanci, 
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o finan ční řízení. 

-  Dopad na poslání organizace 

-  Analýza a management rizika 

-  Právní aspekty podnikatelského zám ěru 

o právní forma, 

o majetek organizace, 

o zdroje financování, 

o vztahy s t řetími osobami. 

-  Finan ční plán 

o počáte ční náklady, 

o předpokládané p říjmy a výdaje, 

o výkazy p říjm ů a výdaj ů z minulosti, 

o výkazy p ředpokládaných p říjm ů a výdaj ů v budoucnosti, 

o rozvaha z minulých období a p ředpoklad. 

-  Plán ukon čení podniku 

-  Dodatky 

o životopisy managementu a popisy práce, 

o propaga ční materiály. 

 

Němeček potvrzuje (2009d)  důležitost orientace 

podnikatelského plánu co nejvíce do praxe (pro konk rétní NNO 

vzhledem k její situaci). Co, kdy, jak, kolik a pro č jsou 

důležitými otázkami, které by plán m ěl zodpov ědět. Zmi ňuje 

významnou úlohu marketingu, který hraje klí čovou roli. 

Poukazuje na tzv. úvodní promotion zám ěru, která by m ěla p římo 

oslovit cílovou skupinu zákazník ů, dát o výrobku (služb ě) 

vědět, získat po čáte ční výhodu nad konkurencí apod. (Němeček, 

2009c)  

 

9.2 Plán jako prezentace podnikatelského zám ěru  

 P řehled jednotlivých částí je dopln ěn o pohled na plán 

jako základ úsp ěšného podnikání. Hlavním zdrojem je p říru čka 

pro podnikatele – Jak napsat podnikatelský plán (Kol. Autor ů. 

Jak napsat podnikatelský plán aneb kudy vede cesta k úsp ěchu, 

2005, s. 35-82). 
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 Podnikatelský plán ujas ňuje podnikání samotné, jeho 

realizaci, dopady, výnosy, strategii apod. Má stejn ý význam 

jak pro nový zám ěr, tak pro již realizovaný. Realizující 

subjekt jej využije nejen pro sebe, ale také pro pr ezentaci 

dalším zainteresovaným osobám. Nej čast ěji se jedná o 

investory, v p řípad ě NNO může jít o donora, který se rozhodne 

aktivitu samofinancování podpo řit. 

Podnikatelský plán je dokument, který bude prezento ván 

dalším osobám, v četn ě ve řejnosti. Proto by m ěl být nejen 

kvalitní z hlediska obsahu, ale také vizuální strán kou. Je 

dokumentem pro lidi - m ěl by být p řehledný, jasn ě sd ělující i 

atraktivní. 

Vyvstává otázka, jak má plán vypadat, je-li ur čen tolika 

dalším subjekt ům. Jeho podoba m ůže být samoz řejm ě r ůzná. 

Doporu čuje se vytvo řit n ěkolik verzí, které se neliší po 

faktické stránce, ale uvád ěné informace mají r ůznou míru 

podrobností i zp ůsob prezentace. Jedná se o reflexi cílové 

skupiny, které je plán ur čen. Jinak bude vypadat pro 

investory, ve řejnost apod. Nejjednodušší verzí je ústní verze 

podnikatelského plánu. Jedná se o n ěkolik v ět, které jasn ě 

říkají, o co v daném zám ěru jde. Konkrétní formy prezentace 

podnikatelského plánu jsou obsahem následujících částí. 

