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SOUHRN 

Tématem této bakalářské práce je postavení neziskových organizací ve vztahu k obci. 

Práce je ve své  teoretické části zaměřena na základní vymezení pojmu nezisková 

organizace, na typy neziskových organizací, jejich legislativu, poslání, vizi, cíle, funkce, 

financování a v neposlední řadě hospodaření. 

Hlavní náplní praktické části je postavení kulturních, sportovních a zájmových 

organizací ve vztahu k městu Rychnov nad Kněžnou a dále porovnání struktury jednotlivých 

organizací s městem Lanškroun a vymezení jejich přínosů a nedostatků pro město. 
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ABSTRACT 

Final work´s  topic is „The position of non-profit organizations  in relation to local 

self-government”. 

The focus of the work, in its theoretical part, is on defining the term „non- profit 

organization” and  on specifying diferrent types of non-profit organizations as well as  the 

way of their functioning with the emphasis on  legislature, financing, management, main 

objectives and visions. 

Practical part of the work deals with the issue  of  the position of  cultural, sport  

organizations and interest groups  in relation to the town Rychnov nad Kněžnou. It also 

focuses on the comparison of the structure of  the  individual organizations with the 

organizations in the town of Lanškroun . Finally,  the  benefits and shortcomings of the 

organizations in relation to the town are described. 
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Úvod 
 

Systém veřejné správy v České republice je postaven na nezávislých samosprávných 

obcích (obec je základní územní samosprávné společenství občanů, tvořící územní celek).1  

Samosprávné postavení obcí včetně jejich fungování je založeno na osobním, územním 

a ekonomickém základu zakotveném v Ústavě. Plné využití veškerého potenciálu obce 

je možné pouze tehdy, je-li obec řízena koncepčně.2 

Tato bakalářská práce má ambice ukázat na postavení kulturních, sportovních 

a zájmových organizací ve městě Rychnov nad Kněžnou a zhodnotit jejich přínosy 

a nedostatky jak pro město, tak pro občany.  

Bakalářská práce je uspořádána do tří částí. První popisuje obecně problematiku 

postavení jednotlivých organizací ve vztahu k obci, zaměřeno na neziskové organizace, 

především na neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné a veřejně prospěšné 

a zčásti i na neziskové veřejnoprávní organizace rozpočtového a příspěvkového typu. Druhou 

část tvoří situační analýza Rychnova nad Kněžnou, tedy popis stávajícího stavu, deskripce3 

jednotlivých, vybraných kulturních, sportovních a zájmových organizací. A aplikace 

teoretického základu neziskových organizací na současnou situaci města. Hledá jejich přínosy 

a nedostatky pro město. Poslední část se věnuje porovnání struktury organizací ve městě 

Rychnov nad Kněžnou a městě Lanškroun a současně poskytuje doporučení pro systém 

poskytování služeb v oblasti kulturních, sportovních a zájmových organizací. 

 

Cílem práce je seznámení s  problematikou neziskových organizací, a to především 

soukromoprávních organizací vzájemně a veřejně prospěšných a částečně i příspěvkových.  

Hlavním cílem práce je charakteristika postavení neziskových organizací 

se zaměřením na kulturní, sportovní a zájmové organizace, jejich vztahu k obci 

a charakteristika jejich přínosu, nezbytnosti a užitečnosti pro město a pro občany. Kromě toho 

posouzení konkrétního stavu ve městě Rychnov nad Kněžnou a zhodnocení neziskových 

organizací v něm působících a v neposlední řadě poskytnout doporučení pro  systém podpory 

a poskytování služeb v těchto organizacích. 

                                                 
1 Kolektiv autorů, ZÁKON O OBCÍCH s komentářem, Praha: Linde Praha a.s., 2005 
2 Pramen: Brejšová Petra, diplomová práce, 2005 
3 Charakteristika, popis 



Univerzita Pardubice  Jitka Kotěrová 
Fakulta ekonomicko-správní                                                                                                Úvod   

Pardubice, 2008  strana 10 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

V praktické části se zabývá zhodnocením jednotlivých, vybraných organizací. 

Prezentuje výši příspěvků jednotlivým organizacím z rozpočtu města ve sledovaném období, 

dále se věnuje rozboru jejich hospodářské činnosti a upozorňuje na vyskytující se nedostatky 

a naopak přínosy. 
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1 Literární rešerše 

1.1 Vymezení prostoru pro působení neziskových 
organizací 

Pro pochopení principů, na kterých neziskové organizace fungují a proč vlastně 

existují je nesporně důležité znát vymezení prostoru, který je jim určen v rámci národního 

hospodářství. Tedy vymezení mantinelů, ve kterých mohou vyvíjet svoji činnost a při tom 

plnit svá poslání ve vztahu k občanské společnosti, kterou pomáhají stabilizovat, kultivovat 

a ve které podporují demokratické principy jejího fungování.4 

 Z hlediska principu financování je možné členit národní hospodářství podle níže 

uvedeného schématu. 

 
    NÁRODNÍ  HOSPODÁŘSTVÍ 
 
 
 ziskový (tržní) sektor                                                  neziskový (netržní) sektor 
 
 
 
                                               veřejný sektor           nestátní sektor           sektor domácností 
 
 

Zdroj: Strecková, Y., Malý, I a kol., Veřejná ekonomie pro školu v praxi, 1998 

 

 
 Ziskový sektor je charakteristický tím, že základním cílem subjektů, je dosažení zisku. 

Tyto ekonomické subjekty se financují samy. Prostředky na svůj provoz a rozvoj získávají 

z tržeb za prodej statků, které vytvářejí a realizují na trhu za tržní ceny. V ziskovém sektoru 

platí v plném rozsahu zákonitosti trhu. 

 Neziskový sektor je charakteristický tím, že základním cílem subjektů tohoto sektoru 

není produkce zisku, ale přímá produkce užitku. Prostředky na svůj provoz a rozvoj zpravidla 

získávají zcela či z podstatné části z veřejných rozpočtů (státních, územních, municipálních) 

anebo prostřednictvím jiných přerozdělovacích nástrojů od konkrétních fyzických 

či právnických osob (nadační fondy, sponzorské příspěvky, apod.). Poskytují-li tyto subjekty 

statky a určitou cenu, nemá tato cena charakter tržní ceny, ale je to forma určitého podílu 

kupujícího na nákladech. V neziskovém sektoru neplatí zákony trhu. 

                                                 
4 Pramen: Rektořík, J. a kol., 2001, s. 13 
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 Neziskový veřejný sektor (všeobecně se označuje jako veřejný sektor) představuje 

tu část národního hospodářství (neziskového sektoru), která je financována z veřejných 

financí, je řízena a spravována veřejnou správou, rozhoduje se v ní veřejnou volbou a podléhá 

veřejné kontrole. 

 Neziskový soukromý sektor (třetí sektor) představuje tu část národního hospodářství, 

jejíž cílovou funkcí není zisk, ale přímý užitek. Je financován ze soukromých financí, 

tedy financí soukromých fyzických a právnických osob, které se rozhodly vložit své 

soukromé finance do konkrétní, předem vymezené produkce nebo distribuce statků, aniž by 

očekávaly, že jim tento vklad přinese finančně vyjádřený zisk. Příspěvek z veřejných financí 

však není vyloučen. 

 Sektor domácností plní v rámci národního hospodářství významnou roli svým 

začleněním do koloběhu finančních toků a vstupem na trh produktů a výrobních faktorů. 

Tento sektor má zásadní význam pro formování občanské společnosti.5 

1.2 Charakteristika neziskových organizací 

V české odborné ekonomické literatuře není definována charakteristika organizací, 

které působí v neziskové sféře. Pro další výklad se vychází z definice uvedené v § 18, 

odstavce 8 zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jde 

o organizace charakteru právnické osoby, která nebyla zřízena nebo založena za účelem 

podnikání. V citovaném zákoně je dále v § 18 uvedeno, že se jedná o následující typy 

organizací: 

� zájmová sdružení právnických osob, 

� občanská sdružení včetně odborových organizací, 

� politické strany a hnutí, 

� státem uznávané církve a náboženské společnosti, 

� nadace a nadační fondy, 

� obce, 

� organizační složky státu a územních samosprávných celků, 

� příspěvkové organizace,  

� státní fondy, 

� obecně prospěšné společnosti, 

� veřejné vysoké školy.6 

                                                 
5 Pramen: Tetřevová, L., 2003, s. 19 -20 
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Uvedený přehled organizací je dostačující pro výpočet daně z příjmu.  

TETŘEVOVÁ7 definuje neziskové (či nevýdělečné) organizace jako takové, které tvoří 

neziskový sektor, jsou to organizace, které nebyly založeny či zřízeny za účelem podnikání. 

Jsou to organizace, o jejichž činnost je jiný zájem, ať už státu, společnosti či určité skupiny 

lidí. 

1.3 Základní legislativa pro vybrané typy neziskových 
organizací 

1.3.1 Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné 

Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné mají povinnost se řídit  

těmito zákony: 

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

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

 

A další zákony, které se týkají profesních komor, které mohou realizovat i veřejně 

prospěšnou činnost. Jedná se např. o zákon č 254/2000 Sb. o auditorech, ve znění pozdějších 

předpisů – Komora auditorů, zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 

– Česká advokátní komora a další. 

1.3.2 Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné 

Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné mají povinnost se řídit těmito  

zákony: 

• Zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

• Zákon č. 308/1991 Sb. o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských 

společností, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 340/2000 Sb. o sdružení v politických stranách a politických hnutí, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

                                                                                                                                                         
6 Pramen: Rektořík, J. a kol., 2001, s. 39 – 40 
7 Pramen: Tetřevová L., 2003, s. 29 
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Ve své práci dále aplikuji, z neziskových soukromoprávních organizací veřejně 

prospěšných, pouze zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, ve znění 

pozdějších předpisů, podle kterého se řídí nadační fond F. M. Pelcla se sídlem v městě 

Rychnov nad Kněžnou. 

1.3.3 Neziskové veřejnoprávní organizace rozpočtového a 
příspěvkového typu 

Neziskové veřejnoprávní organizace rozpočtového a příspěvkového typu mají povinnost  

se řídit těmito zákony: 

• Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 217/2000 Sb. o mzdě a odměně za pracovní pohotovost a o průměrném 

výdělku, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a navazující pokyny 

MF. 

• Daňové zákony.8 

 

Neziskovými veřejnoprávními organizacemi rozpočtového a příspěvkového typu 

se budu zabývat jenom okrajově a to především u organizací ve městě Lanškroun. Lanškroun 

je mimo jiné i zřizovatelem několika kulturních organizací, které zmíním v dalším textu, na 

rozdíl od města Rychnova nad Kněžnou, kde některé kulturní organizace, spadají do Kultury 

s. r. o., která je společností s ručením omezeným a jiné do neziskových soukromoprávních 

organizací, ať už vzájemně či veřejně prospěšných. 

1.4 Typy neziskových organizací působících v ČR 

Nejvhodnější rozdělení organizací v neziskovém sektoru je dělení do pěti skupin a to  

podle typologických znaků: 

                                                 
8 Pramen: Rektořík, J. a kol., 2001, s. 57 



Univerzita Pardubice  Jitka Kotěrová 
Fakulta ekonomicko-správní                                                                                            Rešerše   

Pardubice, 2008  strana 15 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

I. Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, s globálním posláním  

vzájemně prospěšné činnosti.  

II. Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, s globálním posláním  

veřejně prospěšné činnosti. 

III. Neziskové veřejnoprávní organizace typu organizačních složek a příspěvkových  

organizací státu a samosprávných územních celků s globálním posláním veřejná 

 správa a veřejně prospěšná činnost. 

IV. Neziskové ostatní veřejnoprávní organizace, s globálním posláním veřejně prospěšná  

činnost. 

V. Neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společností a jim podobných  

(jde o výjimečné případy neziskových organizací) s možností globálního poslání 

veřejně i vzájemně prospěšné činnosti.9 

  

Ve své práci se budu věnovat především bodu římská jedna, dvě a zčásti i tři. 

1.4.1 Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné 
(příklady) 

a) občanská sdružení 

b) zájmová sdružení právnických osob 

c) sdružení bez právní subjektivity 

 

Občanská sdružení 

Vznikají ze zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů o sdružování občanů. 

Občané mají právo se svobodně sdružovat bez povolení státního orgánu. Občanská sdružení 

registruje Ministerstvo vnitra. Občanské sdružení je samostatnou právnickou osobou 

s přiděleným identifikačním číslem od Českého statistického úřadu. Návrh na registraci 

podává nejméně tříčlenný přípravný výbor, ve kterém alespoň jedna osoba musí být starší 

18 let. Ministerstvo vnitra registruje stanovy, které musí obsahovat: 

� název sdružení (příp. i zkratku, bude-li používána), 

� sídlo, 

� cíl činnosti, 

                                                 
9 Pramen: Rektořík, J. a kol., 2001, s. 43 
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� orgány sdružení a způsob jejich ustavování a určení orgánů a funkcionářů oprávně-

ných jednat jménem sdružení, 

� ustanovení o organizačních jednotkách,  

� zásady hospodaření. 

