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Anotace

Diplomová práce pojednává o neziskových nevládních organizacích. Soustředí pozornost 

na občanská sdružení,  jejich vznik,  získávání  financí  a  jejich postavení  ve společnosti. 

Konkrétně se v praktické části zabývá organizací LOS – Liberecká občanská společnost, 

o. s.,  která  působí  na  lokální  i  mezinárodní  úrovni.  Práce  podrobně  analyzuje  členský 

systém, způsob komunikace s veřejností, finanční zdroje společnosti a aktivity, které v roce 

2011 podnikla. Součástí práce je popis projektu, který vznikl za mezinárodní spolupráce. 

Občanské  sdružení  se,  stejně  jako jiné  organizace,  setkává  s  obtížemi,  které  způsobují 

neefektivní využití všech zdrojů. Jedná se zejména o oblast účetnictví, členského systému, 

hledání zdrojů a přerozdělování financí v rámci sdružení. Na základě dvoutýdenní pracovní 

stáže v Polsku byly navrženy možnosti řešení, jak tyto potíže zmírnit či odstranit.     

Klíčová slova

Členský systém, finanční zdroje, LOS – Liberecké občanská společnost, o. s., nezisková 

nevládní organizace, občanské sdružení. 
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Anotation

The Thesis deals with non-profitable and non-governmental organizations. It focuses on 

citizens associations, their origin, fundraising and their position in society. Specifically, the 

practical  part  deals with organization LOS – Liberecká občanská společnost,  o. s.,  that 

operates at local and international level. The Thesis analyzes in details the membership 

system, the way of communication with the public, the companyʾs financial resources and 

activities taken place in 2011. Part of the Thesis is description of the project, which was 

created  in  international  cooperation. The  citizens  association,  like  other  organizations, 

meets difficulties, causing unefficient utilization of all resources. These include the area of 

accounting, membership system, searching resources and redistribution of finance within 

the  organization.  Based  on  two-week  Job  shadowing  in  Poland  have  been  proposed 

possible solutions how to reduce or eliminate these problems.    

Key words

Citizens  association,  financial  resources,  LOS –  Liberecká  občanská  společnost,  o.  s., 

membership system, non-profitable non-governmental organization. 
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Úvod
Diplomová  práce  se  zabývá  tématikou  neziskových  organizací,  které  se  pohybují 

v mezinárodním prostředí. Mezinárodním prvkem může být partnerská organizace, místo 

konání  projektu,  osoby zúčastněné  mezinárodního  projektu  nebo finanční  zdroj.  Cílem 

práce  je  vymezení  činností  konkrétní  neziskové  organizace  se  snahou  nalézt  řešení 

problémů  prostřednictvím  porovnání  situace  české  neziskové  organizace  s  polskou 

neziskovou společností.  Autorka využívá metody: čerpání materiálů ze zdrojů (internet, 

knihy), pozorování, zkoušení navrhovaných řešení v praxi, diskuze se členy organizace, 

účast na většině akcí v rozdílných pozicích.  

Autorka se zabývá problematikou občanských sdružení, protože se zajímá o neformální 

vzdělávání  mládeže  a  zároveň  je  členem neziskové  organizace  v  Liberci.  Její  činnost 

v organizaci je rozličná.  Jedná se o účetnictví,  koordinaci projektů,  zejména z finanční 

a organizační stránky, a též vykonává již třetím rokem funkci kontrolora sdružení. 

Práce je rozpracována do čtyř celků. První kapitola pojednává o neziskových nevládních 

organizacích  a  zmiňuje  se  o  jejich  vzniku.  Uvádí  formy  neziskových  organizací 

a podrobněji se zastaví u občanského sdružení, kde se věnuje jeho založení, financování, 

organizační struktuře. Zabývá se problematikou účetnictví občanských sdružení a otázkou 

daní, které je sdružení povinno platit. Kapitola neopomene zmínit postavení občanských 

sdružení ve společnosti včetně příkladů, které vyzdvihují přínos občanských sdružení pro 

veřejnost. 

Zbylé  tři  části  jsou  praktického  rázu.  Druhá  kapitola  je  věnována  popisu  konkrétní 

neziskové organizace, které autorka věnuje svůj volný čas. Občanské sdružení, které se 

zabývá neformálním vzděláváním mládeže a pracovníků s mládeží, nese název Liberecká 

občanská společnost, o. s. Kapitola dopodrobna informuje o členském systému organizace 
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a o jednotlivých  aktivitách  a  akcích,  které  proběhly  v  roce  2011.  Popisuje  možnosti 

získávání financí a jiných zdrojů. V každé organizaci probíhá komunikace s veřejností, 

kontrola  činnosti  a  tvorba  rozpočtu,  Liberecká  občanská  společnost,  o.  s.  se  v  tomto 

aspektu též neliší a veškeré činnosti jsou v diplomové práci zahrnuty. Práce se pozastavuje 

nad chodem organizace a především nastiňuje komplikace, které v každodenních situacích 

vyvstávají.  Jedná  se  o překážky spíše  dlouhodobého  rázu,  které  je  nutno  vyřešit  v  co 

nejkratší době. 

Následující  kapitola  si  všímá  přímo  konkrétního  projektu  PoláCzek,  který  vznikl  za 

spolupráce mezinárodního partnera v roce 2011. Proč se autorka zaměřila zrovna na tento 

projekt?  Jedním z důvodů je,  že  se jedná o aktuální záležitost  a obsahuje mezinárodní 

prvek ze strany donátorů, účastníků a partnera. Popis projektu přináší údaje o plánování, 

přípravě, implementaci, dalším šíření výsledků projektu a závěrečném vyúčtování. Dílčím 

cílem této kapitoly bylo poukázat, jak by měl probíhat správně zorganizovaný projekt jako 

příklad dobré praxe. 

V poslední kapitole se čtenář seznámí s navrženými možnostmi řešení vybraných problémů 

a nedostatků.  Autorka  se  odhodlala  navrhnout  společnosti  změny na  základě  vykonané 

pracovní  stáže  v  polské  neziskové  společnosti  Centrum  Inicjatyw  Unesco.  Zabývá  se 

zejména změnou členského systému, účetnictví, ale i záležitostmi, které se týkají motivace 

českých účastníků či držby financí uvnitř organizace.   
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 1 Nestátní neziskové organizace
Již na začátku diplomové práce je třeba vymezit pojem nezisková organizace a odlišit ho 

od nestátních neziskových organizací, kterým bude věnována pozornost. Abychom mohli 

vymezit pojem nestátní nezisková organizace, je třeba se zaměřit na historii neziskového 

sektoru, obecnou právní úpravu neziskových organizací, jejich formy a konkrétní specifika. 

V užším rámci se diplomová práce zaměří na občanské sdružení, možnosti jeho založení 

a vzniku, určení cílů, poslání a vize sdružení, organizační strukturu, možnosti financování, 

otázku účetnictví, daňových povinností a postavení občanského sdružení ve společnosti. 

Neziskovými organizacemi jsou instituce a společnosti, které mohou vytvářet zisk, avšak 

pouze  za  předpokladu,  že  se  celý  vrátí  nákladů  do aktivit  a  není  rozdělen  vlastníkům 

organizace.  Založeny  mohou  být  státem  či  soukromou  osobou.  Příkladem  státních 

neziskových  organizací  jsou  vysoké  školy,  územní  samosprávné  celky,  státní  fondy 

i veřejné výzkumné instituce. 

Diplomová práce soustředí svou pozornost na neziskové organizace založené soukromou 

osobou,  a  tudíž  jsou  na  státu  nezávislé.  Nazývají  se  nevládní  či  nestátní  neziskové 

organizace (dále NNO).

 1.1 Vznik neziskového sektoru
Podstatou NNO je sdružování osob, za účelem dosažení naplnění svého zájmu a cíle. Lidé 

se začali  sdružovat  již ve starověkém Římě. Počátky jsou viděny ve vzniku korporací, 

které  ovšem  neměly  právní  subjektivitu.  Korporace  se  dělily  na  soukromé  a  veřejné. 