 

9.2.1 Elevator Pitch  

Podstata techniky je založena na myšlence - ocitl j sem se 

ve výtahu s n ěkým významným, kup říkladu movitým podnikatelem, 

kterého mám čas p řesv ědčit, aby investoval práv ě do mého 

záměru. Tzv. výtahová prezentace reflektuje, „že nikdy nevíte 

koho, kdy a kde potkáte“. Je dobré mít ujasn ěn plán zám ěru na 

pár v ět, časov ě zhruba minutu. B ěhem ní vysv ětlit d ůležitá 

fakta a zárove ň zaujmout. Výtahová prezentace nenahrazuje plán 

jako takový, má podpo řit sjednání sch ůzky. Je stru čným, ale 

lákavým popisem. Nejd ůležit ější roli hraje samotná prezentace, 

její zp ůsob, který by spole čníka ve výtahu rozhodn ě neměl 
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znudit. Jak uvádí Baughen (2008), tato technika je mnohým NNO 

známá z oblasti fundraisingu, kam byla p řenesena. 

 

9.2.2 Shrnutí pro vedoucí pracovníky  

 Výkonný souhrn je psaný materiál v rozsahu max. 2 A4. 

Zabývá se základními částmi, které má podnikatelský plán 

obsahovat. Ve stru čnosti - kdo jsem, co chci, jaké mám 

zkušenosti, co nabízím za výrobek nebo službu, char akteristika 

trhu i cílového zákazníka, zmínka o finan čním plánu – v četn ě 

toho, kolik již bylo investováno. Nemá pln ě odhalit filosofii 

a podstatu, spíše zaujmout. D ůležitou sou částí je vzbuzení 

důvěry pro daný zám ěr. Toto písemné shrnutí lze 

charakterizovat jako prezentaci, která poslouží mís to vizitky. 

 

9.2.3 Zkrácený a plný podnikatelský plán  

 Rozdílnost t ěchto dokument ů je v citlivosti uvád ěných dat. 

Platí, že zkrácená verze by nem ěla obsahovat detailní 

informace o podnikatelském zám ěru. Respektive takové, které by 

bylo možné odcizit (okopírovat) a použít je pro jin ý nový 

záměr. 

 Plný plán uvádí nejen co podnikatelským zám ěrem je, ale 

také podrobn ě popisuje jeho implementaci. Informace jsou 

zpracovány do detailní podoby. Z toho d ůvodu by m ěl být 

přístupný pouze ur čitým lidem. Rozhodn ě nepat ří do rukou 

široké ve řejnosti. Doporu čuje se podepsání tzv. NDA – Non 

Disclosure Agreement pro lidi, kte ří jej použijí a uvidí. 

Jedná se o stvrzení, že daný člov ěk nepoužije informace 

z podnikatelského plánu ve sv ůj prosp ěch. 

 Plný podnikatelský plán má podrobn ě a výstižn ě odpov ědět 

na základní otázky – co d ělám, co pot řebuji a co nabízím. Nebo 

také - kde, jak, co, pro č a kolik. Tento dokument má rozsah 

okolo 5-10 stran a obsahov ě se v ěnuje výše uvád ěnému (kapitola 

9.1). 
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Celkov ě shrnuto, podnikatelský plán je pro NNO, která se 

rozhodla za čít se samofinancováním nezbytným dokumentem. 

Rozhodn ě není rozumné se procesu plánování a p řevedení na 

podnikatelský plán vyhnout. Práv ě tento dokument (i celý 

plánovací proces) pom ůže organizaci s implementací a bude 

zdrojem informací p ři jeho realizaci. Pomáhá také k ošet řením 

rizik a celkov ě ur čuje sm ěřování NNO v oblasti podnikání.  
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Závěr  

 

Teoretický p ředpoklad a cíl práce – vytvo ření komplexního 

a p řehledného zpracování problematiky samofinancování 

v neziskovém sektoru - pokládám za napln ěný. Práce podává 

ucelený p řehled o tom co samofinancování je i není, jaká je 

jeho podstata a p ředevším pro č je tolik d ůležité v praxi. 

Práce svým obsahem a podrobn ě zpracovanou problematikou 

zapl ňuje prázdné místo na informa čním trhu o alternativách 

klasického zp ůsobu financování NNO. 