Zánik sdružení může nastat dvěma způsoby: 

• dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, 

• pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra a jeho rozpuštěním. 

Občanská sdružení se netýkají: politických stran, církví a náboženských společností, 

výdělečné činnosti a výkonu povolání, armády, policie a justice. 

Příklady občanských sdružení: 

Odborové organizace, tělovýchovné jednotky, zahrádkáři, rybářské spolky, chovatelé včetně 

včelařů, spolky žen, Český červený kříž, myslivecká sdružení a Český myslivecký svaz, Obec 

architektů, Obec moravskoslezských spisovatelů, Asociace muzeí a galerií, amatérské kulturní 

spolky, Rada státních galerií.10 

 

Zájmová sdružení právnických osob 

Řídí se zákonem č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

Právnické osoby zakládají sdružení k ochraně svých zájmů nebo k dosažení jiného účelu. 

Znamená to, že tento typ sdružení může být ustanoven i jako zisková organizace. Rozhodující 

je její poslání zapracované do zakladatelské smlouvy. 

 Zájmové sdružení právnických osob je právnickou osobou, která se zakládá: 

� písemnou zakladatelskou smlouvou nebo, 

� schválením účelu založení na ustavující členské schůzi, ze které musí být psán zápis 

se seznamem zakládajících členů a jejich podpisy. Přílohou smlouvy nebo zápisu musí 

být stanovy. 

Stanovy musí obsahovat: název, sídlo, předmět činnosti, úpravu majetkových poměrů,  

vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů, orgány sdružení a vymezení jejich 

působnosti, způsob zrušení a naložení s jeho likvidačním majetkem, výši členského 

příspěvku. 

                                                 
10 Pramen: Rektořík, J. a kol., 2001, s. 48 - 49 



Univerzita Pardubice  Jitka Kotěrová 
Fakulta ekonomicko-správní                                                                                            Rešerše   

Pardubice, 2008  strana 17 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 Sdružení jako právnická osoba odpovídá svým majetkem za nesplnění povinností. 

Právní způsobilosti sdružení nabývá zápisem do registru sdružení. Sdružení zaniká výmazem 

z registru, kterému předchází likvidace, jestliže sdružení nepřechází na právního zástupce.11 

1.4.2 Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné 
(příklady) 

a) obecně prospěšné společnosti 

b) nadace a nadační fondy 

c) politické strany a politická hnutí 

d) církve a náboženské společnosti 

e) organizace s cizím prvkem 

 

Nadace a nadační fondy 

Jsou upravovány zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, ve znění  

pozdějších předpisů. Zákon uvádí tyto instituty jako účelová sdružení majetku zřízená 

a vzniklá pro dosahování obecně prospěšných cílů. Tím se rozumí zejména rozvoj duchovních 

hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitních hodnot, ochrana přírodního prostředí, 

kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu. Majetek nadace 

tvoří nadační jmění a ostatní majetek nadace, kdežto nadační fond používá k dosahování 

poslání, pro které byl zřízen, všechen svůj majetek. Nadace nebo nadační fond se zřizuje 

písemnou smlouvou uzavřenou mezi zřizovateli nebo zakládací listinou, je-li zřizovatel 

jediný, nebo závětí a zapisují se do nadačního rejstříku u příslušného soudu. Nadační jmění 

nesmí být nižší než 500.000 Kč. 

 Orgány nadace a nadačního fondu tvoří správní rada a dozorčí rada, případně revizor. 

Zákon přesně vymezuje pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace 

a nadačního fondu. 

 Roční uzávěrka nadace musí být vždy ověřena auditorem. Roční uzávěrka nadačního 

fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok v němž úhrn celkových nákladů nebo 

výnosů převýšil 3.000.000 Kč nebo pokud majetek nadačního fondu je vyšší jak 

3.000.000 Kč. Zákon přesně vymezuje obsah výroční zprávy a také povinnost jejího uložení 

u rejstříkového soudu.12 

                                                 
11 Pramen: Rektořík, J. a kol., 2001, s. 49 - 50 
12 Pramen: Rektořík, J. a kol., 2001, s. 54 
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1.4.3 Neziskové veřejnoprávní organizace rozpočtového a 
příspěvkového typu (příklady) 

a) organizační složky státu a územních samosprávných celků 

b) příspěvkové organizace státní a územních samosprávných celků 

c) obce 

d) kraje 

e) svazky obcí 

f) Akademie věd ČR 

g) vězeňská služba a justiční stráž 

h) Grantová agentura ČR 

i) Ústavní soud ČR 

j) Nejvyšší kontrolní úřad 

 

Organizační složky územních samosprávných celků (kraje, obce) 

Organizační složku územního samosprávného celku (dále jen „organizační složka“)  

zřizuje kraj nebo obec podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů (dále jen zákon) z rozhodnutí svého zastupitelstva jako své zařízení bez právní 

subjektivity pro takové činnosti, které: 

a) nevyžadují velký počet zaměstnanců, 

b) nepotřebují složité a rozsáhlé strojní nebo technické vybavení, 

c) nejsou vnitřně odvětvově či jinak organizačně členěné, nevstupují do složitých 

ekonomických nebo správních vztahů. 

Organizační složka hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou. Její 

pracovníci jsou zaměstnanci zřizovatele, který jmenuje vedoucího organizační složky 

a o jejím vzniku vydá zřizovací listinu s obsahem dle zákona. 

 Organizační složka hospodaří podle pravidel stanovených zákonem. Zřizovatel má  

ve svém rozpočtu obsaženy veškeré příjmy a výdaje svých organizačních složek, což 

znamená, že rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu zřizovatele. Na organizační 

složku přenáší pak zřizovatel oprávnění disponovat jen s takovými peněžními prostředky, 

které souvisejí s její běžnou, pravidelnou činností, již je nutné zabezpečovat operativně. Tyto 
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prostředky poskytuje zřizovatel organizační složce formou provozní zálohy v hotovosti nebo 

zřízením běžného účtu u banky.13 

 

Příspěvková organizace územních samosprávných celků 

Příspěvkové organizace územních samosprávných celků (dále jen příspěvková 

organizace) zřizuje kraj nebo obec podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů (dále jen zákon) § 27 - § 37 pro takové činnosti ve své působnosti, které 

jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní 

subjektivitu. Znamená to, že příspěvková organizace je právnickou osobou, o jejímž vzniku 

vydá zřizovatel zřizovací listinu s obsahem dle zákona s vymezením hlavního účelu a tomu 

odpovídajícího předmětu činnosti, označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují 

jménem organizace a také vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové 

organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití. Vznik a zrušení 

příspěvkové organizace, či změna ve zřizovací listině se zveřejňuje v úředním věstníku. 

Příspěvková organizace se také zapisuje do obchodního rejstříku. 

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností 

(pro kterou byla zřízena) a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. 

Dále hospodaří s prostředky svých fondů, kterými jsou: 

a) rezervní fond,  

b) investiční fond, 

c) fond odměn, 

d) fond kulturních a sociálních potřeb, 

dále s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků 

ze zahraničí. Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci 

v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb. Pokud příspěvková organizace vytváří 

ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. 

Zřizovatel může organizaci povolit i jiné využití tohoto zdroje. Zůstatky peněžních fondů 

se po skončení roku převádějí do následujícího roku.14 

 

                                                 
13 Pramen: Rektořík, J. a kol., 2001, s. 58 
14 Pramen: Rektořík, J. a kol., 2001, s. 59 
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1.5 Třídící znaky neziskových organizací 

Neziskové organizace lze podle bohatosti poslání, cílů a jejich činnosti napříč celou  

občanskou společností klasifikovat podle následujících znaků: 

� podle kritéria zakladatele: 

a) organizace založené veřejnou správou,  

b) organizace založené soukromoprávní nebo fyzickou osobu, 

   c) organizace, které vznikly jako veřejnoprávní organizace, 

� podle globálního charakteru poslání: 

a) organizace veřejně prospěšné,  

b) organizace vzájemně prospěšné, 

� podle právně organizační formy: 

a) organizace založené podle zákonů č. 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla 

a č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

b) organizace zřízené podle ostatních zákonů platných pro neziskové  

organizace, které pak konkrétně upravují právně organizační formu 

a obvykle i způsob financování,  

c) organizace zřízené podle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník a orga-

nizace s podobným charakterem, 

� podle způsobu financování: 

a) organizace financované zcela z veřejných rozpočtů (tzv. rozpočtové  

organizace),  

b) organizace financované zčásti z veřejných rozpočtů (příspěvkové  

organizace),  

c) organizace financované ze svých vlastních příjmů prodejem produkova-

ných statků  

d) organizace financované z jiných zdrojů (dary, sbírky, sponzoring, různé 

typy grantů), 

� podle charakteristiky realizovaných činností: 

a) znaky společné pro všechny typy neziskových organizací 

b) znaky společné pouze pro soukromé neziskové organizace.15 

                                                 
15 Pramen: Rektořík, J. a kol., 2001, s. 43 
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1.5.1 Znaky neziskových organizací 

Obecně jsou neziskové organizace charakterizovány těmito společnými znaky: 

� nejsou založeny za účelem podnikání, tedy za účelem tvorby zisku,  

� produkce statků (a většinou jde o služby) je omezena konkrétním výčtem, 

v naprosté většině se jedná o produkci statků, které jsou produkovány v bloku 

společenských potřeb, v bloku rozvoje člověka a částečně i v bloku poznání 

a informací, 

� mohou, ale nemusí být financovány z veřejných rozpočtů.16 

1.6 Vize neziskových organizací 

Vypracování formulace vize je prvním krokem jak pro založení organizace, tak 

pro úspěšné uplatnění jejího poslání a vypracování úspěšného strategického plánu. Záleží 

na charakteru poslání organizace, zda je formulace vize, s níž všichni souhlasí, snadné 

nebo naopak obtížné. 

Charakteristika formulace vize: 

• hledí do daleké budoucnosti, 

• její definice je krátká, 

• je srozumitelná pro každého,  

• popisuje neměnný stav, 

• může jí sdílet několik organizací v místě, v regionu, ve státě, na kontinentě, 

ve světě. 

Příklady vizí: 

o Chceme svět, ve kterém lidé žijí v občanské společnosti, v demokracii. 

o Chceme krajinu, ve které budou existovat trvale udržitelné podmínky pro rozvoj. 

o Chceme, aby i nemocné děti byly šťastné. 

o Chceme omezovat byrokracii. 

o Chceme zvyšovat vzdělanost společnosti. 

o Chceme eliminovat rasové předsudky a xenofobi.17 

o Chceme ochraňovat a udržovat kulturní dědictví. 

                                                 
16 Pramen: Strecková, Y., Malý, I., 1998, s. 166 
17 Je odborný termín ze sociologie, který v doslovném překladu znamená strach z cizinců. Obecně se slovo používá k 
označení mezilidské nesnášenlivosti a předsudků vůči lidem z jiné země, či při nedostatku úcty k jejich tradicím a rozdílné 
kultuře. Abstraktně se slovo používá jako strach z neznámého, či z cizích věcí.  
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o Chceme pomáhat starým a nemocným lidem.18 

1.7 Cíle neziskových organizací 

Cílem neziskové organizace rozumíme stav, kterého by mělo být dosaženo v určitém  

období. Cíle můžeme dělit dle různých kritérií: 

a) Kritérium funkce 

• cíle primárních funkcí, 

• cíle sekundárních funkcí. 

 

b) Kritérium času 

• cíle dlouhodobé, 

• cíle střednědobé, 

• cíle krátkodobé, 

• cíle operativní. 

c) Kritérium adresnost 

Cílem neziskové organizace jsou obvykle obsaženy v koncepci rozvoje strategického 

plánu, případně pro krátkodobé období, ve věcném a finančním plánu organizace na rok 

či čtvrtletí.19 

1.8 Poslání a funkce neziskových organizací 

Poslání má proti vizi zcela konkrétní charakter ve vztahu k důvodům, proč byla 

nezisková organizace založena, a na rozdíl od ziskových organizací, které jsou zakládány 

za účelem podnikání, vyjadřuje poslání modifikaci činností, které realizuje, a dále představuje 

definici zaměření organizace ve vztahu k dosažení předpokládaných užitků. Musí být výstižné 

a formulované tak, aby odlišovalo danou organizaci od jiných podobně zaměřených 

organizací. Takové poslání je základním vodítkem pro rozhodování o dlouhodobých cílech 

a strategii organizace. Zjednodušeně lze znázornit vazbu mezi posláním a užitkem na modelu 

„Výstup – vstup“.20 

                                                 
18 Pramen: Rektořík, J. a kol., 2001, s. 35 
19 Pramen: Rektořík, J. a kol., 2001, s. 38 
20 Pramen: Rektořík, J. a kol., 2001, s. 35 
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Model vstupů a výstupů u neziskových organizací21 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 Poslání jako dominanta neziskové organizace by se mělo vyznačovat určitými znaky. 