Veřejnými  korporacemi  byly  římský  stát  a  osady Římanů  v  provinciích.  Soukromými 

korporacemi byly okultní spolky, charitativní a živnostenské spolky. K založení korporace 

bylo zapotřebí alespoň tří osob a sepsaných stanov. Korporace vznikaly zpočátku nezávisle 

na státu, ale později stát musel zasáhnout, protože spolky obcházely zákony nebo měly 
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nemravný charakter. Ve starém Římě se vyskytovaly i nadace, které mívaly humanitární 

charakter. Jednalo se o nemocnice, školy a domy pro staré a nemohoucí osoby. Nadace 

poskytovala pouze majetkovou pomoc. Nemajetkovou pomoc zajišťovaly ústavy. Nadace 

neexistovaly samostatně, byly propojeny s obcí.1 

 1.2 Typy nevládních neziskových organizací
Nevládní neziskové organizace jsou zřízené pro nevýdělečné účely, například pro kulturní, 

ekologický, regionální, zdravotní, sociální a vzdělávací rozvoj nebo pro boj proti chudobě. 

NNO  se  snaží  určitým  způsobem  pomoci  členům  organizace  nebo  uspokojit  potřeby 

společnosti.  Zpravidla vyplňují mezeru na trhu zboží a služeb i na trhu práce. Může se 

jednat o aktivity, ve kterých podniky mohou mít problémy, protože by zákazníci neocenili 

dostatečně danou činnost příslušnou peněžní hodnotou, nebo si nemohou danou aktivitu 

finančně dovolit. Rovněž se NNO projevují v oblastech, které by nebyl schopen zabezpečit 

ani stát nebo státní instituce.2 

Vhodným příkladem mohou být četné problémy s menšinami v České republice.  NNO 

nemůže zastoupit rodinné zázemí, kde má většina problémů své kořeny, přesto je schopna 

vytvořit vhodné příležitosti a nabídky různých aktivit pro osoby se sociálním a zdravotním 

znevýhodněním  a  pomůže  jim  zapojit  se  do  veřejného  dění  a najít  jejich  místo  ve 

společnosti. 

V České republice se vyskytuje několik typů neziskových organizací. Jedná se o:

• občanská sdružení, upravena zákonem o sdružování občanů č. 83/1990 Sb.,

• obecně  prospěšné  společnosti,  které  jsou  upraveny  zákonem  č.  248/1995  Sb., 

o obecně prospěšných společnostech,

1 Neziskovky.cz. Co je neziskový sektor v ČR [online].  Praha: Neziskovky.cz, o. p. s., 2011 [cit.02-12-
2011] Dostupné z:  http://www.neziskovky.cz/clanky/511_538_540/fakta_neziskovky-v_co-to-je-
neziskovy-sektor-/  

2 NOVOTNÝ, J., LUKEŠ, M.: Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací.1. vyd. Praha: 
Oeconomica, 2008. s. 17. ISBN 978-80-245-1473-4
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• nadace, jež se opírají o novelu zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 

fondech,

• nadační fondy, jejichž základem je zákon č. 227/1997 Sb.

• církve a náboženské společnosti, které jsou speciálním typem NNO, protože podle 

zákona  č.  3/2002  Sb.  mohou  provádět  výdělečnou  činnost  jako  doplňkovou 

k činnosti hlavní.3 

Obecně prospěšné společnosti poskytují své služby všem za stejných podmínek. Zisk se 

používá  na  další  aktivity  NNO.  Při  zakládání  společnosti  není  povinný  žádný  vklad. 

Registrace probíhá u krajského soudu a zakládajícím dokumentem je zakládací smlouva 

nebo listina. Povinné orgány v obecně prospěšné společnosti jsou správní rada, dozorčí 

rada a ředitel. Dokument, kterým se společnost řídí, se nazývá statut.4 

Nadace a nadační  fondy se  nevyznačují  velkými  rozdíly.  V obou případech se  jedná 

o „účelové  sdružení  majetku  zřízené  za  účelem  dosahování  obecně  prospěšného  cíle,  

kterým se rozumí zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných  

humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj  

vědy, vzdělávání, tělovýchovy a sportu.“5 

Liší se v nadačním jmění, které vytváří nadace v minimální hodnotě 500.000 Kč, zatímco 

nadační fond používá pro splnění svého cíle celý majetek organizace. U nadačního fondu 

je  vklad povinný,  ale  není  uvedeno,  v  jaké  minimální  výši.  Oby typy NNO se zřizují 

u krajského soudu a zakládacím dokumentem je nadační nebo zřizovací listina. I orgány 

společností jsou stejné, je ustanovena správní a dozorčí rada nebo revizor a dle uvážení 

společností může být zvolen ředitel.6   

3 Občanská společnost. Občanská společnost – informační server [online], 2010 [cit.02-12-2011]. 
Dostupné z:  http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132554 

4 Přehled základních typů nestátních neziskových organizací v ČR [online]. Praha: Neziskovky.cz, o. p. s. 
Březen 2010 [cit.03-12-2011]. Dostupné z:  http://www.neziskovky.cz/data/prehled_nnotxt8382.pdf  

5 Tamtéž [cit.03-12-2011] 
6 Tamtéž [cit.03-12-2011] 
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Církve  a  náboženské  společnosti  jsou  podle  zákona  definovány  jako  „dobrovolná 

společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady  

a projevy  víry,  založená  za  účelem  vyznávání  určité  náboženské  víry,  ať  veřejně  nebo  

soukromě, a zejména s tím spojeného shromažďování, bohoslužby, vyučování a duchovní  

služby“7. 

Návrh na registraci obsahuje mimo jiné 300 podpisů osob, kteří danou víru vyznávají a 

musí být podán minimálně třemi zletilými bezúhonnými osobami. Není povinný vklad do 

společností. Organizační struktura je plně závislá na církvi a náboženské společnosti, jak si 

ji ustanoví, ale je uvedena v základním dokumentu, který je přikládán k registraci a musí 

být schválen ministerstvem.8

 1.3 Občanská sdružení
Vzhledem k tomu, že cílem práce je vymezit občanské sdružení pro pozdější porovnání 

konkrétních neziskových organizací tohoto typu ve dvou státech Evropské unie, práce se 

blíže  věnuje  občanskému  sdružení  jako  jednomu  z  typů  nevládních  neziskových 

organizací. 

V České republice je občanské sdružení nejčastější forma NNO, v březnu 2011 jich bylo 

zaregistrovaných  72.981(nadací  455,  nadačních  fondů  1.224,  obecně  prospěšných 

společností  2.004)9.  Občané si  mohou založit  občanské  sdružení  i  v  případě,  že  chtějí 

změnit situaci ve svém okolí a může se jednat o jakoukoliv oblast. 

7 Ley.cz - zákony online. Zákon o církvích a náboženských společnostech [online]. 2012 [cit.24-01-2012]. 
Dostupné z:  http://zakony-online.cz/?s96&q96=all 

8 Tamtéž [cit.24-01-2012]
9 Neziskovky.cz. Statistika počtu nestátních neziskových organizací v letech 1990 - 2010 [online]. Praha: 

Neziskovky.cz, o. p. s., 2011 [cit.03-12-2011]. Dostupné z: 
http://www.neziskovky.cz/data/stat_NNO_tabulka_1990_2011txt11819.pdf 
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Formami sdružení mohou být spolky, kluby, společnosti aj.  Mimo jiné „mezi občanská 

sdružení patří: 

• odborové organizace,

• zahrádkáři,

• tělovýchovné jednoty,

• rybářské spolky,

• chovatelé, včelaři,

• Český svaz žen,

• Český červený kříž,

• myslivecká sdružení a Český myslivecký svaz,

• obce – Obec architektů, Obec moravskoslezských spisovatelů,

• Asociace muzeí a galerií,

• Rada státních galerií.“10

Občané  mají  právo  se  svobodně  sdružovat  a  nepotřebují  k  tomu  souhlas  státu,  pouze 

bezplatnou  registraci  u  Ministerstva  vnitra  České  republiky.  Registrace  proběhne  po 

předložení dvou originálů stanov a návrhu na registraci, který musí být podepsán alespoň 

třemi  členy vznikajícího sdružení.  Zakládající  členové jsou nazýváni  „přípravný výbor. 

Přípravný  výbor  mohou  tvořit  i  cizinci.  Alespoň jedna  osoba  musí  být  starší  18  let.11 

Současně  s  registrací  občanského  sdružení  se  zakládá  i  jeho  evidence  na  Českém 

statistickém úřadě.12

Stanovy musí obsahovat: 

• název a sídlo sdružení, jeho formu (občanské sdružení nebo zkratka o. s.), 

10 RŮŽIČKOVÁ, R.: Neziskové organizace. 9., aktualizované vyd. Olomouc: TAVA Graphical s. r. o., 
2007.  str. 12. ISBN 978-7263-404-0.