 

Užite čné rozší ření shledávám v hlubším zpracování 

marketingu prodeje a jeho p římém užití v praxi (v četn ě 

výzkumné části). Další související témata, kterým bych se rád  

věnoval, jsou studie názor ů lidí p ůsobících v neziskovém 

sektoru na samofinancování a p říklady dobré praxe. Pohled 

zástupc ů z řad ministerstev (osob p řerozd ělujících státní 

dotace), ale také projektových manažer ů neziskových 

organizací. Možné rozší ření vidím také v p řípadové studii 

konkrétních podnikatelských zám ěr ů, v četn ě vyhodnocení jejich 

úsp ěšnosti.  

Práce zpracovává téma rizika samofinancování, ale n ezabývá 

se p římo jišt ěním aktivit samofinancování jako takových. Toto 

téma je bezesporu vhodné k p řípadnému dalšímu rozší ření.  

 

Výstupem práce je doporu čení zvážit samofinancování jako 

reálnou možnost kofinancování činnosti neziskových organizací. 

Návrhem pro organizace je provedení základní fáze p rocesu 

samofinancování. Minimáln ě samotné zvážení, vygenerování 

alespo ň n ěkolika návrh ů na podnikatelské zám ěry a provedení 

předběžných studií proveditelnosti. Tato činnost dle mého 

názoru organizaci mnoho neubere, ale naopak m ůže mnoho p řidat. 

Neangažovanost NNO v této oblasti považuji za probl ematickou a 

nesprávnou. Jak jsem zmi ňoval v úvodu, NNO mají opravdu mnohé 

k nabídnutí, jen je pot řebné si to uv ědomit. 
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Resumé 

 

Bakalá řská práce „Zdroje a možnosti vlastního financování 

nestátních neziskových organizací v sociální sfé ře“ řeší 

otázku alternativ v rámci financování neziskového s ektoru, 

potažmo neziskových organizací. Vlastní financování  stojí 

v opozici klasickému zp ůsobu získávání finan čních prost ředk ů, 

které jsou neziskovým organizacím p řerozd ělovány státem 

(nej čast ěji skrze ministerstva) nebo územn ě správními celky. 

Zárove ň je odlišné od fundraisingu, který je sm ěřován na 

neve řejné zdroje - tj. nada ční, ale i firemní nebo soukromé ve 

smyslu individuálních dárc ů. 

 

 Úst ředním tématem práce je financování organizace 

z vlastních zdroj ů, nej čast ěji formou p říjm ů z vlastní 

činnosti. Jedná se o tzv. samofinancování, aktuální trend 

v neziskovém sektoru. Samofinancování pomáhá nezisk ovým 

organizacím alespo ň částe čně finan čně zvládnout nep říznivé 

období a dává jim možnost podílet se na kofinancová ní 

vlastních projekt ů. 

  

Zjednodušen ě řečeno, samofinancování je výd ěle čnou 

aktivitou neziskové organizace, jejíž zisk je ur čen pro 

financování hlavní činnosti té dané organizace (za jejímž 

účelem byla z řízena). Práce je komplexním materiálem 

zpracovávajícím tuto problematiku, v četn ě teoretického 

zakotvení i p řesahu formou praktického využití. Práce není 

manuálem nebo p říru čkou. Informace, které poskytuje, by ovšem 

měly být dostate čné pro pochopení procesu a možností pro 

zavedení samofinancování do praxe. 

 



69  
 

Summary 

 

The bachelor thesis „Resources and possibilities of  self-

funding of NGO in social field“ deals with issue of  

alternative funding in non-profit segment, especial ly in case 

of NGOs. Self-funding stays in opposition of classi cal way of 

NGO funding (obtaining grants), which is mostly rep resented by 

– state redistribution (often through ministry) or territorial 

administrative units. At the same time it is differ ent from 

fundraising, which is directed to the private sourc es - i. e. 

foundation sources, but also sources of corporation  or 

individual donators.  

 

NGO financing from self sources is the main topic o f the 

work, especially organization income from self acti vities 

(activities of commercial character). It is so call ed self-

funding / self-financing, actual trend in non-profi t segment. 