 Detailně rozpracované je obsaženo v dokumentech, které musí (většinu ze zákona) 

neziskové organizace vypracovat, používat a archivovat: 

- žádost o registraci, 

- zakládací či zřizovací listina, 

- zápis do rejstříku či jiné evidence, 

- statut, 

- stanovy, 

- organizační řády, 

- výroční zprávy o hospodaření a audity. 

Formulace poslání závisí na konkrétní organizaci a jejím specifickém charakteru. 

Stejně jako existují odlišnosti mezi jednotlivými neziskovými organizacemi, jejich právní 

formou, velikostí, apod., existují i rozdíly v přístupu k formulaci poslání. V něm se nutně 

musí odrazit např. i zaměření dané organizace, její velikost, ale třeba také její historie. Žádná 

právní norma formulaci poslání neupravuje, přesto je kvalitně formulované poslání základním 

stavebním kamenem úspěšného fungování neziskové organizace.  

Pomocí funkcí je splňováno poslání neziskové organizace a je zabezpečován 

realizační proces organizace. Výsledkem funkce může být produkce statků (služeb) nebo 

podmínky pro produkci těchto statků.22 

 

                                                 
21Zdroj: Rektořík, J., Ekonomika a řízení neziskových organizací, MU Brno, 1998 
22 Pramen: Rektořík, J. a kol., 2001, s. 37 
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1.9 Finanční zdroje neziskových organizací 

Finanční zdroje použitelné pro všechny typy neziskových organizací představují  

výnosy: 

• z vlastní činnosti, pro kterou byla organizace založena nebo zřízena, 

• z doplňkové (hospodářské) činnosti zahrnuté do statutu organizace, 

• z prodeje či pronájmu majetku, 

• z reklam, 

• z darů od fyzických či právnických osob tuzemských i zahraničních, a to včetně 

nadací, dědictví a sponzoringu, 

• od pojišťoven a fondů, 

• z úroků svých vkladů či půjček, 

• ze sbírek, tombol, loterií, 

• ze zdrojů vzniklých organizací zákonnými daňovými úlevami. 

 

Zvláštními finančními zdroji pro některé neziskové organizace jsou: 

• členské příspěvky u organizací, které vyvíjí svoji činnost na členském principu, 

jako například občanská sdružení, profesní komory, politické strany a politická hnutí, 

• příspěvky (pravidelné) věřících občanů u některých náboženských společností, 

• výnosy z daní a poplatků stanovených zákony u obcí, 

• vklady zakladatelů u nadací, nadačních fondů a obecně prospěšných společností, 

• výnosy z poplatků a pokut, např. při narušení ekologie, vynětí ze zemědělského 

půdního fondu, z příjmu ze vstupenek na filmová představení, 

• z výnosu vzešlých z obchodování s cennými papíry ve vlastnictví organizace 

na kapitálovém trhu (státní fondy, obce), 

• za předem stanovených podmínek mohou být zdroji pro rozvoj organizace i úvěry.23 

 

Příspěvky z veřejných rozpočtů jsou určeny neziskovým veřejnoprávním organizacím 

rozpočtovým a příspěvkovým a to podle právní úpravy, v které je řečeno, že to platí 

pro takové organizace, které dostávají příspěvky obligatorně, které příspěvek dostat mohou 

a které organizace příspěvek dostat nemohou.24 

                                                 
23 Pramen: Strecková, Y., Malý, I., 1998, s. 173 - 174 
24 Pramen: Strecková, Y., Malý, I., 1998, s. 174 
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1.10 Hospodaření, účetnictví a zdanění neziskových     
organizací  

Důležitou podmínkou hospodaření každé neziskové organizace je důsledná a podle 

závazných předpisů vedená účetní evidence výnosů a nákladů, aktiv a pasiv, toku finančních 

prostředků, zdanění příjmů, majetku a služeb. Výsledky hospodaření neziskových organizací 

podléhají veřejné kontrole, jsou předmětem auditu a také slouží jako informační složka 

pro dárce a sponzory o tom, jak byly využity jejich darované, ať už věcné či finanční 

prostředky. 

Vedení účetnictví v neziskových organizacích se řídí stejnými předpisy a principy 

jako u organizací ziskových. Existují rozdíly, které vyplývají z rozdílného hospodaření 

jednotlivých organizací a které jsou podle toho upravovány zvláštními předpisy. 

Zdanění neziskových organizací, zejména zdanění příjmů (podle zákona o dani 

z příjmu)25  procházelo a bude procházet různými úpravami a to v souvislosti s tím, jak 

si společnost bude vážit práce neziskových organizací. Neziskové organizace podléhají v ČR 

některým daňovým úlevám, např. neplatí daň z nemovitosti, pokud nemovitost využívají 

pro činnost, pro kterou byla příslušná nezisková organizace založena. Dani podléhají i příjmy 

z jiné, doplňkové činnosti, příjmy z reklam, z pronájmu.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
26 Pramen: Strecková, Y., Malý, I., 1998, s. 174 -175 
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2 Situační analýza 

2.1 Obecná charakteristika města Rychnova nad Kněžnou 

2.1.1 Poloha 

Rychnov nad Kněžnou je pověřenou obcí třetího typu Královehradeckého kraje. 

Malebné město Rychnov nad Kněžnou je okresním městem ve východních Čechách, 

které leží v podhůří Orlických hor, v severovýchodní části Čech, protéká jím řeka Kněžná 

a je přirozeným kulturním, sportovním i společenským centrem této oblasti. Město Rychnov 

na Kněžnou má 11747 obyvatel a z toho je 6 081 žen a 5 666 mužů. Průměrná nadmořská 

výška je 320 m nad mořem a nachází se na 50°09'47,2'' severní šířky, 16°16'27,2'' východní 

délky. Současné město žije bohatým společenským i kulturním životem.  

 

Obr. 1 Poloha města Rychnova nad Kněžnou27 

 

 
 

2.1.2 Historie 

Město ve kterém žila nebo působila řada významných osobností, bylo nazýváno 

Rychnovem Soukenickým. 

Osada při brodu řeky Kněžné a tvrz na vyvýšenině nad ní, byla prvním osídlením 

dnešního Rychnova. Z nejstarších historických zpráv z roku 1258 se dozvídáme, že majitelem 

                                                 
27Zdroj: http://mapy.idnes.cz/#query=search(Rychnov%20nad%20kn%C4%9B%C5%BEnou@0@0)&zoom=0&x=591456&
y=5557793&map=1&base=85&mark_x=591456&mark_y=5557793 
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tvrze s velkými lesy a polnostmi byl Heřman z Drnholce. Obyvatelé se kromě lesních 

a zemědělských prací a chovu dobytka živili drobnými řemesly a obchodem. To vše ovlivnilo 

charakter a růst městečka. Nejvíce vynikli soukeníci, kteří své výrobky dodávali po několika 

staletí na všechny známé středoevropské trhy. 

Udělením z roku 1488 se stal Rychnov nad Kněžnou městem a teprve vznikem 

samostatného Československa se podstatně změnilo sociální postavení zdejších obyvatel 

i formy bydlení a celková životní úroveň. 

Jeho jméno vzniklo počeštěním německého Reichenau. Ve znaku města Rychnova 

nad Kněžnou je panna na jelenu.  

 
Obr. 2 Znak města Rychnova nad Kněžnou28 

 

 
 

2.1.3 Významné osobnosti města 

Z Rychnova nad Kněžnou pochází celá řada významných osobností, od obrozených 

buditelů, přes vynikající spisovatele, lékaře a vědce, až po hudebníky či vrcholové sportovce.  

Ze slavných současných rodáků a osobností města bych ráda zmínila například: 

• dvacetidevítinásobnou mistryni světa ve skibobech (z toho čtyřikrát juniorská) 

a sedminásobnou celkovou vítězku Světového poháru Irenu Francovou-

Dohnálkovou, 

• nositele stříbrné medaile v desetiboji na olympiádě v Sydney 2000 Romana 

Šebrleho, 

• sbormistra Rychnovského dětského sboru Karla Štrégla,  

• organizátora kulturního dění ve městě Jana Tydlitáta, 

• či zakladatele a trenéra Šachové školy Panda, v níž vyrostla již celá plejáda 

mistrů ČR v šachu, Jiřího Daniela, 

                                                 
28 Zdroj: materiály poskytnuté od města 
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• a v neposlední řadě zakladatele turistiky na Orlických horách Jindřicha 

Štemberka, který je řazen do plejády významných osobností minulého života. 

 

Současný Rychnov je moderní pohledné město s dobře vybaveným zázemím. Žije  

čilým kulturním, společenským a sportovním životem. Nikdy nepatřil k velkým centrům 

s významným průmyslem, polohou a důležitostí. Ale i na počátku nového tisíciletí si uchoval 

svoji tvář a kouzlo. Významné investice rozšířily především občanskou vybavenost města. 

2.2 Stávající neziskové organizace ve městě 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila především na stávající postavení zájmových, 

kulturních a sportovních organizací, které získávají příspěvek, formou dotací, od města. 

V následujících tabulkách uvádím konkrétní organizace a spolky, seřazené podle toho, 

zda se jedná o kulturu, sport, dobrovolné svazky hasičů či jiné spolky, řazené podle příspěvku 

v tisících korunách od nejvyššího k nejnižšímu. 

 Ve městě je v současné době 5929 neziskových organizací, které si každoročně žádají 

o příspěvek u města. Žádosti si podávají organizace vždy do 31. 3. a zhruba v měsíci květnu 

jsou projednávány v radě města. Finanční příspěvky organizacím do 20.000 Kč schvaluje rada 

města a nad 20.000 Kč musí schvalovat zastupitelstvo města. Někdy se může stát, 

že organizace příspěvek nedostane, ale to pouze v případě, že neodevzdá vyúčtování své 

činnosti za předcházející rok. Výše příspěvku pokrývá hlavně energie, provozní náklady, 

a další.  

Částka, která je rozdělována je pevně daná v rozpočtu města, takže se musí rozdělit 

mezi jednotlivé organizace, jak jen to jde. Důležitým momentem je určitě to, zda organizace 

pracuje s mládeží, účastní se akcí, prezentuje se na veřejnosti, sama pořádá akce, výstavy, 

závody na úrovni vyšší než je jejich činnost, prezentace v rámci republiky i mimo ní, např. 

zahraniční soutěže, turnaje a podobně, to všechno má při rozdělování příspěvku přednost. 

Zcela jistě existují i další spolky, které o příspěvek nežádají, těchto organizací je 

ale minimum a není možné zjistit ani jejich počet, protože jejich existence se nikde neuvádí 

ani se nijak neevidují. 

  

                                                 
29 Zdroj: Rozpočet města Rychnov nad Kněžnou z roku 2007 
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Schválené žádosti o příspěvek na rok 2007 SPOTOVNÍ KLUBY 

Z rozpočtu města Rychnova nad Kněžnou byly v roce 2007 poskytnuty příspěvky 

sportovním klubům ve výši viz. tab. č. 1. 

 
Tab. 1 Schválené žádosti o příspěvky sportovních klubů 
 

 
Pořadové číslo 

 

 
Název sportovního klubu, spolku 

 
Výše příspěvku v tis. Kč 

1. FC Spartak –fotbal 300 
2. MFK Spartak – ml.fotbal. klub30 300 
3. BC Spartak- košíková 280 
4. TJ Sokol 200 
5. Šachová Škola Panda 170 
6. VKM RÉMA31 150 
7. TJ START 120 
8. Orlický bruslařský klub 100 
9. SOOB Spartak32 100 

10. VK Sport33 70 
11. TJ Sokol – oddíl tenisu 40 
12. TJ34 Spartak  30 
13. Rychnovský všesportovní klub 30 
14. 3-ATHLON CLUB 25 
15. HC Rychnov nad Kněžnou 25 
16. MTB Team35 20 
17. JR GOLG 20 
18. FC Roveň 20 
19. HC Sibiř 0 

Zdroj: Rozpočet města Rychnov nad Kněžnou za rok 2007 
 

 
V širokém spektru podporuje město i pohybové vyžití občanů, kde mimo 

organizované činnosti ve sportovních oddílech je nabízena veřejnosti možnost využití volného 

času rekreačním sportem. V letních měsících nabízí město rekonstruované koupaliště 

v přírodním prostředí lesa Včelný. V zimních měsících je k dispozici krytá ledová plocha. 