11 Občanská společnost. Občanská společnost – informační server [online], 2010 [cit.03-12-2011]. 
Dostupné z:  http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132554 

12 RŮŽIČKOVÁ, R.: Neziskové organizace. 9., aktualizované vyd. Olomouc: TAVA Graphical s. r. o., 
2007.  str. 11. ISBN 978-7263-404-0.
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• cíle, charakter a formy činnosti sdružení, 

• práva a povinnosti členů, 

• orgány sdružení, způsob jejich volby a vymezení povinností, 

• zásady hospodaření.13 

Dále v nich může být uveden vznik a zánik členství, způsob probíhání a četnost členské 

schůze, jak budou vybírány členské poplatky a jaká bude jejich výše. Ve stanovách se často 

vyskytuje  úvodní  část  „preambule“  a  závěrečná  část  „závěrečná  ustanovení“.  Stanovy 

nesmí  mít  diskriminační  a  ilegální  charakter.  V zakládacím dokumentu  (stanovy)  jsou 

ukotveny  orgány  sdružení,  které  jinak  nejsou  zákonem  upraveny.  Nejvyšším  orgánem 

obvykle bývá členská schůze, občanské sdružení řídí předsednictvo a předseda. Členské 

schůze  se  konají  pravidelně,  podle  ustanovení  ve  stanovách,  minimálně  jednou  ročně. 

Výstupem schůze je zápis, který obsahuje veškeré důležité informace, o kterých se jednalo 

a  jakých změn  bylo  dosaženo.  Přílohu zápisu  tvoří  soupis  všech členů  přítomných na 

schůzi. Pokud se skutečně odehrála na schůzi významná změna, například změna předsedy, 

je nutné nechat zápis úředně ověřit notářem. Na členské schůzi je možné změnit stanovy, 

ale v tom případě je nutné do 15 dnů informovat Ministerstvo vnitra ČR.14 

Povinností  občanského  sdružení  je  vést  účetnictví  (podvojné  nebo  jednoduché). 

Jednoduché účetnictví je možné vést pouze v případě, že celkové příjmy nepřesáhly za 

uplynulý  rok  částku  3.000.000  Kč.  Nemusí  se  registrovat  na  finančním  úřadu.  Není 

povinný žádný minimální vklad.15 

Občanské sdružení může založit vlastní organizační jednotky, jako jsou kluby nebo oddíly. 

Organizační jednotky mohou být zřízeny:

13 Občanská společnost. Občanská společnost – informační server [online], 2010 [cit.03-12-2011]. 
Dostupné z:  http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132554 

14 Tamtéž, [cit.03-12-2011].  
15 Přehled základních typů nestátních neziskových organizací v ČR [online]. Praha: Neziskovky.cz, o. p. s. 

Březen 2010 [cit.03-12-2011]. Dostupné z:  http://www.neziskovky.cz/data/prehled_nnotxt8382.pdf  
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• S  právní  subjektivitou,  kdy  je  nutné,  aby  byla  nutná  zmínka  o  jednotce  ve 

stanovách  občanského  sdružení.  Na  tomto  základě  organizační  jednotka  může 

vystupovat vlastním jménem po přidělení IČ. 

• Bez právní subjektivity, kdy nemusí být uvedena ve stanovách, ale rovněž nemá 

právo jednat vlastním jménem. 

• Jako samostatná právnická osoba, která podává stanovy k Ministerstvu vnitra ČR. 

Stanovy klubu a mateřského občanského sdružení musí být v souladu.16

Pro jasné vymezení činnosti je potřeba, aby občanské sdružení vymezilo konkrétně svůj 

hlavní cíl včetně cílů dílčích, dále jakou má vizi a poslání. Vize představuje stav, jak má 

dané sdružení v budoucnosti podle členů vypadat, dílčí cíle určují postup, jak tohoto stavu 

docílit. Poslání určuje charakter sdružení a je velmi konkrétní, specifikuje, jakým směrem 

se bude sdružení ubírat. Poslání určuje, čím by se sdružení mělo především zabývat a jaké 

je  jeho  postavení  ve  společnosti.  Na  základě  vize  a  poslání  se  sestavuje  dlouhodobá 

strategie organizace.17 

Pro dosažení vize a poslání je zapotřebí stanovit si dílčí cíle, jednotlivé kroky, které je třeba 

splnit,  aby  se  organizace  posunula  blíž  k  vizi.  Cíle  je  třeba  pravidelně  kontrolovat. 

K posouzení, jak společnost plní své cíle a jak efektivně funguje, slouží měření formou 

dotazníku, který členové absolvují alespoň jednou ročně. Zjišťuje se:

• transparentnost hospodaření, plnění cílů, poslání, vize, strategie,

• firemní kultura a image na lokální, národní i mezinárodní úrovni,

• kooperace s jinými NNO a vystupování vůči veřejnosti,

• počet a kvalita zdrojů pro získávání finančních prostředků,

• jak efektivně probíhá řízení organizace, jaké jsou vztahy mezi členy a vedením,

16 OVM – Portál veřejné správy. Registrace občanského sdružení [online]. Ministerstvo vnitra, 2011 [cit.03-
12-2011]. Dostupné z: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/17236?ks=1588&docid=104885 

17 NOVOTNÝ, J., LUKEŠ, M.: Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací,  str. 38, 39
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• zda  probíhá  další  vzdělávání  v  rámci  sdružení,  jakou  úlohu  hraje  práce 

s dobrovolníky, motivace členů, jakým způsobem se zvládají konfliktní situace,

• zda odpovídá cílová skupina, pro kterou jsou aktivity pořádány, aj.18 

Občanské sdružení  může zaniknout  na  základě  rozhodnutí  Ministerstva  vnitra  nebo na 

základě rozhodnutí členů sdružení na členské schůzi. Likvidace občanského sdružení se 

řídí občanským zákoníkem podle § 20 a musí být zmíněna v Obchodním věstníku. Pokud 

má  občanské  sdružení  nějaký  majetek,  je  možné ho při  zániku  sdružení  rozdělit  mezi 

jednotlivé členy. Občanské sdružení zaniká rovněž v případě sloučení dvou sdružení, kdy 

je zachován název a ostatní náležitosti pouze jednoho z nich. Stejně jako u obchodních 

společností,  i  dvě  občanská  sdružení  mohou vytvořit  jedno nové.  K fúzím může  dojít 

pouhým schválením spojení na valných hromadách obou občanských sdružení. Je ovšem 

nezbytné oznámit sloučení či vznik nového sdružení Ministerstvu vnitra. 

Protože má české právo v úpravě občanských sdružení mezery, je vhodné, aby si jednotlivá 

sdružení  vymezila  otázky týkající  se  zániku,  likvidace,  slučování  nebo  přerozdělování 

majetku  v  rámci  likvidace  již  ve  stanovách,  aby  předešla  co  nejvíce  problémům  a 

očekávatelným překážkám.19 

 1.3.1 Finance

Přejí-li si být NNO úspěšné, měly by mít vypracovaný dlouhodobý finanční plán. Slouží 

k přesnému plánování financí,  k určení jejich použití ve vhodnou dobu pro specifickou 

činnost.  Vznikají  především ve větších společnostech,  které  hospodaří  s  dlouhodobými 

projekty.  Pro NNO je důležité hlídat cash-flow, protože výsledek hospodaření musí být 

vždy nulový. Společnosti mívají nulový vklad a žádný zisk, proto se může stát,  že než 

18 NOVOTNÝ, J., LUKEŠ, M.: Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací, str. 42
19 RŮŽIČKOVÁ, R.: Neziskové organizace. 9., aktualizované vyd. Olomouc: TAVA Graphical s. r. o., 

2007.  str. 13. ISBN 978-7263-404-0.
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přijde schválená dotace, projekt již započal a je nutné čerpat finance z imaginární částky na 

bankovním účtu. 

Jednou z nejdůležitějších činností k přežití občanského sdružení je získávání finančních 

zdrojů. Jejich ustavičné hledání a získávání lze definovat jako fundraising. Prostřednictvím 

fundraisingu je možné prodávat různé výrobky za symbolický poplatek nebo pořádat různé 

akce, které upozorní na občanské sdružení a přilákají sponzory. Dalšími metodami mohou 

být  komunikace  prostřednictvím dopisů,  emailů,  telefonního hovoru,  koncerty,  výstavy, 

veřejné  sbírky,  nabídka  členství  v  organizaci  či  písemná  žádost  o  grant.20 Fundraising 

slouží i jako forma marketingu. 