Self-funding is for NGOs really useful in adverse f inancial 

situation and gives the possibility to co-financing  their own 

projects. 

 

Simplified told, self-funding is gainful activity o f NGO 

and the gain is used for financing the main activit y of 

organization (behind this purpose was established).  The 

bachelor thesis is complex material which solves th e 

problematic of self-funding, includes theoretic kno wledge and 

possibilities of practical usage. The work is not s omething 

like as a manual or handbook. But reported informat ion should 

be sufficient for understanding the process and pos sibility 

for implementation of self-funding operations to th e reality 

(practice). 
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Příloha č. 1  
 

 

(zdroj: Etchart aj., 2001, s. 21) 
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Příloha č. 2  

 

(zdroj: Etchart aj., 2001, s. 22) 
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Příloha č. 3  

 

(zdroj: N ěmeček, 2008a)  
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Příloha č. 4  

Hodnocení podnikatelského zám ěru v rámci PSP. 

Zpoplatn ění dou čování pro klienty organizace – ohrožené d ěti a 

mládež ve v ěku 6-18 let.  

Vědomosti a 
zkušenosti 

Dovednosti Osobnostní rysy  
/ touhy / zájmy 

- dou čování 
poskytujeme úsp ěšně 
přes 2 roky 

- naši lekto ři jsou 
převážn ě studenti 
VŠ 

- chybí metodika 
výb ěru a hodnocení 
lektor ů 

- máme málo 
lektor ů, kte ří jsou 
schopni dou čovat 
přírodní v ědy 
(nejv ětším 
problémem jsou 
předměty – 
matematika, chemie) 

- lekto ři jsou 
empati čtí, citlivý, 
trp ělivý 

- lekto ři 
respektují pot řeby 
dětí 

 

(pozn. vycházím z analýz v rámci projektu Pilí ř finan ční 
stability, realizovaném v o.s. LATA – konkrétní úda je jsou 
záměrn ě upraveny – tento p říklad je pouze modelový) 

(zdroj: N ěmeček, 2009b) 
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Příloha č. 5  

Hodnocení podnikatelského zám ěru v rámci PSP 

Zpoplatn ění dou čování pro klienty organizace – ohrožené d ěti a mládež ve 

věku 6-18 let.  

Klí čové, st ěžejní 
hodnoty organizace 

  

Komplikace 
- Co by p řípadné 
zavád ění samofinancování 
mohlo ohrozit? 

Strategie prevence 
- Jakou strategii 
zvolíme, abychom se 
potenciálnímu ohrožení 
vyhnuli? 

- dou čování je pouze 
návaznou službou, 
primárn ě hledáme 
dobrovolníky, poté až 
lektory 

- služby poskytujeme 
klient ům zdarma 

- pomoc klientovi 
ohroženému sociálním 
vylou čením – propadnutí 
nese n ěkteré aspekty 

- dou čování je zahrnuto 
v našich projektech, 
které již probíhají – 
aktivita je dotována 

- než dobrovolníci budou 
lidé rad ěji dou čující – 
návaznou službu budou 
vnímat jako rovn ěž 
prosp ěšnou a nebudou mít 
pot řebu být 
dobrovolníkem 

- místo dou čování p řes 
naši organizaci budou 
lekto ři dou čovat 
soukrom ě 

- dono ři nebudou chtít 
podpo řit aktivitu 
kofinancovanou klientem 

- klient nebude mít na 
úhradu služby, a č 
aktivn ě p ředchází jeho 
příp. sociálnímu 
vylou čení 

- úpln ě odd ělit 
doučování – dou čující 
nebude nikdy dobrovolník 
nebo zvýhodnit 
dobrovolníky, kte ří také 
doučují – dostanou více 
peněz 

- aby nedou čovali 
lekto ři soukrom ě, je 
pot řeba nastavit dohodu 
přes nefinan ční výhody; 
příp. stanovit základní 
plat, který budou 
pobírat 