Nedaleko kluziště je sportovní areál města s fotbalovým stadionem a dalším fotbalovým 

hřištěm s umělým trávníkem i osvětlením. V sousedství jsou tenisové kurty a kuželna 

se čtyřmi dráhami.36 

                                                 
30 Mládežnický fotbalový klub Spartak 
31 Volejbalový klub mládeže  
32 Sportovní oddíl orientačního běhu 
33 Volejbalový klub Sport 
34 Tělocvičná jednotka Sokol 
35 Cyklistický team Stalak 
36 Pramen: http://rychnov-city.cz/mesto/index.php 
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Schválené žádosti o příspěvky na rok 2007 SPOLKY 

Z rozpočtu města Rychnova nad Kněžnou byly v roce 2007 poskytnuty příspěvky 

na spolky ve výši viz. tab. č. 2. 

 
Tab. 2 Schválené žádosti o příspěvky na spolky 
 

 
Pořadové číslo 

 

 
Název klubu, spolku 

 
Výše příspěvku v tis. Kč 

1. Rychnovský dětský sbor 185 
2. Dům dětí a mládeže 160 
3. Společnost přátel ZUŠ 95 
4. Junák – svaz skautů a skautek 80 
5. Společnost přátel ZUŠ – Sarabanda 60 
6. ZŠ Mozaika, o.p.s. 50 
7. Český rybářský svaz 50 
8. Český kynologický svaz 50 
9. Jezdecký klub Izabel 50 

10. Český svaz chovatelů 50 
11. Český zahrádkářský svaz ZO 1 40 
12. Český svaz včelařů 31 
13. o.s. ProJunior 20 
14. Okr. Myslivecký spolek ČMMJ 20 
15. Český zahrádkářský svaz ZO 2 20 
16. Muzeum hraček 20 
17. Prausův pěvecký sbor RK, o.s. 20 
18. Gymnázium Rychnov nad Kněžnou 20 
19. Kilián Martin – I. Country festival 20 
20. Jednota bratrská 17 
21. Myslivecké sdružení Háj Kilovka 15 
22. MS Včelný Rychnov nad Kněžnou 15 
23. MS Jahodová hora Dlouhá Ves 15 
24. Menuet taneční a divadelní dílna 10 
25. Klub chovatelů okrasného ptactva 10 
26. Společnost přátel ZŠ Mozaika 8 
27. Mykologický klub 4 
28. Společnost přátel žehu 0 
29. Mezium – mezinárodní umělecké dílny 0 
30. Oblastní nemocnice – dětské oddělení 0 

Zdroj: Rozpočet města Rychnov nad Kněžnou za rok 2007 
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Schválené žádosti o příspěvek na rok 2007 SDH37 

Z rozpočtu města Rychnova nad Kněžnou byly v roce 2007 poskytnuty příspěvky 

sborům dobrovolných hasičů ve výši viz. tab. č. 3. 

 
Tab. 3 Schválené žádosti o příspěvky SDH 
 

 
Pořadové číslo 

 

 
Název SDH 

 
Výše příspěvku v tis. Kč 

1. SDH Roveň 60 
2. SDH Dlouhá Ves 58 
3. SDH Panská Habrová  45 
4. SDH Kilovka 30 
5. SDH Rychnov nad Kněžnou  10 
6. SDH Litohrady 6 

Zdroj: Rozpočet města Rychnov nad Kněžnou za rok 2007 
 

  
 
Schválené žádosti o příspěvek na rok 2007 KULTURA 

Z rozpočtu města Rychnova nad Kněžnou byly v roce 2007 poskytnuty příspěvky 

na kulturu ve výši viz. tab. č. 4. 

 
Tab. 4 Schválené žádosti o příspěvky na kulturu 
 

 
Pořadové číslo 

 

 
Název 

 
Výše příspěvku v tis. Kč 

1. Nadační fond F.M.Pelcla 120 
2. Euregion Glacensis 92 
3. Filmový klub  65 
4. Natura Dobré – Sborník Panorama 5 

Zdroj: Rozpočet města Rychnov nad Kněžnou za rok 2007 
 

Díky odkazu Karla Poláčka a dalších osobností historie města se každoročně koná 

několik kulturních akcí, které svým významem přesahují rámec města. K městu již nerozlučně 

patří festival Šlitrovo jaro, začátkem léta se v netradičních prostorách města konají atraktivní 

divadelní představení a koncerty pod názvem Poláčkovo léto. Velkou tradici má Rychnovská 

osmička, soutěž amatérů a tvůrců videoprogramů s mezinárodní účastí. Zcela originální 

                                                 
37 Sbor dobrovolných hasičů 
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a u nás výjimečná akce Filmový smích je každoročně na podzim věnována profilu některého 

z předních tvůrců či představitelů naší filmové komedie.38 

2.3 Přínosy a nedostatky stávajících organizací ve městě 
Rychnov nad Kněžnou 

Jelikož město Rychnov nad Kněžnou má 59 zájmově, kulturně a sportovně 

postavených organizací, rozhodla jsem se ve své bakalářské práci, vybrat si z každého 

subjektu jednu organizaci či jeden spolek a podrobně se rozepsat o jejich struktuře a o jejich 

přínosech a nedostatcích pro město. 

Vybrala jsem si organizace a spolky, které požádali na rok 2007 o nejvyšší příspěvek. 

 

Tab. 5 Výše příspěvku v jednotlivých organizacích za rok 2007 
 

 
Typ organizace 

 

 
Výše příspěvku v tis. Kč 

Sportovní kluby 2000 
SDH 209 
Spolky 1350 
Kultura 282 

Zdroj: Rozpočet města Rychnov nad Kněžnou a rok 2007 
 

Graf 1 Rozdělení schválených příspěvků 2007 
 

R ozdělení přís pěvků mezi 

jednotlivé typy org nizac í

35%

5%
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Zdroj: Rozpočet města Rychnov nad Kněžnou za rok 2007 

 
 

                                                 
38Pramen: http://rychnov-city.cz/mesto/index.php 
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2.3.1 Sportovní kluby 

Podle výše příspěvku jsem si vybrala z tab. č. 1 Mládežnický fotbalový klub 

SPARTAK. 

 

www.fotbal-rychnov.cz, rychnov-fotbal@centrum.cz 

MFK SPARTAK Rychnov nad Kněžnou  

Ing. Petr Reichl  

Sokolovská 1342  

516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Historie a obecná charakteristika fotbalového klubu Spartak 

Fotbal se v Rychnově nad Kněžnou začal hrát rekreačně poprvé v roce 1903 

a organizovaně pak od 1. srpna 1906, kdy byl ustaven SK Rychnov nad Kněžnou. V roce 

1943 vznikl klub SK Hányš Rychnov nad Kněžnou, který sdružoval i další sporty. V roce 

1951 došlo k rozdělení klubu na TATRAN a SPARTAK a o tři roky později došlo opět 

ke sloučení v TJ SPARTAK Rychnov nad Kněžnou. Klub hrál většinou okresní přebor 

a krajskou soutěž. 

Nynější název FC SPARTAK Rychnov nad Kněžnou je od roku 1991.  

V roce 1994 postoupilo první mužstvo do oblastního přeboru a po třech letech 

až do divize39. Zde působilo nepřetržitě až do konce soutěžního ročníku 2002/2003. V sezóně 

2003/2004 nebylo „A“ mužstvo z finančních důvodů přihlášeno do divize a začalo hrát 

krajský přebor. 

Největšími úspěchy FC SPARTAK jsou vítězství v oblastním přeboru 1996/1997, tři 

vítězství v poháru východočeské oblasti a v letech 1996 a 1999 postup do III. kola poháru 

ČMFS40, kde se utkal se Spartou Praha a Viktorií Žižkov. V mládežnických kategoriích bylo 

největším úspěchem postup do I. žákovské ligy a druhé místo v Poháru předsedy ČMFS 

a starších žáků v roce 2002. 

Klub má dvě družstva mužů, dvě dorostu, pět družstev žáků, dvě elévu a jedno 

družstvo přípravek a I. třídu a okresní přebor. 41 

 

                                                 
39 Organizační jednotka sportovní soutěže 
40 Českomoravský fotbalový svaz 
41 Pramen: http://www.rychnov-fotbal.cz/pic/fc_spartak_rk.pdf 

Obr. 3 Znak FC Spartak  
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Tab. 6 Statistické údaje o členské základně v roce 2007  
 

 
Věková kategorie 

 
Počet chlapců 

 
Počet děvčat 

do 15 let 239 1 
15 – 26 let 40 1 
nad 26 let 33 8 

Zdroj: Žádost na město – informace o subjektu 

 

Funkcionáři FC Spartak 

Tab. 7 Funkcionáři FC Spartak Rychnov 
 

 
Jména funkcionářů 

 

 
Funkce funkcionářů 

Aleš Syrový Prezident klubu 
František Jehlička Ekonom 
Ing. Petr Reichl Sekretář 

Zdroj: Výroční zpráva FC SPARTAK za rok 2007 
 

Přínosy a nedostatky fotbalového klubu 
� Přínosy 

• FC SPARTAK používá pro svou činnost městský fotbalový stadion, 

tj. travnatou plochu a plochu s umělým trávníkem a přilehlou tribunu, 

se šatnami a sociálním zařízením. Město zajišťuje údržbu celého zařízení, platí  

správce-údržbáře a dle finančních možností rekonstruuje toto zařízení. 

V minulém roce byly rekonstruovány sprchy a sociální zařízení v přízemí, 

v současné době probíhá úprava 1. patra, kde se budují dvě šatny a společenská 

místnost, která bude sloužit i k výuce dopravních předpisů pro školskou 

mládež (součástí areálu je i dopravní hřiště). V minulém roce zakoupilo více-

účelový traktor, který byl velikým pomocníkem při zimní údržbě hřiště 

s umělým trávníkem a své využití najde i v údržbě travnaté plochy hlavního 

hřiště. Nemalé částky město investuje do travního semene a hnojiv. 

• Město pravidelně přispívá na činnost jak Fotbalovému klubu (družstvo 

A mužů), tak Mládežnickému fotbalovému klubu (veškerá mládež 

a B družstvo mužů).  

Celkový přístup ze strany města k fotbalovému klubu, lze hodnotit za velice  

pozitivní a vstřícný. Při řešení potřeb klubu vycházejí pracovníci města vstříc a jejich ochota 
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je omezena jen finančními možnostmi. Město tak pomáhá s hlavním úkolem fotbalového 

klubu a to přitáhnout děti na hřiště a dát jim co nejméně času na nežádoucí aktivity (drogy, 

alkohol, cigarety, ...). 

� Nedostatky 

• S nedostatky se klub FC SPARTAK nesetkává. 

2.3.2 Sdružení dobrovolných hasičů 

Podle žádosti o příspěvek jsem si vybrala z tab. č. 3 Sdružení dobrovolných hasičů 

Roveň a to proto, že toto sdružení dostalo nejvyšší příspěvek ze všech SDH pro rok 2007. 

Historie a obecná charakteristika SDH Roveň 
 
Obr. 4 Hasičárna Roveň42 

 

 

 
 

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1887,  původně působil v obcích Roveň 

a Jahodov. Při hasičském sboru působil i divadelní spolek ale samozřejmě hlavní činností 

sboru byla likvidace požárů, počet zásahů byl cca 6 ročně. Tehdejší členové zasahovali nejen 

na Rovni a Jahodově ale i v dalších obcích v Dlouhé vsi, Rychnově nad Kněžnou 

a Vamberku. 

                                                 
42 Zdroj: http://www.sdhroven.estranky.cz/fotoalbum/hasicarna-roven/hasicarna--roven/3 
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Sbor dobrovolných hasičů Roveň má v současné době 78 členů (z toho je 63 běžných 

členů, 12 mladých hasičů, 3 dorostenci) a 1 člena čestného. Dále 5 dětí čeká na přijetí 

do oddílu mladých hasičů.  

V roce 2007 zasahoval sbor hasičů 19krát. Roční počet zásahů v roce 2007 byl 

největší za celou 120 - ti letou historii SDH Roveň.  

SDH Roveň pořádá různé sportovní a kulturní akce,  jak pro členy tak pro ostatní 

místní občany. Např. v srpnu pořádá soutěž v požárním sportu nazvanou „Roveňský hasič“. 

Dále pořádá dětský den spolu s MS Jahodová hora a pouťový turnaj v malé kopané spolu 

s FC Roveň. Od roku 2003 začal svou činnost oddíl mladých hasičů, který se účastní hry 

Plamen. Vždy jednou měsíčně se schází výbor SDH.  