Čím více zdrojů společnosti  využívají,  tím snižují  riziko diverzifikací.  Mezi  nejčastější 

finanční  zdroje patří  státní  správa a  samospráva,  dotace od orgánů EU, vlastní  činnost 

organizace,  obchodní  společnosti  a  podnikatelé,  členské  příspěvky,  nadace  a  nadační 

fondy.21 

Velký podíl finančních prostředků získávají občanská sdružení právě od státu. Povinností 

státu je zajišťovat občanům služby. Bohužel ne vše je stát schopen obsáhnout, proto nabízí 

finance občanským společnostem, které ho zastoupí a většinou i ve vyšší kvalitě, protože 

svou práci nepovažují za zaměstnání, ale za poslání a hobby. Poskytují se výhradně dotace 

na daný účel, většinou se jedná o konkrétní akci nebo program. Na rozdělování dotací se 

podílí  odborné orgány ústředních orgánů státní správy. O tom, kolik je na jakou oblast 

vyhrazeno prostředků rozhoduje Parlament ČR. 

Mimo pomoci státu se činí velký podíl dotace ze zahraničí. Jedná se především o programy 

Evropské unie jako je Leonardo, Sokrates, Erasmus, Mládež v Akci ale také strukturální 

20 NIESNEROVÁ M.: Nástroje financování neziskových organizací. [Bakalářská práce]. Brno: Masarykova 
univerzita – Ekonomicko-správní fakulta, 2009. 

21 NOVOTNÝ, J., LUKEŠ, M.: Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací, str. 73
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fondy.  Dotace  jsou  získávány  na  základě  výběrového  řízení  a  procházejí  podrobnou 

kontrolou před obdržením dotace i po ukončení akce a závěrečném vyúčtování.22 

Další  forma  financování,  kterou  občanská  sdružení  často  využívají,  je  hodnota  práce 

dobrovolníků.  Tím, že společnost zapojí  dobrovolníky do akcí a projektů, uvolní se jí 

finanční  prostředky,  na  jiné  důležité  aktivity.  Proto  je  zásadní  umět  dobrovolníky 

dostatečně  motivovat  a  nadchnout  pro  daný  program,  aby  byli  ochotni  vypomáhat 

zadarmo. 

Význam  pojmu  „dobrovolník“  je  trefně  vystižen  definicí  Dobrovolnického  centra  FN 

v Motole:  „Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez  

nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem může  

být  kdokoliv,  protože  každý  z  nás  umí  něco,  co  může  poskytnout  ostatním.“23 

Dobrovolníkem je i osoba, která dostává za odvedenou práci symbolickou odměnu, která je 

mnohem nižší, než plat v té samé oblasti na trhu práce. Rozlišují se dobrovolnické aktivity 

trojího typu:

• dobrovolníkem na krátkodobém projektu, akci

• dobrovolníkem na dlouhodobém projektu,

• dobrovolnická služba – nachází se dlouhodobě mimo domov a nabízí své služby.24

Je vhodné se zmínit, že rok 2011 byl vyhlášen Rokem dobrovolnictví v rámci programu 

Evropské  unie  Mládež  v  Akci.  Důvodem je  vyšší  zapojení  dobrovolníků do veřejných 

aktivit a snaha probudit v nich zájem o své okolí a společnost, v které žijí. Přesto některé 

organizace nerady dobrovolníky zaměstnávají.  Často se tak děje z důvodu nedostatečné 

odbornosti a nepostačujícího vzdělání dobrovolníků. 

22 Ministerstvo financí  České republiky.  Neziskové organizace [online].  Praha:  Ministerstvo financí  ČR, 
2005 [cit.04-12-2011]. Dostupné z:  http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/nezisk_organizace.html 

23 DCM – O dobrovolnictví.  Kdo je dobrovolník [online]. Dobrovolnické centrum v Motole, 2009 [cit.04-
12-2011]. Dostupné z: http://www.dcmotol.cz/cs/o-dobrovolnictvi/kdo-je-dobrovolnik/ 

24 NOVOTNÝ, J., LUKEŠ, M.: Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací, str. 106.
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Dalším faktorem je  nespolehlivost,  dobrovolníci  nejsou  motivováni  finanční  odměnou, 

často  se  jedná  o nemateriální  výhody,  které  mohou získat.  Například  nové zkušenosti, 

dovednosti, znalosti, uznání od ostatních, nové kontakty, v případě mezinárodních akcí i 

zlepšení jazykové úrovně aj. 

I přes přihlédnutí k záporným faktorům je nábor dobrovolníků vesměs pozitivní a výhodné 

řešení pro organizaci. Jednak se jedná o levnou pracovní sílu, která má navíc skutečný 

zájem o daný projekt či akci, proto jedná efektivněji, než by za stejných podmínek jednali 

zaměstnanci podniku. 

Dobrovolníci  přispívají  ke zvýšení  efektivity společnosti  i  sdílením svých zkušeností  a 

novými  nápady,  které  mohou  být  využity  i  při  jiných  akcích.  Osvědčení  dobrovolníci 

bývají dobrým zdrojem uchazečů o práci v organizaci, protože již znají své budoucí kolegy 

a jejich role, znají způsob práce a dokáží se rychle orientovat. 

Zdroj: Novotný, J., Lukeš, M.: Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací, str. 112.

Obr. 1.1. Diagram vztahu volného času, placené a dobrovolné práce.
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Obrázek 1.1 vyjadřuje rozložení času na placenou práci, dobrovolnou práci a volný čas. 

Placená práce přináší jednotlivci zkušenosti a uspokojuje jeho životní potřeby. Volný čas 

vede k uspokojení člověka a umožňuje další aktivity k uspokojení jeho životních potřeb. 

Dobrovolná práce poskytuje zkušenosti a dopomáhá k uspokojení stejně jako volný čas. 

Lidé  volí  ze  tří  možností  v  rámci  jednoho dne.  V důsledku nedostatku času se věnují 

dobrovolné práci velmi omezeně. Zkušenosti i uspokojení mohou najít v jiných aktivitách, 

i když se jedná způsobem získání o jiné výstupy.25 

S  financováním  jsou  propojeny  i daně.  Za  nepřímý  způsob  financování  je  možné 

považovat  osvobození  grantů  a  dotací  pro  neziskové  organizace  od  daně  z  příjmů 

fyzických osob. 

Aby se  NNO vyvíjely správným směrem,  byl  ve  vládě  zřízen  orgán  Rada vlády  pro 

nestátní neziskové organizace. „Rada vlády pro nestátní neziskové organizace je stálým  

poradním, iniciativním a koordinačním orgánem vlády České republiky (dále jen "ČR")  

v oblasti nestátních neziskových organizací.“26 Rada vytváří materiály pro podporu NNO, 

podmínky jejich práce v právním prostředí a navrhuje politická opatření pro jejich aktivity. 

Rada se podílí na tvorbě právních předpisů, které se týkají NNO, a organizuje spolupráci 

mezi  jednotlivými  správními  celky,  které  se  zabývají  NNO.  Zpracovává  informace 

o vztahu Evropské unie a NNO v ČR včetně přehledu získaných dotací. Rada zajišťuje 

dostupnost veškerých údajů o NNO, ve spolupráci s ministerstvy člení NNO do kategorií 

a zabývá se standardizací aktivit NNO.27  

25   NOVOTNÝ, J., LUKEŠ, M.: Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací, str. 112.
26 Vláda České republiky.  Neziskové organizace.  Rada vlády pro nestátní neziskové organizace [online]. 

Praha: Úřad vlády ČR, 2011 [cit.04-12-2011]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/zakladni-
informace-767/ 

27 Tamtéž [cit.04-12-2011] 
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 1.3.2 Účetnictví občanských sdružení

Účetnictví občanských sdružení je upravováno zákonem o účetnictví č. 563 / 1991 Sb., 

vyhláškou o účetnictví č. 504 / 2002 Sb, kdy hlavním předmětem činnosti není podnikání, 

a České účetní standardy č. 401 – 414.28

Účetní období je dlouhé 12 měsíců a až na výjimky začíná 1. ledna. Sdružení mohla do 

roku 2004 účtovat v rámci podvojného nebo jednoduchého účetnictví. V případě volby 

(podvojného) účetnictví vyvstává pro sdružení řada zásad a povinností, které musí splnit. 