- nutno v projektech 
definovat, že na 
doučování se podílí 
finan čně také klienti, 
případn ě je v projektu 
pro klienty za sníženou 
cenu apod. – nebo jej 
vy řadit z projekt ů úpln ě 

- klientovi, který nemá 
na úhradu, poskytneme 
službu zdarma – nutno 
definovat proces 
individuálního 
posuzování 

 

(pozn. vycházím z analýz v rámci projektu Pilí ř finan ční stability, 
realizovaném v o.s. LATA – konkrétní údaje jsou zám ěrn ě upraveny – tento 
příklad je pouze modelový) 

(zdroj: N ěmeček, 2009b) 
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Příloha č. 6  
 

 

(zdroj: N ěmeček, 2008a) 

Rámcový propočet počátečních nákladů 
Uveďte všechny náklady (resp. výdaje) nezbytné k nastartování aktivity. Zachovejte základní 
strukturu tabulky; vnitřní členění si upravte dle potřeby. Hodnoty uvádějte v tis. Kč. 

Název aktivity: 
 v tis Kč 

A. Vybavení   
A.1 Budovy, pozemky   
A.2 Stroje, zařízení   
A.3 Dopravní prostředky   
A.4 Počítače, SW   
A.5 Nábytek   
A.6 Telefony    
A.7 Rekonstrukce, montáže   
   
   
    

B. Materiál   
B.1 První nákup materiálu, surovin   
B.2 Kancelářské potřeby   
B.3 Obalový materiál   
B.4 Reklamní materiál   
   
   
   
   
    

C. Nájem pro celé přípravné období    
   

D. Služby   
D.1 Konzultace, školení (vč. výdajů na dopravu, ubytování a stravu)   
D.2 Licence, registrační poplatky, povolení,    
D.3 Poradenství  
D.4 Marketingové náklady (design, reklama, promotion …)   
D.5 Účetnictví  
D.6 Pojištění  
   
   
    

E. Peněžní hotovost   
E.1 Platy pro celé přípravné období + I. měsíc provozu   
E.2 Rezerva  
   
   
    
  Celkové počáteční výdaje (tis. Kč)   
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Příloha č. 7  

Tabulka náklad ů pro výpo čet analýzy bodu zvratu tzv. break-
even analýza. 

  Výdaj Fixní Pohyblivý 

1 Náklady na prodané zboží(NPZ)   

2 Výdaje na zaměstnance    

3 Nájem /služby, sítě   

4 Telefon   

5 Poštovné   

6  Tisk   

7 Kancelářské potřeby   

8  Pojištění   

9 Reklama     

10 Jiné   

11 Jiné   

12 Jiné   

  Celkem   

 

(zdroj: N ěmeček, 2008a) 
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Příloha č. 8  

Příklad analýzy bodu zvratu u modelového zám ěru - Zpoplatn ění 

doučování pro klienty organizace – ohrožené d ěti a mládež ve 

věku 6-18 let.  

Fixní náklady za stanovené období = 50 000K č/měsíc 

- koordinátor, nájemné, energie, kancelá řské pot řeby, 

propagace. 

Cena za jednotku = 150K č 

- cena za 1h dou čování. 

Variabilní náklady na jednotku = 100K č 

- zaplacení hodiny dou čování pro lektora. 

Analýza bodu zvratu: 

50 000 

  = 1000 dou čovaných hodin/m ěsíc 

150-100 

 

V tomto konkrétním p řípad ě bude tedy muset organizace 

realizovat minimáln ě 1000 hodin dou čování, aby byla na nulovém 

bodě. 

(pozn. vycházím z analýz v rámci projektu Pilí ř finan ční 
stability, realizovaném v o.s. LATA – konkrétní úda je jsou 
záměrn ě upraveny – tento p říklad je pouze modelový) 

(zdroj: N ěmeček, 2009d) 
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