 

Výbor řídí činnost SDH podle stanov SHČMS43 a platných předpisů  

Tab. 8 Výbor řídící činnost SDH Roveň 
 

 
Jméno člena výboru 

 

 
Funkce člena výboru 

Václav Veverka  Starosta 
Michal Kalous  Člen 
David Koutný  Velitel 
Jiří Durchánek  Strojník 
Ing. Karel Veverka  sportovní referent 
Tomáš Chmelař Správce HZ 
Miroslav Šimerda ml. Člen 
Hanka Veverková vedoucí oddílu dětí, kronikářka 
Petr Havel požární sport 
Miroslav Šimerda st. Pokladní 
Ing. Jan Brandejs  Jednatel 

Zdroj: Výroční zpráva SDH za rok 2007 

 

Přínosy a nedostatky SDH Roveň 

� Přínosy: 

• Největším přínosem je v první řadě samozřejmě povinnost zabezpečit požární 

ochranu na území obce. 

• Dále finanční podpora od města, která je přiměřená vyvíjejícím se aktivitám 

SDH, město přispívá především na jejich kulturní a sportovní činnost. 

                                                 
43 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
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• SDH má zásluhu na pořádání divadelních představení, pořádání zábav, 

hasičských sportovních soutěží, práce s dětmi, atd., v obci působí jako kulturní 

složka. 

� Nedostatky: 

• Za největší nedostatek považují členové SDH osobní vztah funkcionářů města 

a hasičů. Rádi by, kdyby se o jejich činnost funkcionáři více zajímali, 

např. účastí na výročních valných hromadách, sportovních akcích a podobně. 

Pro představitele města je účast mezi hasiči pouze dobrou příležitostí 

jak oslovit potencionální voliče, bohužel v téměř dvanáctitisícovém Rychnově 

je počet hasičů zanedbatelný a proto je i pravděpodobně pro tyto představitele 

nezajímavý, (pozn. na menších obcích, ale i v jiných městech je pro hasiče 

nemyslitelné, aby si na ně starosta neudělal čas a nepřišel každoročně alespoň 

na výroční valnou hromadu. 

• Vybavení hasičů je na průměrné úrovni, respektive mírně pokulhává 

za vybavení okolních jednotek i menších měst, tato skutečnost je (podle názoru 

jednoho člena SDH) také částečně dána tím, že na území města je dislokována 

stanice HZS Kraje a město ze zákona musí blíže nespecifikovanou částkou 

přispívat na její provoz.  

• Pro činnost jednotky města by bylo velmi prospěšné, kdy mezi hasiče 

několikrát do roka zavítal některý z vrcholných představitelů města a hasiče 

podpořil. Někdy je totiž také obtížné sehnat kvalitní hasiče do této jednotky, 

členů SDH, kteří by potenciálně mohli tuto činnost vykonávat je mnohem více, 

ale nic je "netlačí", proč by např. měli "lítat" někde po nocích a hasit jinému 

domek, když mají doma vlastní rodinu, a na konec tuto snahu ani nikdo 

neocení? Není to na první pohled zřejmé, ale spíše se mezi hasiči a městem 

jedná o problematiku vyslyšení o finanční pomoc na nákupy hasičského 

vybavení, tak aby alespoň částečně udrželi krok s dobou. 

2.3.3 Kultura 

Podle výše příspěvku jsem si z oblasti kultury z tab. č. 4 vybrala Nadační fond 

Františka Martina Pelcla. Účel Nadačního fondu F. M. Pelcla:  

� Podporuje profesionální a neprofesionální aktivity v Rychnově nad Kněžnou, ochranu 

památek ve městě a garantuje úroveň kulturních akcí, jež finančně podporuje, 
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podporuje další projekty související s oblastí kultury a školství a s propagací české 

kultury v zahraničí.  

� Získává a sdružuje finanční prostředky k rozvoji aktivit dětí a mládeže města.44 

Adresa:  

Nadační fond Františka Martina Pelcla  

Panská 78 (1. patro vpravo)  

516 01 Rychnov nad Kněžnou  

IČO: 25 91 72 00  

Číslo účtu: KB 28131571/0100  

 

Profil F.M. Pelcla45 
Přínosy a nedostatky fondu 

� Přínosy: 
• Z tohoto finančního zdroje lze podpořit i ty organizace, které by se nevešly 

do žádného grantového schématu. 

• Finanční prostředky lze poskytovat i fyzickým osobám. 

� Nedostatky: 

• Finanční zdroj je omezený. 

• Některé bohaté firmy apod. mají ve svých zásadách, že nesmí přispívat  

nadacím. 

• Nadace vyvíjí málo aktivit, funkcionáři jsou přestárlí. 

 

 

 

 

                                                 
44 Pramen: materiály poskytnuté městem Rychnov nad Kněžnou 
45 Zdroj: materiály poskytnuté městem Rychnov nad Kněžnou 
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2.3.4 Spolky 

Podle výše příspěvku jsem si z tab. č. 2 vybrala Rychnovský dětský sbor, kterému 

město na jeho činnost v roce 2007 poskytlo 185.000 Kč. 

 

Obr. 5 Rychnovský dětský sbor46 

 

 

 
Rychnovský dětský sbor byl založen v  roce 1992 sbormistrem Karlem Štréglem 

při ZUŠ47 v Rychnově nad Kněžnou. Prošel rychlým vývojem a upozornil na sebe výrazně již 

v  roce 1996 na celostátní soutěži v Novém Jičíně, kde obsadil jedno ze dvou udělených 

prvních míst. 

RDS48 již tradičně poskytuje podmínky pro uplatnění aktivit ve volném čase dětí 

a mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou, podmínky pro vyhledávání talentů a práce s nimi. 

Sbor je rozdělen na sedm oddělení: Cvrčci, Carmina, Komorní sbor, Sluníčko, Ptáčata, Koťata 

a Rolnička. 

Sbor pracuje s dětmi ve věku od pěti do osmnácti let. Proto zde nachází každodenní 

realizaci cca 220 dětí rychnovského regionu, které se vzdělávají nejen v oblasti pěvecko-

technické, ale také hudebně-teoretické, taneční a instrumentální. Kromě hudebních dovedností 

a návyků rozvinul u dětí také schopnosti samostatného myšlení, uvědomělé práce, pocit 

odpovědnosti za vlastní vykonanou práci a umění naplánovat a efektivně využít svůj volný 

čas. Dík zahraničním zájezdům si členové Rychnovského dětského sboru rozšířili své 

jazykové a geografické znalosti a získali také daleko širší celkový společenský rozhled. 

                                                 
46 Pramen: http://webadmin.e-rychnovsko.cz/Preview/presentation.aspx?ID=2&Page=20 
47 Základní umělecká škola 
48 Rychnovský dětský sbor 
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 Základní podmínky pro existenci sboru zajišťuje Základní umělecká škola v Rychnově 

nad Kněžnou (větší část zpěváků je jejími žáky) - jedná se o provozní náklady budovy RDS, 

které jsou hrazeny ze školného a mzdy sbormistrů a klavíristy. Mzdové náklady do účetnictví 

sboru neevidují. Ostatní finanční zabezpečení (nájmy sálů, nájmy objektů na soustředění, 

stravování na soustředění, sborové kostýmy, hudební nástroje, notový materiál, fonotéka, 

knihovna, vybavení kanceláře, doprava, mzdy řidičů, mzda organizačního pracovníka na plný 

úvazek, honoráře ...) si zajišťuje sbor ze svých prostředků (členské příspěvky, platby 

za koncerty) a za pomoci sponzorů, státních, krajských a městských dotací. Významnou 

částkou byl projekt Interreg IIIA – Hudba nezná hranice. 

Odbornou práci s dětmi zajišťují sbormistři (Karel Štrégl, Kamila Hájková, Kateřina 

Čižinská), lektoři (Eva Štréglová, Lucie Cabalková, Michela Grundová) a klavírista (Tomáš 

Havlín). Organizační práci zajišťují též sbormistři a dobrovolní pracovníci z řad rodičů. 

Administrativní práci zajišťuje na plný úvazek najatý pracovník Eva Štréglová (honoráře 

hradí sdružení). Na mimořádné akce si sbor potřebné pracovníky najímá (např. kuchaři, 

lektoři, pedagogický dozor, lékaři, hostující umělci, řidiči).49 

 
Tab. 9 Počet členů sboru, kteří v roce 2007 zaplatili členské příspěvky 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční zpráva města RDS za rok 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Pramen: výroční zpráva Rychnovského dětského sboru za rok 2007 

 
Věková kategorie 

 

 
Počet členů 

do 15 let 237 

15 – 18 let 33 

18 – 26 let 15 

nad 26 let 44 

Celkem 329 
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Graf 2 Počet členů sboru, kteří v roce 2007 zaplatili členské příspěvky 
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Zdroj: Výroční zpráva RDS za rok 2007 

Přínosy a nedostatky Rychnovského dětského sboru 
� Přínosy 

• Největším přínosem Rychnovského dětského sboru je v první řadě to, že 

poskytuje podmínky pro uplatnění aktivit dětí a mládeže do 18 let. 

• Dále finanční podpora z rozpočtu města, která je přiměřená aktivitám sboru. 

Město na jeho činnost pravidelně přispívá ze svého rozpočtu. 

• Existenci zajišťuje sboru Základní umělecká škola, která společně s městem 

nabízí sboru dobré zázemí a dostatečné prostory pro výuku. 

• Díky pořádání koncertů nebo účasti na různých akcí sbor perfektně prezentuje 

město. A dále díky zahraničním zájezdům si členové Rychnovského dětského 

sboru rozšiřují své jazykové znalosti, navazují nová přátelství, poznávají novou 

kulturu a dovednosti jiných sborů a celkově si rozšiřují společenský rozhled. 

 

� Nedostatky 

• Za největší nedostatek Rychnovský dětský sbor považuje to, že město 

z kapacitních důvodů nedovoluje, aby se jeden ze zaměstnanců RDS stal 

zaměstnancem městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou. Díky tomu by totiž 

RDS ušetřil spoustu finančních prostředků, které by využil pro činnost a rozvoj 

sboru. 
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2.3.5 Celkové zhodnocení přínosů a nedostatků organizací ve 
městě 

 
� Přínosy 

Mezi nejvýznamnější přínos stávajících organizací ve městě bezpochyby patří vyžití  

mládeže do 18 let, která si tak zde vyplňuje svůj volný čas. 

 Myslím si, že využití volného času mládeže v těchto organizacích je velice přínosné, 

protože mládež je tak v mnoha případech vedena k určité disciplíně, povinnostem 

a v neposlední řadě jí i nutí uspořádat si svůj volný čas. 

 Určitě tyto organizace v mnoha případech fungují jako tzv. „preventivní centra“. 

Poskytují mládeži jakousi „ulitu“ před nástrahami dnešní společnosti, ať už se jedná o drogy, 

alkohol a jiné. 

 

� Nedostatky 

 Jeden z největších nedostatků organizací vidím v tom, že se většinou zaměřují jen 

na příspěvky z města a velice málo se snaží využít grantů z Pardubického kraje. 

 Vím, že je to pro tyto organizace náročnější než příspěvek od města, ale je nutné, 

aby se tyto organizace naučily pracovat s granty a to nejen s městskými. 
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3 Porovnání struktury organizací mezi městem 
Rychnov nad Kněžnou a městem Lanškroun 

 
Město Lanškroun jsem si vybrala v prvé řadě proto, že se se svým počtem obyvatel dá 

srovnávat s městem Rychnov nad Kněžnu a pak také proto, že je to moje rodné město. 

A v druhé řadě mě zajímalo, zda kulturní, sportovní a zájmové organizace, které jsou v městě 

nabízeny, je možné srovnávat se strukturou organizací v městě Rychnov nad Kněžnou. 

3.1 Obecná charakteristika města Lanškroun 

3.1.1 Poloha 

Lanškroun je pověřenou obcí třetího typu Pardubického kraje. 

Město Lanškroun leží v Lanškrounské kotlině pod nejjižnějšími výběžky Orlických hor 

na 49°55‘ severní šířky a 16°37‘ východní délky v nadmořské výšce 380 m nad mořem. 

Dnešní Lanškroun je se svými 10000 obyvateli rychle se rozvíjejícím moderním městem 

zaměřeným na budoucnost.  

 
Obr. 6  Poloha města Lanškroun50 
 

 

 

3.1.2 Historie 

Město Lanškroun bylo založeno ve 13. století a jeho jméno Landeskrone („Zemská 

koruna“) zvýrazňovalo význam sídla na rozhraní Čech, Moravy a Slezska. Město bylo 
                                                 
50Zdroj:http://mapy.idnes.cz/#query=search(lan%C5%A1kroun%20@0@0)&zoom=0&x=615291&y=5529980&map=1&bas
e=85&mark_x=615291&mark_y=5529980 
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založeno za vlády českého krále Přemysla Otakara II. Kolem roku 1260 moravskými pány 

Oldřichem a Heřmanem z Drnholce. První písemná zmínka o městě je z roku 1285. Poválečný 

odsun Němců z Lanškrouna byl dokončen 31. 10. 1946, tím se město stalo české. Většinu 

německého obyvatelstva tak vystřídali obyvatelé české národnosti. 