Jedná se například o rozsah účetní uzávěrky, způsoby oceňování, sestavení účetní závěrky, 

označení  nákladů,  výnosů  a  peněžních  toků,  aj.  Sdružení,  která  do  roku  2004  vedla 

jednoduché  účetnictví,  byla  omezena  podmínkou,  že  jejich  příjmy nesměly  přesahovat 

6 000 000 Kč. Tato sdružení přešla na účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu 

účtování. 

Zjednodušený  rozsah  účetnictví  mohou  vést  i  nadační  fondy,  církve,  příspěvkové 

organizace  nebo  územně  samosprávné  celky.  Pokud  občanská  sdružení  účtují  ve 

zjednodušeném rozsahu, znamená to, ze „účetní jednotky: 

• sestavují účtový rozvrh členěný jen na účtové skupiny, nevyžaduje-li zvláštní právní  

předpis členění podrobnější,

• mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize,

• ke  konci  rozvahového  dne  nemusí  uvažovat  a  následně  také  účtovat  

o předvídatelných a možných ztrátách a riziku týkajících se majetku a závazků, tj.  

neúčtují  např.  o časovém  rozlišení,  opravných  položkách,  rezervách,  ať  již  

v kladných nebo záporných hodnotách, účtují však o odpisech,

• mohou využít příslušná ustanovení zákona o rezervách pro zjištění základu daně  

z příjmů, jsou-li k tomu zákonné důvody, v takovém případě pak použijí příslušná  

ustanovení týkající se rezerv a opravných položek, 
28 RŮŽIČKOVÁ, R.: Neziskové organizace. 9., aktualizované vyd. Olomouc: TAVA Graphical s. r. o., 

2007.  str. 80. ISBN 978-7263-404-0.
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• rozsah účetní závěrky, jak je uloženo § 4, odst. 8 zákona o účetnictví, určí příslušný  

prováděcí předpis (vyhláška) pro jednotlivé skupiny účetních jednotek,

• účetní jednotka nemusí využívat analytické ani podrozvahové účty.“29 

Účetní závěrka obsahuje výkaz zisku a ztrát, rozvahu aktiv a pasiv a přílohu, která dodává 

potřebné údaje k vysvětlení výsledovky a rozvahy. 

 1.3.3 Daňové povinnosti občanských sdružení

Nezisková organizace může podléhat dani z příjmů, dani z přidané hodnoty, silniční dani, 

spotřební dani, dani z nemovitostí, dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. 

Daň z příjmů je u neziskových organizací značně komplikovaná, protože mají několik 

druhů příjmů. Jedná se o:

• příjmy, které nejsou předmětem daně – dotace, sponzorské dary, kladné úroky na 

bankovním účtu,

• příjmy,  které  jsou  od  daně  osvobozené  –  členské  příspěvky,  kulturní  ocenění, 

příjmy vzniklé z účasti dobrovolníků,

• příjmy, jež vycházejí z cílů a poslání organizace a jsou uvedeny ve stanovách,

• příjmy, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozené – pronájem, aj.30

Daň  z  příjmů  se  netýká  prvních  dvou  druhů  příjmů.  V  případě,  že  příjmy  vycházejí 

z poslání sdružení, musí být výdaje vynaložené na aktivitu vyšší, než tyto příjmy. A poté 

nedochází k jejich zdanění.  Z toho vyplývá,  že zdanit  je možné příjmy,  jež se netýkají 

hlavní činnosti občanského sdružení anebo mají k poslání organizace vztah, ale převyšují 

výdaje.  Velký rozdíl  v daňových povinnostech v porovnání s  podnikatelskými subjekty 

29 RŮŽIČKOVÁ, R.: Neziskové organizace. 9., aktualizované vyd. Olomouc: TAVA Graphical s. r. o., 
2007.  str. 83. ISBN 978-7263-404-0.

30 Tamtéž. Str. 153 – 196.
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představuje i ztráta jako hospodářský výsledek. Obchodní společnost si může ztrátu odečíst 

v období 5 let jdoucích po sobě, zatímco nezisková organizace nepovažuje ztrátu vůbec za 

předmět daně. Zdanit je možné pouze daňový základ vyšší 300 000 Kč.31 Daňové přiznání 

musí podat všechna sdružení, až na výjimky, kdy nevykazují žádné zdanitelné příjmy. Za 

těchto okolností jsou povinny podat písemné prohlášení finančnímu úřadu, že nevznikly 

žádné příjmy, které by podléhaly dani z příjmů. 

O ostatních daních se diplomová práce jen lehce zmíní. U  daně z přidané hodnoty je 

významné pro občanská sdružení i jiné neziskové organizace, že plnění osvobozená od 

daně jsou v oblastech:

• „výchova a vzdělávání (§ 57),

• zdravotnické služby a zboží (§ 58),

• sociální pomoc (§ 59),

• ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61).“32

Občanské  sdružení  je  plátcem  silniční  daně, pokud  zároveň  podléhá  dani  z  příjmů 

a vozidlo používá k dosahování těchto příjmů. Spotřební daň platí sdružení v případě, že 

vyrábí vybrané produkty podle zákona č. 353 / 2003 Sb. Občanská sdružení  „se stanou 

poplatníkem  daně z nemovitostí,  pokud pozemky a stavby pronajímají  subjektům, které  

nejsou organizační složkou státu, obcí, krajem nebo příspěvkovou organizací, popř. tento  

majetek slouží k podnikání.“ 33 V jiném případě daň z nemovitostí neplatí. 

Osvobození od daně darovací a dědické se týká občanských sdružení v případě, že nabyly 

movité či nemovité věci za účelem vzdělávání,  kultury,  zdravotnických služeb, sociální 

31 RŮŽIČKOVÁ, R.: Neziskové organizace. 9., aktualizované vyd. Olomouc: TAVA Graphical s. r. o., 
2007.  str. 158 - 160. ISBN 978-7263-404-0.

32 Tamtéž. Str. 172.
33 Tamtéž. Str. 194.
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pomoci,  sportu,  vědy a  výzkumu  aj.  Osvobození  od  daně  z  převodu nemovitostí se 

občanských společností netýká a jsou povinni ji zaplatit.34

 1.3.4 Postavení občanského sdružení ve společnosti

Již výše bylo zmíněno, že občanské sdružení i jiné nestátní neziskové organizace zastávají 

funkci státu a vyplňují mezeru na trhu v poskytovaných službách. Přestože stát podporuje 

činnost občanských sdružení, nyní v důsledku ekonomické krize ubývá dotací ze státního 

rozpočtu i dotací zahraničních. Výsledkem úbytku veřejných dotací je nárůst fundraisingu, 

kdy  se  občanská  sdružení  snaží  získat  co  nejvíce  finančních  prostředků  formou 

sponsoringu a prodejem upomínkových předmětů. 

Zajímavý je postoj občanů stojících mimo neziskový sektor. Pro mnohé z nich se jedná 

o zneužívání  peněz  daňových  poplatníků  a  rozhodně  nejsou  zvyklí  na  veřejné  akce. 

Většinou je smyslem akcí upozornit občany, že se v jejich okolí děje něco, k čemu by 

neměli být lhostejní. Pozitivní je přístup dobrovolníků, kteří jsou ochotni obětovat svůj čas 

a vynaložit své úsilí pro veřejné blaho. Jejich vynaložený náklad je teoretickým příjmem, 

který by obdržel od společnosti. Dá se tak hovořit o ušlém zisku. 

Práce dobrovolníků je pro činnost občanských sdružení nezbytná. A právě dobrovolníci 

mohou šířit dobré jméno společnosti a sami ho utvářet. S dobrovolníky by veškeré činnosti 

měly být pro veřejnost velmi pozitivní, protože je možné je označit jako aktivity „lidí pro 

lidi“. Bohužel se někdy stane, že veškeré činnosti dobrovolníků nejsou kladně hodnoceny. 

A to z toho důvodu, že dobrovolníky si společnost nevybírá, přicházejí sami, mnohdy bez 

potřebných zkušeností a znalostí. Proto bývá ve sdružení osoba, která je pověřena starat se 

o dobrovolníky během akce a současně v případě jejich zájmu dbát o jejich další rozvoj. 

34 RŮŽIČKOVÁ, R.: Neziskové organizace. 9., aktualizované vyd. Olomouc: TAVA Graphical s. r. o., 
2007.  str. 193 - 195. ISBN 978-7263-404-0.
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A co všechno mohou občanská sdružení pro společnost zajišťovat? Zpřístupňují kulturní 

a sportovní akce pro osoby se sociálním či zdravotním znevýhodněním. Zprostředkovávají 

informace o zajímavých nebo historických událostech,  kulturních akcích,  institucích na 

lokální  i  mezinárodní  úrovni.  Nabízejí  své  služby  jako  lektoři  firmám,  jedincům 

i skupinám zájemců. Poskytují příležitosti pro setkávání osob se stejnými či podobnými 

zájmy a cíli. Usnadňují komunikaci mezi lidmi, mezi osobami se znevýhodněním, mezi 

generacemi,  mezi  lidmi  z různých národů a kultur.  Probouzejí  v obyvatelích občanství 

a zájem o  lidi,  přírodu  a společnost  kolem nich  samotných.  Pomáhají  lidem v  oblasti 

zdraví, překonávání nemocí, první pomoci, ale i v otázkách duševní hygieny.  Šíří radost 

dětem psychicky postiženým prostřednictvím her a tance,  ale i  osobám, které potřebují 

relaxovat  a  odpočinout  si.  Potírají  stereotypy  ve  společnosti  a  tím  přispívají  ke 

spokojenosti. Zprostředkovávají kulturní zážitky a hry, díky nimž si veřejnost může udržet 

zdravou mysl. Snaží se identifikovat problémy společnosti jako celku a řešit je nenásilnou 

formou, popřípadě se jim pokouší předcházet.  

  

Občanské společnosti mohou mít různý charakter. Často ale mají cíl 

• ozdravný (Občanské sdružení Anabell)35, 

• vzdělávací (LOS – Liberecká občanská společnost, o. s.), 

• kulturní (Občanské sdružení EKOFILM)36, 

• sportovní (Irské sestry, o. s.)37, 

• ekologický (Občanské sdružení Hájenka)38, 

• informační (Občanské sdružení LUNGTA)39, 

35 Občanské sdružení Anabell [online]. 2011 [cit.04-12-2011]. Dostupné z:  http://www.anabell.cz/ 
36 Občanské sdružení Ekofilm. Ekofilm [online]. 2011 [cit.04-12-2011]. Dostupné z:  http://www.ekofilm.eu/ 
37 Irské sestry. O nás [online]. Jablonec nad Nisou, 2009 [cit.04-12-2011]. Dostupné z: 

http://www.irskesestry.cz/ 
38 Hájenka.  Občanské  sdružení  Hájenka [online].  2008  [cit.04-12-2011].  Dostupné  z: 

http://hajenka.koprivnice.org/ 
39 Občanské sdružení Lungta. Úvodní stránka [online]. 2009 [cit.04-12-2011]. Dostupné z: 

http://www.lungta.cz/ 
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• aktivního občanství (Občanské sdružení Altus)40, 

• spolky společných zájmů,  např.  ochrana kamzíků (Občanské sdružení  Jesenický 

Kamzík)41, 

• poskytování sociálních služeb (Občanské sdružení „D“)42.

 1.4 Shrnutí 
Na závěr teoretické části práce je nezbytné připomenout o jaké skutečnosti se opírá část 

praktická. Nevládní neziskové organizace se podle české právní úpravy dělí na následující 

typy: obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace a nadační fondy a někdy 

k nim jsou přiřazovány i církve a náboženské společnosti. Občanské sdružení vzniká za 

cílem dobrovolného sdružování osob, které chtějí dosáhnout naplnění společného zájmu 

nebo cíle.  Vznikají registrací u Ministerstva vnitra ČR a zakládající listinou jsou stanovy, 

které si členové sami navrhnou a pošlou ministerstvu ke schválení. 

Pro efektivní činnost sdružení je třeba pečlivě, jasně a srozumitelně formulovat poslání, 

vize  a  cíle.  Neziskové  organizace  mají  odlišný  způsob  účtování  od  podnikatelských 

subjektů  a  zároveň  je  potřeba  dbát  na  daňovou  povinnost  a  rozeznat,  co  je  a  není 

předmětem daně.  Práce zmiňuje prospěšnost dobrovolnické práce pro neziskový sektor. 

Neopomíjí  uvést  postavení  občanského sdružení  ve  společnosti  a jaké  mohou  být  jeho 

konkrétní přínosy.  

40 Občanské sdružení Altus. Vítejte na stránkách Občanského sdružení Altus [online]. 2011 [cit.04-12-
2011]. Dostupné z: http://www.osaltus.cz/ 

41 Jesenický kamzík. Zachraňme jesenické kamzíky!!! [online]. 2011 [cit.04-12-2011]. Dostupné z: 
http://kamzici.net/web/ 

42 „D“ občanské sdružení. Stránky D – občanského sdružení [online]. 2007 [cit.04-12-2011]. Dostupné z: 
http://d-os.net/
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 2 LOS – Liberecká občanská společnost, o. s.
Práce se v praktické části zabývá konkrétní občanskou společností, popisem její činnosti, 

organizační strukturou, chodem společnosti, otázkou získávání financí, tvorbou rozpočtu, 

jednání s veřejností a jakým způsobem probíhá kontrola činností společnosti. Společnost se 

potýká také s nějakými problémy, u kterých se práce bude snažit najít řešení. Konkrétněji 

se k řešení potíží vrátí v kapitole věnované Job shadowingu (4), kde využije porovnání 

s jinou neziskovou organizací.

Obr. 2.1. Logo Liberecké občanské společnosti, o. s.

Zdroj: Interní informace.

Liberecká občanská společnost, o. s. (dále LOS) je neziskovou nevládní organizací, která 

působí  již  od roku 2003 v Liberci.  LOS se zabývá neformálním vzděláváním mládeže 

a pracovníků s mládeží. Jedním cílem je poskytnout možnost mladým lidem zorganizovat 

si vlastní projekt i přes nedostatečné dosavadní příležitosti. Oficiálním cílem společnosti 

„je osobnostní a sociální rozvoj mladých lidí na regionální a mezinárodní úrovni, a to  

pomocí  neformálního  vzdělávání.  Soustředí  se  převážně  na  problematiku  předsudků,  

projevy  netolerance  a  otevření  nových  možností  pro  to  „být  aktivním“.“ 43 Posláním 

společnosti je  „Nabídnout příležitosti a zázemí k rozšiřování obzorů a rozvoji osobnosti  

směřujících k aktivní otevřené a odpovědné společnosti.“ 44 

Dílčími  cíli  jsou  podpora  mládeže  v  rozvoji,  rozšíření  vlivu  neformálního  vzdělávání, 

podporovat  obyvatele  v  Euroregionu  Nisa  a  podpora  mezinárodních  aktivit  a  projektů 
43 LOSonline. Sailors on the Citizenship [online]. LOS – Liberecká občanská společnost, o. s., 2011 [cit. 14-

12-2011]. Dostupné z: http://losonline.eu/94-0-Kdo-jsme.html 
44 Tamtéž [cit. 18-12-2011] 
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prostřednictvím vzdělávání. Mezi hlavní aktivity patří výměny mládeže, projekty zaměřené 

na podporu aktivity občanů na lokální a regionální úrovni, realizaci workshopů pro mládež, 

školení pro pracovníky s mládeží, iniciativy mládeže a spolupráce a vytváření sítí mezi 

neziskovými organizacemi na mezinárodní úrovni. Konkrétně se LOS zaměřuje především 

na mladé lidi (15 – 30 let), vzdělavatele a osoby žijící v Euroregionu Nisa45. 

LOS se dostal do podvědomí lidí především v průběhu posledních dvou let, kdy začala 

více působit v českém pohraničí a rozrostla se členská základna o nové členy, kteří přišli 

s novými nápady na  projekty.  To značí  větší  možnosti  získávání  finančních  prostředků 

a kontinuální provoz společnosti. 

 2.1 Organizační struktura46

V rámci organizační struktury se práce zabývá vznikem organizace, členským systémem 

a dokumenty důležitými pro organizaci. 