Jméno města se skládá ze dvou z němčiny pocházejících slov: „landes“ (země) 

a „krone“ (koruna). Spojením těchto slov vzniklo jméno Landeskrone. 

Ve znaku města je vyobrazena zlatá královská koruna. Význam názvu města se odráží 

v městském znaku. 

 

Obr. 7 Znak města Lanškrouna51 
 

 

3.1.3 Významné osobnosti 

Z města pochází spousta známých jmen a rodáků. Mezi nejvýznamnějším patří 

bezesporu Jan Marek Marci (1595 – 1667), který se zabýval fyzikou, astronomií, 

matematikou, medicínou a je pokládán za zakladatele spektroskopie52. Další známou 

legendou byl Ing. Bohumil Modrý, brankář československé hokejové reprezentace, který byl 

v padesátých letech po známém procesu s hokejovými reprezentanty vězněn 

v komunistických lágrech. Současným významným rodákem je král atletiky Roman Šebrle, 

který v roce 2004 získal vedle zlaté olympijské medaile v desetiboji i čestné občanství města 

Lanškrouna. 

 

Město Lanškroun je od 01. 01. 2003 pověřenou obcí s rozšířenou působností 

pro 22 obcí s téměř 25 000 obyvateli. Lanškroun je v současnosti dynamickým průmyslový 

městem. 

                                                 
51 Zdroj: materiály poskytnuté městským úřadem Lanškroun 
52 Fyzikální obor zabývající se vznikem a vlastnostmi spekter. Je to metoda založená na interakci elektromagnetického záření 
se vzorkem. 
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Je městem elektroniky, strojírenství, papírenského průmyslu i městem středních škol, 

důležitých kulturních institucí, živé kultury a moderních sportovišť.53 

3.2 Kulturní, sportovní a zájmové organizace 
v Lanškrouně 

Kulturní a společenský život obyvatel aktivně ovlivňuje Kulturní centrum. Městské 

muzeum, které sídlí na zámku v Lanškrouně a bylo založeno roku 1905, vydává několik 

publikací ročně, pravidelně připravuje nejen krátkodobé výstavy, ale pečuje o stálé expozice 

Historie města Lanškrouna. Městská knihovna na náměstí Aloise Jiráska disponuje desetitisíci 

tituly, Kino Lanškroun s kapacitou téměř 300 míst promítá každodenně po celý rok. 

Infocentrum na náměstí J. M. Marků poskytuje nejen informační služby o městě a regionu, 

ale podílí se i na přípravě a zpracování turistické infrastruktury či připravuje informační 

a prezentační materiály. Život ve městě a regionu zachycují Listy Lanškrounska, obsáhlý 

čtrnáctideník, který je pětkrát ročně doplněn o plnobarevný speciál. 

V Lanškrouně se prosazuje občanská společnost. Působí tu mnoho kulturních, 

sportovních a společenských organizací a občanských sdružení. Počtem i svými aktivitami 

jsou významná zejména hudební a pěvecká tělesa (přes 20 souborů a skupin), působí tu tři 

soubory divadelních ochotníků. Významná je práce a výsledky sportovních organizací a klubů 

(přes 30 oddílů), zejména cyklistů, volejbalistů, fotbalistů a turistů. Posledně jmenovaní 

připravují každoročně na druhou sobotu v září Lanškrounskou kopu, masový turistický 

pochod, který v tomto roce napíše čtyřicetiletou tradicí (5 až 100 km). S touto velkou akcí 

jsou vždy spojeny podzimní městské slavnosti54.  

                                                 
53 Pramen: materiály poskytnuté z městského úřadu a z městského infocentra v Lanškrouně 
54 Pramen: materiály poskytnuté z informačního centra Lanškroun 
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Sportovní komise - rozdělení finančních prostředků v roce 2007 

Z rozpočtu města Lanškroun byly v roce 2007 rozděleny finanční  prostředky 

do sportu následujícím způsobem viz. tab. č. 10. 

 
Tab. 10 Rozdělení finančních  prostředků do sportu 
 

 
Číslo žádosti 

 

 
Žadatel 

 
Výše příspěvku tis. Kč 

1. TJ55 – Badminton 22 
2. Sokol Dolní Třešňovec – fotbal 28 
3. DFC56 – Lanškroun 10 
4. TJ – Florbal 29 
5. TJ – Šachy 20 
6. JK57 – Dolní Třešňovec 25 
7. TJ – Stolní tenis 63 
8. SKP58 Duha 60 
9. Volejbalový klub Lanškroun 359 

10. TJ – lední hokej 213 
11. Fotbal Lanškroun 445 
12. Kulturistika Thun o.s 6 
13. CK59 Lanškroun 8 
14. TJ –Tenis 5 
15. Horolezecký klub LA 4 
16. TJ – KČT60 32 
17. TJ – lyžování 18 

Zdroj: Rozpočet města Lanškroun za rok 2007 

                                                 
55 Tělovýchovná jednota Lanškroun 
56 Dámský fotbalový klub 
57 Jezdecký klub 
58 Sportovní centrum talentované mládeže – cyklistický klub 
59 Cyklistický klub 
60 Klub českých turistů 
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Komise pro mládež a kulturu – rozdělení finančních prostředků v roce 2007 

Z rozpočtu města Lanškroun byly v roce 2007 rozděleny finanční  prostředky 

do kultury následujícím způsobem viz. tab. č. 11. 

 
Tab. 11 Rozdělení finančních prostředků do kultury 
 

 
Číslo žádosti 

 

 
Žadatel 

 
Výše příspěvku tis. Kč 

1. Kino Lanškroun 837 
2 Městská knihovna a čítárna 2227 
3. Městské muzeum Lanškroun 2361 
4. Kulturní centrum Lanškroun 2157 

Zdroj: Rozpočet města Lanškroun za rok 2007 
 
 
Zájmová sdružení a spolky – rozdělení finančních prostředků v roce 2007 

Z rozpočtu města Lanškroun byly v roce 2007 rozděleny finanční  prostředky mezi 

spolky následujícím způsobem viz. tab. č. 12. 

 
Tab. 12 Rozdělení finančních  prostředků mezi spolky 
 

 
Číslo žádosti 

 

 
Žadatel 

 
Výše příspěvku tis. Kč 

1. Český rybářský svaz Lanškroun 150 
2. Český svaz chovatelů Lanškroun 10 
3. Český svaz včelařů Lanškroun 4 
4. Český kynologický svaz 5 
5. Český červený kříž Lanškroun 4 
6. Český zahrádkářský svaz 3 
7. Junák61 – středisko DIKOBRAZ 25,5 
8. Junák – středisko ZUBR 66,5 
9. Fotoklub Lanškroun 0 

10. Klub filatelistů  0 
11. Občanské sdružení Zelená Louka 6 
12. Sběratelé Lanškrounska 0 
13. MS62 Lanškroun 9 
14. SDH Dolní Třešňovec 9 

Zdroj: Rozpočet města Lanškroun za rok 2007 
 

 
 

                                                 
61 Svaz skautů a skautek ČR 
62 Myslivecké sdružení 
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3.3 Granty a dotace města na rok 2008 

3.3.1 Pravidla pro poskytování veřejné podpory, grantů a 
příspěvků z rozpočtu města Lanškroun   

Každý rok město Lanškroun rozděluje finanční prostředky na podporu sportovních 

aktivit mládeže do 18 let a na podporu výchovně-vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže 

i dospělých. Nově bude letos možné požádat i o grant na rozvoj partnerských vztahů 

a cestovního ruchu.  

Celkem město rozdělí veřejnou podporu ve výši Kč 3.322.000,-.  

Konkrétním subjektům zatím nerozdělená podpora může dosáhnout až Kč 2.447.000,-:  

� 1.700.000,- Kč je připraveno na sportovní aktivity mládeže do 18 let,  

� 450.000,- Kč. na výchovně - vzdělávací a kulturní aktivity,  

� 50.000,- Kč na rozvoj partnerských vztahů a cestovního ruchu, 

�  247.000,- Kč na další veřejně prospěšné projekty (např. v humanitární oblasti, 

v oblastech ochrany životního prostředí, prevence kriminality, protidrogové 

aktivity atd.,  

 

Graf 3 Rozdělení veřejné podpory na rok 200863 
 

Veřejná podpora v tis. Kč na 

rok 2008

Sportovní aktivity 

mládeže do 18 let

Kultura a vzdělání
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63 Zdroj: rozpočet města Lanškroun na rok 2008 
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Dále je v rozpočtu města na rok 2008 adresně připraveno Kč 875.000,-: 

� 600.000,- Kč pro TJ Lanškroun, hokejový oddíl, na nájemné za užívání ledové 

plochy a šaten v Hale B. Modrého,  

� 175.000,- Kč pro fotbalový oddíl na údržbu travnaté plochy,  

� 100.000,- pro společnost Canis Centrum s.r.o. na provoz útulku pro psy.  

 
Graf 4 Adresná veřejná podpora na rok 200864 
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Dokument Pravidla pro poskytování veřejné podpory, grantů a příspěvků z rozpočtu 

města Lanškroun, který má v souladu s vyhláškou č. 416/2004, kterou se provádí zákon 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, vnést 

do fungování Města Lanškroun jednotný postup při poskytování veřejné finanční podpory 

a zavést do práce veřejné správy postupy související se sledováním hospodárnosti, účelnosti 

a efektivity vynakládaných veřejných prostředků při současném důrazu na transparentnost 

celého procesu. Přílohou těchto pravidel jsou i všechny potřebné tiskopisy65.  

 

 

                                                 
64 Zdroj: rozpočet města Lanškroun na rok 2008 
65 Pramen: rozpočet města Lanškroun na rok 2008 
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4 Doporučení pro systém podpory a poskytování 
služeb v oblasti kulturních, sportovních a 
zájmových organizací 

 

Po seznámení se se stávající strukturou neziskových organizací ve městě Rychnov 

nad Kněžnou a ve městě Lanškroun jsem došla k závěru, že by bylo dobré pro obě zmíněná 

města sestavit jednotný systém pro poskytování podpory jednotlivým organizacím. 

 Doporučení pro systém podpory a poskytování služeb v oblasti kulturních, 

sportovních a zájmových organizací, jak pro jednotlivé organizace, tak i pro obě města, jsem 

shrnula do následujících 12 bodů:  

1. Jasná pravidla – město by mělo stanovit jednotné  směrnice a pravidla, podle kterých 

se budou žadatelé (organizace) o veřejné podpory, granty a příspěvky z rozpočtu 

města řídit. Tato pravidla musí být zveřejněna na webových stránkách města a nebo 

v tištěné podobě (např. na radnici příslušného města), tak aby byla pro každou 

organizaci vždy dosažitelná. 

2. Organizace by měly požadovat spolufinancování z jiných zdrojů (granty a další 

finanční pobídky od města). Každá organizace by se měla zajímat o vypsané granty, 

které jsou vypsány a jejich podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách 

Pardubického kraje. 

3. Organizace by měli povinně zveřejňovat a prezentovat příspěvky, které dostaly 

z rozpočtu města. Měly by poukázat na jejich použití před veřejností (např. pořádáním 

plesů, různých společenských akcí, výstav, soutěží, apod. …). 

4. Vytvoření podsystému, jakož to systému kontrolního. To proto, aby bylo doložitelné, 

že finance, které žadatelé získali od města, byly využity v souladu se žádostí 

o příspěvek. 

5. Každé město by mělo vytvořit formalizované žádosti – jasné formuláře, jednotnost 

zadávání v žádostech pro organizace, které o příspěvky žádají. 

6. V systému poskytování příspěvku z rozpočtu města by měla být transparentnost.66 

Tzn. že by příspěvek měl vždy sloužit k účelu, ke kterému byl poskytnut. 

7. Následné hodnocení poskytnuté podpory – město by mělo požadovat od každé 

organizace, které byla poskytnuta veřejná podpora, zpětnou vazbu na město. Město 

by mělo provádět pravidelné kontroly na využití příspěvku, jak byl příspěvek použit 

                                                 
66 Průhlednost, jasnost 
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a jaký to mělo přínos pro organizaci. Tyto kontroly by se měly provádět u všech 

organizací, které o příspěvek z rozpočtu města žádaly, nikoliv pouze u náhodně 

vybraných organizací. 

8. Měly by se dodržovat postupy související se sledováním hospodárnosti, účelnosti, 

efektivity vynakládání veřejných prostředků, při současném důrazu 

pro transparentnost celého procesu. 

9. Podmiňovat další poskytnutí podpory řádným vyúčtováním podpory. Tzn. že pokud by 

si organizace v následujícím roce chtěla opět požádat o příspěvek z rozpočtu města, 

mělo by být její povinností, aby nejdříve předložila, to jak využila příspěvek 

v minulém roce. 