Sdružení vzniklo registrací u Ministerstva vnitra ČR, kdy tři zakládající  členové podali 

návrh stanov. Od té doby se stanovy několikrát změnily, protože se společnost rozrůstala 

a některé náležitosti bylo třeba upravit pro novou situaci a přizpůsobit novým podmínkám. 

Stanovy jsou pro společnost nejdůležitějším dokumentem, kterým se musí řídit. Obsahují 

osm částí – článků. Článek 1 se věnuje se názvu a sídlu sdružení. Čl. 2 popisuje charakter 

organizace, její cíle a formy činnosti. Charakterem je myšleno, že se jedná o neziskové 

a nevládní  sdružení,  přičemž se  občané  nebo právnické  osoby dobrovolně  stávají  jeho 

členy.  O cílech  i  formách  činnosti  je  pojednáno  výše.  Následující  4  články  se  věnují 

členskému systému. 

45 LOSonline. Sailors on the Citizenship [online]. LOS – Liberecká občanská společnost, o. s., 2011 [cit. 18-
12-2011]. Dostupné z: http://losonline.eu/94-0-Kdo-jsme.html  

46 Stanovy společnosti 2010.
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Čl. 7 pojednává o zásadách hospodaření, konkrétně z jakých zdrojů získává společnost svůj 

majetek.  V této sekci stanovy hovoří o rozpočtu,  účetní závěrce a zprávě o výsledcích 

hospodaření.  Poslední  článek  obsahuje  závěrečná  ustanovení  vztahující  se  k  platnosti 

a účinnosti stanov. 

 2.1.1 Členský systém

Členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, pokud bude dodržovat vnitřní předpisy 

společnosti (stanovy) a bude se snažit naplňovat její cíle. Zájemce podá přihlášku a po 

souhlasu představenstva se zapíše do seznamu členů. Představenstvo může přihlášku člena 

zamítnout a v tomto případě nemusí své rozhodnutí zdůvodnit. Členství končí rozhodnutím 

člena  o  výstupu  ze  společnosti,  vyloučením pro  hrubé  porušení  Základní  listiny  práv 

a svobod nebo stanov, nezaplacením členského poplatku do sjednané doby nebo úmrtím 

člena. Členové mají svá práva a povinnosti. Každý člen se může účastnit členské schůze 

a uplatňovat své nápady a návrhy. Na schůzi mají hlasovací právo a mohou být voleni do 

orgánů sdružení.  Dále mají  právo využívat výhody,  které plynou ze členství,  například 

účast na projektech nebo používání majetku společnosti. Člen může kdykoliv navrhnout 

kontrolorovi sdružení, aby zjistil případné nedostatky v konkrétní oblasti. 

Mezi  povinnosti  členů  patří  dodržování  stanov  sdružení,  platba  členských  příspěvků 

a oznámení změny osobních údajů, které jsou vedeny v seznamu členů (například kontakt, 

adresa).  Orgány  společnosti  jsou  členská  schůze,  představenstvo,  předseda, 

místopředsedové  a kontrolor.  Jedná  se  o  čestné  funkce  a  orgánům sdružení  náleží  jen 

náhrada hotových výdajů za výkon své funkce.  

Členská schůze je tvořena všemi členy sdružení a jedná se o nejvyšší orgán společnosti. 

Koná  se  minimálně  jednou  ročně  a  svolává  ji  představenstvo.  Pokud  si  členové  přejí 

sjednat  členskou  schůzi,  musí  o  setkání  požádat  alespoň  jedna  třetina  všech  členů 
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a představenstvo je povinno jim vyhovět a svolat schůzi do dvou týdnů. Schůze se svolává 

zpravidla  prostřednictvím  e-mailů,  pravidlem  je  připojit  plánovaný  program  členské 

schůze,  aby se členové mohli  dostatečně připravit.  Využívá se aplikace  Doodle – Easy  

scheduling47, která umožňuje jednotlivým členům vyjádřit se ke konkrétním termínům. Po 

ukončení  hlasování  se  vybere  termín  vhodný  pro  největší  počet  členů.  Členové  mají 

možnost vyjádřit se k plánovanému programu či omluvit svou nepřítomnost na interním 

blogu společnosti. 

Schvalování  probíhá  formou  hlasování.  Aby byl  návrh  schválen,  musí  souhlasit  prostá 

většina přítomných členů. Je možné člena v nepřítomnosti zastoupit, pokud k tomu svěřená 

osoba obdržela notářsky ověřenou plnou moc. 

Členská schůze je usnášení schopná, pokud je přítomna alespoň jedna třetina všech členů. 

Pokud je členů méně, členská schůze se rozpustí a do měsíce se svolá nová, pokud ani 

tehdy není členů dostatek, představenstvo má právo rozhodnout o návrhu za ně. V průběhu 

členské schůze je vedena funkce předsedajícího,  který schůzi řídí,  a zapisujícího,  který 

v průběhu schůze zapisuje veškeré návrhy a probíhající změny. Zápis ze schůze je všem 

členům  k dispozici.  Členská  schůze  není  určena  pro  veřejnost,  ale  pouze  pro  členy 

sdružení. Hlavními činnostmi členské schůze jsou volby a odvolávání orgánů, schválení 

výše  poplatků  a  změna  stanov.  Dále  členská  schůze  může  rozhodnout  o  přijmutí  či 

vyloučení  členů ze  společnosti  a schvalovat  zprávu o hospodaření  a  zprávu o  kontrole 

hospodaření za loňský rok.       

Představenstvo má  funkci  výkonnou  a  řídí  sdružení  mezi  jednotlivými  členskými 

schůzemi. Tvoří ho alespoň tři členové a musí se jednat o fyzické osoby, které jsou zvoleny 

na členské schůzi. Představenstvo se schází alespoň jednou za čtvrt roku, ale obvykle pro 

větší  efektivitu,  pružnost  a  dynamičnost  každý  měsíc.  Schůzi  svolává  předseda. 
47 Doodle AG. Doodle: easy scheduling [online]. 2011 [vid. 25-12-2011]. Anglická verze. Dostupné z: 

http://www.doodle.com/ 
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Rozhodování  probíhá hlasováním, kdy je zapotřebí prosté  většiny ke schválení  návrhu. 

Stejně jako na členské schůzi je pořízen zápis na schůzi představenstva a ten je k dispozici 

pro všechny členy sdružení. 

Hlavními činnostmi a úkoly představenstva je volba a odvolání předsedy a místopředsedů 

z představenstva, schvalovat interní předpisy, přijímat členy (popř. vyloučit), vést seznam 

členů  včetně  všech  potřebných  náležitostí,  rozhodovat  o  majetku  společnosti,  svolávat 

členskou  schůzi  a  určit  předsedajícího  a  podat  zprávu  členské  schůzi  o  výsledcích 

hospodaření  za  uplynulý  rok.  Pro  bezproblémovou  usnášeníschopnost  je  třeba,  aby 

v představenstvu byl lichý počet osob. V LOSu tvoří představenstvo 3 osoby, a to předseda 

a dva místopředsedové. 

Předseda a místopředsedové se řídí vůlí představenstva a členské schůze. Jejich úkolem 

je  zajišťovat  chod  sdružení  a  rozhodovat  o  veškerých  činnostech  v  souladu  s  vyššími 

orgány sdružení. Pokud je nepřítomen předseda, rozhoduje o neodkladných záležitostech 

1. místopředseda. Není-li k dispozici předseda ani 1. místopředseda, pravomoc se přenáší 

na 2. místopředsedu. 

Kontrolor sdružení  zastává  kontrolní  a  revizní  funkci  ve  společnosti.  Jednou  ročně 

předkládá členské schůzi zprávu z kontroly hospodaření sdružení, zejména v oblasti financí 

a účetnictví. Představenstvo mu musí poskytnout veškeré materiály potřebné ke zjištění 

pravdivosti  a úplnosti  údajů,  které  souvisí  s  aktivitami  sdružení.  Kontrolor  nemá právo 

zastávat funkci v představenstvu. 

Od roku 2011 přibyly v Liberecké občanské společnosti další funkce, které nevyplývají ze 

zákona. Jedná se o externího poradce neziskové organizace a stážisty ze zahraničí, kteří 

pomáhají s projekty, využívají svých dovedností a zároveň získávají nové. Jejich zapojení 

zhruba odpovídá tomu, co by měli dělat v organizaci členové.
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Členská schůze určuje výši členských poplatků, které se vybírají jednou ročně. Hodnota 

poplatku se odvíjí od počtu členů a od předpokládané výše nákladů společnosti. Od roku 

2012 činní  poplatek  200 Kč.  Nárok na  zaplacení  členského  poplatku  vzniká  1.  ledna. 