10. Město by mělo vyžadovat od žadatelů (organizací, které si zažádaly o příspěvek) 

základní účetní výkazy (výsledovka, rozvaha, příloha). 

11. Každé město by mělo důsledně zvažovat výběr cílové skupiny, aby nedocházelo 

k tomu, že si o příspěvek budou žádat organizace, které ho nepotřebují. 

12. Město, respektive kontrolní orgány k tomu určené, by mely provádět u organizací, 

kterým byla poskytnuta podpora nebo příspěvek z rozpočtu města následné kontroly 

o využití finančních prostředků. 
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5 Závěr  
 

Cílem práce bylo seznámení s  problematikou neziskových organizací, a to především 

soukromoprávních organizací vzájemně a veřejně prospěšných a částečně i příspěvkových.  

Hlavním cílem práce bylo postavení neziskových organizací se zaměřením na kulturní, 

sportovní a zájmové organizace, jejich vztahu k obci a charakteristika jejich přínosu, 

nezbytnosti a užitečnosti pro město a pro občany. Kromě toho posouzení konkrétního stavu 

ve městě Rychnov nad Kněžnou a zhodnocení neziskových organizací v něm působících 

a v neposlední řadě poskytnout doporučení pro  systém podpory a poskytování služeb v těchto 

organizacích. 

V praktické části jsem se zabývala zhodnocením jednotlivých, vybraných organizací 

ve městě Rychnov nad Kněžnou a ve městě Lanškroun. Prezentací výše příspěvků 

jednotlivým organizacím z rozpočtu města ve sledovaném období, a dále jsem se věnovala 

vyskytujícím se nedostatkům a naopak přínosům.  

Myslím, že vytyčeného cíle bylo dosaženo a proto v závěru své práce mohu konstatovat,  

že poskytnuté veřejné podpory směřují do těchto oblastí: 

� kultura mládeže a dospělých, a využití volného času dětí a mládeže, 

� cestovní ruch a partnerské styky, 

� sport. 

Ve své práci jsem zjistila, že jak město Rychnov nad Kněžnou, tak i město Lanškroun 

mají svoji vlastní grantovou specifiku, ale u obou je grantová politika zaměřena 

na volnočasovou aktivitu mládeže do 18 let. 

Město Rychnov nad Kněžnou i město Lanškroun ve všech třech oblastech neziskovým 

organizacím tyto příspěvky poskytují. 

Na jedné straně se jeví, že tyto sdružení, spolky, organizace velice málo propagují 

město jako takové ve vzdělávacích prostředcích, v tisku a podobně. Osobně si myslím, 

že město by si určitou publicitu od těchto sdružení, spolků a organizací zasloužilo.  

Na druhé straně je pravdou, že vedoucí představitelé města by neměli opomenout 

pozvání těchto neziskových organizací a na jejich akce případně výroční schůze zavítat. 

U města Lanškroun se mi líbí, že pan starosta se zúčastňuje výročních schůzí, např. 

u sdružení dobrovolných hasičů, rybářů, včelařů a podobně. Tyto neziskové organizace 

si mnohdy této pozornosti města váží více než finančního příspěvku. 
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Závěrem bych chtěla říct, že bez peněz se těžko dělají akce, ale při vzájemném 

porozumění mezi vedením města a těmito organizacemi se dá udělat mnoho prospěšných věcí. 

Při vzájemné spolupráci tyto neziskové organizace mohou za podpory města dosáhnout 

i na jednotlivé granty. Proto oboustranná spolupráce města s neziskovými organizacemi 

a zájmovými organizacemi je nezbytně nutná, protože právě tyto organizace vychovávají 

mládež, ať ve směru kulturním, sportovním či jiném. 
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Příloha č. 1: Pravidla pro poskytování příspěvků města Rychnov nad Kněžnou 

 
Pravidla pro poskytování příspěvků 

 

Zásady města Rychnov nad Kněžnou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu 
města na kulturní, sportovní, vzdělávací a sociální aktivity 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Tyto zásady upravují způsob poskytování finančních příspěvků v samostatné 
působnosti města a z rozpočtu města Rychnov n. Kn. nevládním neziskovým 
organizacím, právnickým a fyzickým osobám a těm subjektům, vyvíjejícím veřejně 
prospěšnou činnost na území města či ve prospěch občanů města. 

2. 2) O poskytnutí příspěvku rozhoduje zastupitelstvo města na základě doporučení rady 
města. 

3. 3) Rozdělení příspěvků žadatelům se provádí na základě žádostí, podložených 
projekty. 

4. 4) Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. 
5. 5) Příspěvkem se rozumí výdaj z rozpočtu města ve smyslu § 9 odst. 1, písm. h) 

zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu s § 35 odst. 
2 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů 

II. 
Druhy příspěvků 

Město Rychnov nad Kněžnou poskytuje ze svého rozpočtu následující finanční příspěvky:  

a. na rozvoj a údržbu sportovišť 
b. na sportovní a volnočasové aktivity 
c. na občanské aktivity v kultuře 
d. na aktivity v oblasti sociálních služeb a programy prevence sociálně patologických 

jevů a kriminality. 

III. 
Postup při poskytování příspěvků 

1. Příspěvky se poskytují na základě žádostí, jejichž podmínky (pravidla) stanoví rada 
města. 

2. Žádost o příspěvek se podává příslušnému odvětvovému odboru ve stanoveném 
termínu, a to do 30.10. předchozího roku (čl. II, písm.d) nebo do 31.3. běžného roku 
(čl. II., písm. a-c). 



  

 

3. Žádost se podává na předepsaném formuláři, jehož součástí jsou specifické podmínky 
pro dané zaměření projektu (činnosti). 

4. Žádost se podává vždy pouze na jeden projekt (jednu činnost) a obsahuje:  
a. identifikaci žadatele a charakteristiku jeho činnosti 
b. věcný obsah projektu, jeho cíle a termíny plnění 
c. rozpočet všech předpokládaných příjmů a výdajů 
d. údaje o eventuální finanční spoluúčasti dalších partnerů na projektu 
e. požadovanou výši příspěvku 

5. Návrhy na poskytnutí příspěvku dle článku II. a,b,c) předkládá zastupitelstvu města ke 
schválení rada města, dle čl. II. d) odbor sociálně-zdravotní městského úřadu po 
předchozím projednání v radě města. 

6. Po schválení zastupitelstvem města je příspěvek poskytován na základě „smlouvy o 
poskytnutí finančního příspěvku“, která musí obsahovat:  

a. ustanovení, že v případě nedostatku rozpočtových prostředků, o kterých 
rozhodlo zastupitelstvo města, může poskytovatel snížit smluvenou výši 
příspěvku. 

b. při mzdových nákladech či odměnách samostatně vymezit objem prostředků na 
osobní a věcné náklady. 

c. ustanovení, že příjemce umožní účetní a věcnou kontrolu dodržení rozpočtu 
schváleného projektu a svého hospodaření orgánem obce. 

d. ustanovení, že v případě nesplnění podmínek vyúčtování je město Rychnov n. 
Kn. oprávněno vymáhat zpět celou výši poskytnutého příspěvku. 

Město Rychnov n.Kn. může ve smlouvě o poskytnutí příspěvku stanovit další 
podmínky. 

7. Prostředky poskytnutého příspěvku převádí poskytovatel zpravidla formou 
nepeněžního bankovního styku na příslušný účet žadatele. 

8. Žadatel, u něhož v době plnění smlouvy o poskytnutí příspěvku dojde k zániku, 
transformaci, sloučení apod., je povinen tuto skutečnost oznámit do 8 dnů druhé 
smluvní straně a přednostně vypořádat vztah k rozpočtu města. 

IV. 
Všeobecné podmínky pro poskytnutí příspěvků 

1. Příspěvky se poskytují pouze na částečnou úhradu neinvestičních nákladů 
realizovaného projektu nebo činnosti. 

2. Z příspěvku nelze hradit výdaje na pohoštění a dary, s výjimkou věcných cen v 
soutěžích, zejména ve sportovních, uměleckých a podobných soutěžích pro děti a 
mládež, které jsou součástí projektu. 

3. Financovat mzdy či ostatní osobní výdaje lze z příspěvku jen tehdy, pokud je tak 
uvedeno ve smlouvě o poskytnutí příspěvku. 

4. Uživatel příspěvku nemůže přidělené finanční prostředky poskytnout jiným 
právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu výkonů a služeb 
spojených s realizací projektu nebo činnosti dle schváleného rozpočtu, na který byly 
prostředky poskytnuty. 



  

 

V. 
Sledování a kontrola čerpání příspěvků 

1. Žadatel odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s účelem 
rozpočtu projektu (činnosti), na který byl poskytnut, za jejich řádné a oddělené 
sledování v jednoduchém nebo podvojném účetnictví. 

2. Na požádání je příjemce příspěvku povinen předložit orgánům města (příslušný odbor, 
finanční odbor, kontrolní výbor) všechny doklady týkající se aktivit, na něž byl 
příspěvek poskytnut. 

3. Zjistí-li se neplnění podmínek smlouvy, navrhne příslušný odvětvový odbor postup 
směřující k nápravě, případně k odnětí příspěvku a jeho vrácení. 

VI. 
Finanční zúčtování příspěvků 

1. Příjemce příspěvku vyhotoví a předloží městu vyúčtování příspěvku, a to  
o do 31. prosince příslušného roku, pokud byl příspěvek určen na průběžnou 
činnost v daném roce, 

o do 30 dnů po uskutečnění časově vymezeného projektu, 

Vyúčtování provede doložením kopiemi prvotních účetních dokladů, předložením 
informační a hodnotící zprávy o realizaci projektu, jeho dokumentace, popř. 
předložením výroční zprávy o činnosti . 

2. Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku jeho příjemce poukáže zpět na běžný 
účet města Rychnov n.Kn. do 31. ledna roku následujícího. 

3. Řádné vyúčtování příspěvku za uplynulé období je podmínkou pro přiznání příspěvku 
pro období následující. 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Formuláře žádostí o poskytnutí příspěvku vypracovává, resp. aktualizuje příslušný 
odbor městského úřadu. 

2. Tyto Zásady nabývají účinnosti schválením Zastupitelstva města Rychnov n. Kn. 

 

Schváleno Zastupitelstvem města Rychnov nad Kněžnou dne 10.5.2004 usnesením č. 40/04. 

 

Jiří Rokl 
starosta města 

PaedDr. Miroslav Richter 
místostarosta 



  

 

 
Příloha č. 2: Žádost o příspěvek z rozpočtu města Rychnov nad Kněžnou 
 
 
Zašlete do konce března  
na odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou 
 
 

Žádost o příspěvek z rozpočtu Města Rychnova nad Kněžnou 
na rok 2008 

 
 
 
Spolek, sdružení, klub:  ....................................................................................................... 
 
 
Příspěvek na rok 2008 specifikujeme takto (obsahově i finančně): 
 

. ........................................................................................................................................... 

. ........................................................................................................................................... 

. ........................................................................................................................................... 

. ........................................................................................................................................... 

. ........................................................................................................................................... 

. ...........................................................................................................................................
  
 Celkem:  .................................................................................................. 
 
 
 
Strukturovaný celkový rozpočet: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
........................................................ 

                         razítko a podpis 
 



  

 

 
Příloha č. 3: Informace o subjektu ve městě Rychnov nad Kněžnou 
 
 
Zašlete do konce března  
na odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou                                      

 
       Město Rychnov nad Kněžnou 

__________________________________________________________________________ 
 

Informace o subjektu 
 
Název spolku, klubu, sdružení: ........................................................................................ 
 
IČO: ........................................................................................................................................... 
 
Údaje pro r. 2008 
(adresa, telefon, e-mail, www, adresa statutárního zástupce – osoby oprávněné podepsat smlouvu o příspěvku) 

. ........................................................................................................................................... 

. ........................................................................................................................................... 

. ........................................................................................................................................... 

. ........................................................................................................................................... 
 
Další údaje 
(bankovní spojení, celé číslo běžného účtu + název banky) 

. ........................................................................................................................................... 

. ........................................................................................................................................... 
 
Statistické údaje 
Údaje o členské základně (XII / 2007) 

. celkem členů: ................................................... z toho do 15 let: 

.................................................... 
        do 26 let: 
.................................................... 
                    nad 26 let: .................................................... 
 
Akce, které bude sdružení pořádat (2008) 
 a) mezinárodní a republikové  ............ (počet)    náklady v tis. Kč: ........................ .........  
 b) oblastní a regionální ...................... (počet)    náklady v tis. Kč: ................................. 
 c) okresní a místní ............................. (počet)    náklady v tis. Kč: ................................. 
 
 
 



  

 

Informace o úspěšnosti (2007) 
(umístění, postupy, ceny, ostatní) 

. ........................................................................................................................................... 

. ........................................................................................................................................... 

. ........................................................................................................................................... 
Sdružení (klub, spolek) je financováno i z jiných zdrojů 
 
 a) ANO b) NE 
 
Podíl dalších zdrojů v celkovém rozpočtu (v %, přibližně) .......................... 
 
Sdružení (klub, spolek) obdrželo v roce 2007 sponzorské dary 
 
 a) ANO b) NE 
 
Výše příspěvku od člena na kalendářní rok (Kč)  .............................. 
 
Máte vlastní hospodářskou činnost 
 
 a) ANO b) NE 
 
Předpokládané DOLOŽITELNÉ NÁKLADY v roce 2008 v tis. Kč 

. nájemné:  ........................................ 

. energie:  ........................................ 

. cestovné:  ........................................ 

. služby:   ........................................ 

. ostatní (druh?): ....................................................................................................... 
    ....................................................................................................... 
 
Dále vyplní:  !! Pouze sportovní kluby !! 
 
Počet družstev v soutěžích (celkem / z toho mládež) 

 
a) okresních   ................................. / ................................. 
b) oblastních   ................................. / ................................. 
c) republikových  ................................. / ................................. 
d) jiných (kterých?)  ................................. / ................................. 
 

Počet trenérů / z toho mládeže 

. ............................... / .............................. 



  

 

. Z toho placených (i částečně) / z toho pro mládež  ................. / .................. 

. Počet dobrovolných aktivních funkcionářů / z toho pro mládež ................. / .................. 
 
 
 
...........................................................            .......................................................... 
         datum                 razítko a podpis 



  

 

Příloha č. 4: Přehled o úhradách plateb  
 
 
Zašlete do konce ledna  
na odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou 
 
 
Název sdružení, spolku, klubu: ........................................................................................ 
 
Smluvně poskytnutá částka z rozpočtu města: ........................................................... 
 

 
Přehled o úhradách plateb 

 
 
pol.  číslo dokladu  účel použití  částka v Kč hrazeno z příspěvku 
         dle účetní evidence 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Čerpání – příspěvek celkem .............................................................................................. 
 
 
 
...........................................................            .......................................................... 
 
         datum                 razítko a podpis 



  

 

Příloha č. 5: Tiskopis žádosti o poskytnutí podpory z rozpočtu města Lanškroun 

 

Ž Á D O S T 
o veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Lanškroun na rok ………… 

 

 
Žadatel ………………………………………………………….. 

(jméno a příjmení, obchodní název ) 

 
Právní statut: ………………………………………………………………… 

( fyzická osoba, občanské sdružení atd.) 
 
Sídlo, bydliště…………………………………………………………………… 

(ulice, č.p., obec, PSČ) 
 
Registrace právní subjektivity:……. ………………………………………… 

(kým, dne, doložit udělením IČ)  
 
IČ: ………………………………. RČ: …………………………. …  

 
Bankovní spojení:……………………………………………………………. 

(účet, banka) 
 
Statutární zástupce:…………………………………………………………… 

(jméno a příjmení, titul - bydliště, tel.,fax, e-mail)  
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 

Odpovědný zástupce …………………………………………………………… 
(jméno a příjmení, titul osoby pověřené jednáním ohledně žádosti a realizace 
akce, její bydliště, tel., fax, e-mail) 

…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 

 
Požadovaná výše a druh podpory: ……………………………………… 

(příspěvek na činnost, účelová dotace, půjčka) 
 
 

 
 
 



  

 

 
Účel použití:…………………………………………………………………… 

(vymezit co nejpřesněji, v případě potřeby doplňte přílohou) 
…………………………………………………………………………………………………
……… 
…………………………………………………………………………………………………
……… 
…………………………………………………………………………………………………
……… 
…………………………………………………………………………………………………
……… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Rozpočet financování výdajů, na které je žádána podpora, dle zdrojů: 
   (uvést v předepsaném členění) 

AKCE:        Kč 

Celkové náklady  

Vlastní zdroje  

Jiné zdroje   

  

Požadovaná veřejná finanční podpora  

 
Způsob vedení účetnictví:……………………………………………………… 
   (účetnictví, daňová evidence) 

 

Osoba pověřená vedením účetní evidence a vyúčtováním veřejné podpory: 
   (jméno a příjmení, funkce, pracoviště nebo bydliště - tel., fax, e-mail) 

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

Prohlášení:  
 
Beru na vědomí, že žádám o podporu z veřejných prostředků, jejichž poskytování a použití 
podléhá veřejnosprávní kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a v případě financování akce nebo činnosti z více zdrojů doložím průkaznými 
doklady financování celé akce nebo činnosti. 



  

 

 

Veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé a mohou být ověřeny kontrolou na místě ještě 
před rozhodnutím o poskytnutí veřejné podpory.  

 
 
V …………………………dne …………………. 
  
Žadatel - statutární zástupce (jméno, příjmení, titul) ……………. ……………………….. 
 
 ……………………………….. 
 podpis (razítko) 
 
Žádost prošla předběžnou veřejnosprávní kontrolou dne ………………………….. 
Kontrolu provedl: ………………………………………………………………….. 

 



 

 

Příloha č. 6 –Tiskopis vyúčtování poskytnutí podpory z rozpočtu města Lanškroun 

 
MĚSTO LANŠKROUN  

 
FORMULÁŘ PRO VYÚČTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY 

Z ROZPOČTU MĚSTA LANŠKROUN 
 

Název organizace:  

Název projektu, účel: 
(na který byl příspěvek poskytnut) 

 

Termín konání projektu:  

Celkový počet účastníků projektu:  

Stručné zhodnocení projektu:  

V případě potřeby doplňte přílohou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Celková výše nákladů na pořádání projektu: 
(uveďte celkovou částku v Kč) 

 

Vlastní podíl organizace na financování projektu: 
(uveďte celkovou částku v Kč) 
 

 

Jiné zdroje financování  
(např. sponzorské dary…) 

 

Výše příspěvku od města Lanškroun: 
(uveďte celkovou částku v Kč) 

 

 

Číslo dokladu 
( uveďte čísla dokladů ve 
Vašem účetnictví) 

Účel 
použití 

Částka 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Způsob využití příspěvku od města 
Lanškroun: 
(uveďte jednotlivé položky včetně částky 
v Kč, v případě potřeby rozšiřte řádky 

   

 
 
 



 

 

Povinné přílohy: 
Kopie článku(ů) z tisku, nebo jiný způsob zveřejnění podpory městem 
Vyúčtování provedl a za správnost odpovídá: 
 
Jméno: 
Telefon: 
Datum:  
 
 
V dne:  
 Podpis (razítko,podpis – práv.osoba): 
 
Průběžnou veřejnoprávní podporu provedl: 
 
Jméno: 
…………………………………………….Podpis:……………………………Datum:………
…… 
 
 
 
Následnou veřejnoprávní kontrolu provedl: 
 
 
 
Jméno:…………………… 
Podpis:…………………………….Datum:………………………… 

 

 



 

 

Příloha č. 7 – Vzor rozhodnutí o poskytnutí podpory z rozpočtu města Lanškroun 

 
ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY  

z rozpočtu města Lanškroun na rok ………… 
 

 
počet listů dokumentu: 

počet listů příloh: 

Spisový znak:  88 2 

čj.:   

V Lanškrouně dne   

 
Na základě usnesení Rady města Lanškroun  (Zastupitelstva města Lanškroun) č. …ze dne …  
nebo  
Na základě rozhodnutí starosty města čj. …ze dne … 
byla za účelem …. přiznána veřejná podpora ve výši Kč..,-   

 
Subjektu………………………………………………………….. 

(jméno a příjmení, obchodní název ) 

 
Právní statut: ………………………………………………………………… 

( fyzická osoba, občanské sdružení atd.) 
 
Sídlo, bydliště…………………………………………………………………… 

(ulice, č.p., obec, PSČ) 
 
Registrace právní subjektivity:……. ………………………………………… 

(kým, dne, doložit udělením IČ)  
 
IČ: ………………………………. RČ: …………………………. …  

 
Bankovní spojení:……………………………………………………………. 

(účet, banka) 
 
Statutární zástupce:…………………………………………………………… 

(jméno a příjmení, titul - bydliště, tel.,fax, e-mail)  
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 



 

 

Odpovědný zástupce …………………………………………………………… 
(jméno a příjmení, titul osoby pověřené jednáním ohledně žádosti a realizace 
akce, její bydliště, tel., fax, e-mail) 

…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
Příjemce podpory svým podpisem stvrzuje, že přijaté finanční prostředky budou použity na 
výše uvedený účel a podléhají finančnímu vypořádání v souladu s Pravidly pro poskytování 
veřejné podpory – grantů a příspěvků z rozpočtu Města Lanškroun čj. …. 

 

 
   

jméno administrátora žádosti  jméno odpovědné osoby 
příjemce podpory 

funkce administrátora žádosti  funkce odpovědné osoby 
příjemce podpory 

 
 
Rozdělovník: finanční odbor, administrátor žádosti, příjemce podpory 

  



 

 

Příloha č. 8 – Vyúčtování grantu města Lanškrouna v oblasti kultury 

 
M Ě S T O  L A N Š K R O U N  

 
 

 

K 

 

 

vyúčtování grantu města LANŠKROUNA 

v oblasti kultury 

 

ke smlouvě č. ____________ ze dne __________ 

 

200..... 
 

 

Základní informace o projektu  
 1 Název organizace  

 
Adresa 

2 Název projektu, na který byl příspěvek poskytnut: 
 
 

3 Termín zahájení a ukončení projektu:  
4 Místo realizace projektu: 

5 Zhodnocení úspěšnosti  projektu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Celkový počet návštěvníků/účastníků 
7 Z toho občanů Lanškrouna 

 
 
 



 

 

 
Financování projektu 

8 Náklady Plán 
(řádek 15 Žádosti) 

Skutečnost Uhrazeno 
z dotace Města 

Lanškroun 
 a) honoráře a ostatní OON          

 b) pronájmy                                   

 c) náklady na dopravu .                

 d) propagace                               

 e) materiál a vybavení    

 f) poštovné, telefon, fax    

 g) jiné náklady (rozveďte 
v příloze) 

   

                                 náklady  
celkem                 

   

9 Příjmy Plán 
(řádek 16 Žádosti) 

Skutečnost  

      a)    ze vstupného                        

 b) z kurzovného, účastnických 
poplatků  

   

 c) z prodeje zboží    

 d) z reklamy, ze sponzoringu a darů                                      

 e) ze státních, krajských a jiných 
grantů 

   

 f) výnosy z publikační činnost    

      g)  podíl z členských příspěvků, jiné 
zdroje  

   

                                    Příjmy 
celkem                    

   

10 Rekapitulace nákladů  
a příjmů  

uveďte zisk nebo ztrátu - rozdíl mezi náklady (8)  a příjmy (9) 

(+) (-)                                                                      Kč 

               

                                                                                       Kč                   

11 Vyčerpaná výše 
příspěvku 
města Lanškrouna 

                                                                                 
tj.                                 % z celkových nákladů na projekt 

 
Přílohy :   
           - seznam účetních dokladů 
           - kopie účetních dokladů 
           - dokumentace o akci, propagační materiály, monitoring tisku a další 
           - doložení způsobu zveřejnění podpory města 

 
 

 
                       
V Lanškrouně dne ……………………. ……….…………………………… 
                                                                                                                       razítko  a  podpis  

statutárního zástupce organizace 
 



 

 

Příloha č. 9 – Tiskopis pro vyúčtování finančního příspěvku v oblasti sportu                                                           
 

Město    L a n š k r o u n 
podpora sportu 

Vyúčtování finančního příspěvku 

za rok ………… 
 

Stanovený  účel  : …………………………………………………………. 
          Termín vyúčtování :  nejpozději do 31.1. následujícího roku. 
          Vyúčtování předloženo dne : ………………………………. 
          Skutečné výdaje na daný účel : …………………. Kč 
          Vlastní příjmy na daný účel. ……………………..Kč 
          Sponzorský příspěvek : …………………………..Kč 
          Jiné zdroje (granty a pod.) ………………………..Kč 
 

Příspěvek města :  ………………………………Kč 

 
 
Vl.ev.,č.dikladu            Datum úhrady Dodavatel          Druh prací,materiál Kč 
     
     
     
     
     
     

 
     
     
     
Proplaceno celkem za celou akci v roce ………………..  : 
 
Nevyčerpané prostředky k vrácení : 
 
Přílohou tohoto vyúčtování jsou  doklady ( faktury,pokl.doklady,výpis z účet.uzávěrky žadatele, apod.),(nehodící 
se škrtněte). 
Podpis statutárního zástupce :                         Razítko :                Telef.kontakt : 
 
 
Za Město Lanškroun převzal odbor finanční : 
Dne :                            Podpis :                       Jm.Přijm. :                       Razítko : 