Představenstvo má právo prominout členovi poplatek, pokud se dostane do těžké životní 

situace.   

Dalšími  důležitými  dokumenty jsou  zápis  z  první  členské  schůze,  kde  byly navrhnuty 

stanovy  a  další  zápisy  s  důležitými  změnami  ve  vedení  společnosti.  Dále  se  jedná 

o dokumenty  od  finančního  úřadu,  kde  se  Liberecká  občanská  společnost  roku  2011 

registrovala, a dokument o přiděleném IČ od Ministerstva vnitra ČR. 

 2.2 Aktivity společnosti v roce 2011 a jejich přínos
Liberecká občanská společnost již za dobu své existence zorganizovala spoustu projektů. 

Proto se práce zaměří pouze na výčet a stručný popis projektů, které proběhly v roce 2011. 

Již na začátku podkapitoly lze říci, že přínosem všech mezinárodních projektů je zvýšená 

mobilita osob, kapitálu a získávání nových kompetencí, dovedností a sdílení vzájemných 

zkušeností.  

Jedním z dlouhodobých projektů je Books 21, který probíhal od roku 2009 až do konce 

roku 2011. Byl  podpořen z programu Grundtvig a cílem bylo vytvořit  síť neziskových 

organizací pro podporu vzdělávání dospělých. Konkrétně se jednalo o partnery z Polska, 

Německa, Řecka, Španělska a Turecka. 

V rámci projektu si jednotlivé organizace předávaly své zkušenosti, prováděly workshopy, 

učily se používat nástroje interkulturního učení a zorganizovaly několik malých projektů 

s názvem Živá knihovna. Tento projekt byl v roce 2011 uskutečněn třikrát, z toho dvakrát 

v rámci Books 21. Většinou se jedná o jednodenní či dvoudenní akci, kdy lidé přicházejí do 

knihovny,  aby  si  vypůjčili  živé  knížky,  které  jsou  představovány  lidmi  se  zajímavým 
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životním příběhem. Často je hlavním tématem překonání stereotypů.48 Příkladem takové 

knihy je sudetský Němec, vyléčená anorektička, homosexuál, nebo i dívka, která pracuje 

s drogově  závislými  osobami.  Přínosem  Books  21 je  rozšíření  mezinárodních  sítí 

neziskových  organizací,  škol,  knihoven,  které  podporují  neformální  vzdělávání. 

Materiálním  přínosem  pro  LOSa  je  nákup  učebnic  a  knih,  které  mají  spojitost  se 

vzděláváním nebo libereckým krajem.  Zároveň se členové LOSa naučili  nové metody, 

které lze uplatnit během projektů, nebo je samotné je možné považovat za projekt. Tím 

příkladem je právě Živá knihovna, která může být projektem, ale i pouhou jeho součástí. 

Živá knihovna pomohla některým občanům zamyslet se nad vznikem stereotypů a pokusit 

se je překonat.  

O nás s námi aneb Rozjeď to! byl půlroční projekt podpořený z programu Mládež v akci 

s finanční účastí Libereckého kraje. Jednalo se o mládežnickou politiku a prostřednictvím 

parlamentů mládeže se děti snažily změnit něco ve svém okolí. V rámci projektu vznikla 

stejnojmenná publikace a projekty organizované mládeží v městech Jilemnice, Frýdlant, 

Liberec a Česká Lípa. 

Rozjeď  to  umožnil  mládeži,  aby  se  zapojil  do  dění  ve  svém  okolí,  ve  svém  městě. 

Zanalyzoval vždy daný region a jeho potřeby a rozvinul diskuzi, do které se mládež mohla 

zapojit.  Byly  uspořádány  parlamenty  mládeže  se  zástupci  institucí,  kde  děti  chtěly 

navrhnout změnu a na některých místech jim bylo vyhověno.49   

Procházky  po  Liberci měly  interaktivní  formou  ukázat  obyvatelům  i  návštěvníkům 

Liberce  zajímavá  a  historicky  důležitá  místa  v  centru  Liberce.  Účastníci  prošli 

90minutovým animačním programem, který zajišťuje rozvoj jejich kreativity a fantazie. 

Projekt  byl  financován  Fondem  pro  podporu  a  rozvoj  vzdělávání  Statutárního  města 

48 LOSonline. Books 21 [online]. LOS – Liberecká občanská společnost, o. s., 2011 [cit 27-03-2012]. 
Dostupné z: http://losonline.eu/projekty/2010/books-21-80/

49 LOSonline. Rozjeď to! [online]. LOS – Liberecká občanská společnost, o. s., 2011 [cit 17-03-2012]. Dos-
tupné z: http://losonline.eu/projekty/2011/rozje-to-79/  
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Liberce. Projekt byl primárně zaměřen na žáky 2. stupně základních škol a aktivity v rámci 

projektu přispěly k probuzení zájmu o Liberec, jeho historii,  i  o lidi,  kteří v něm žijí.50 

Programem prošlo zhruba 110 žáků po 5 skupinkách. Projekt byl pojat i jako školení na 

téma kulturní animace,  kterého se zúčastnilo 50 osob ve 2 skupinách. Ty dále naučené 

dovednosti využívají ve školách a jiných vzdělávacích či vychovávacích institucích.

Projekt  na  podporu  umění  s  názvem Art  ProŽITek se  konal  v  Liberci  od  dubna  do 

července 2011 a přednostně byl určen pro dívky ve věku 14 až 18 let. Dotaci poskytl opět 

Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberce. Výstupem projektu byla 

výstava obrazů a uměleckých fotografií a kreativní lavička. Art ProŽITek primárně rozvíjel 

sociální  a osobnostní  oblast  mládeže a prostřednictvím toho docházelo i  ke kulturnímu 

rozvoji.51 

Červencový projekt Mission possible byl soustředěn do týdenního školení 24 pracovníků 

s mládeží z 10 různých států Evropské unie. V rámci projektového managementu se mladí 

lidé učili, jak zorganizovat kvalitní projekt. Donátorem akce byla Národní agentura, která 

poskytla  finance  z  programu  Mládež  v  akci.  Projekt  přispěl  k  utužení  již  vzniklých 

mezinárodních  vztahů  a  k  vytvoření  nových.  Jednotliví  účastníci  představovali  rovněž 

zástupce organizace, se kterou je možné spolupracovat na dalších projektech, které mají 

velkou šanci stát se úspěšnými. Už z toho důvodu, protože prošli kvalitním školením, jak 

se vyhnout chybám při koordinaci, školení, psaní žádosti, co obsahuje příprava, jak splnit 

určené cíle, jaké komunikační kanály využívat a kde nalézt zdroje financí.  52

Klasickou  výměnou  mládeže  byl  projekt  Wake  up  neighbours.  Výměna  probíhala 

v srpnovém  týdnu  v  Hrádku  nad  Nisou.  Hlavním  cílem  bylo  podpořit  spolupráci 

50 LOSonline. Procházky po Liberci [online]. LOS – Liberecká občanská společnost, o. s., 2011 [cit 17-03-
2012]. Dostupné z: http://losonline.eu/projekty/2011/prochazky-po-liberci-82/ 

51 Živý Liberec. ArtProžitek [online]. LOS – Liberecká občanská společnost, o. s., 2011 [cit 17-03-2012]. 
Dostupné z: http://www.zivyliberec.cz/akce-v-liberci/art-prozitek/  

52 Mission possible [online]. LOS – Liberecká občanská společnost, o. s., 2011 
[cit 17-03-2012]. Anglická verze. Dostupné z:  http://www.pm4icl.eu/ 
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v Euroregionu  Nisa  mezi  Čechy,  Poláky  a  Němci.  Kuriózní  věc  je,  že  se  Němcům 

nepodařilo  sehnat  jediného  účastníka  a  den  před  týdenním  pobytem  byli  z  projektu 

vyloučeni a v důsledku toho se muselo zúčastnit více Čechů a Poláků. Výstupem byl film 

a proběhnuvší  flashmoby v  Německu  během  přátelského  mezinárodního  fotbalového 

utkání. Výměna byla financována programem Mládež v akci. Projekt utužil vztahy mezi 

Poláky a Čechy.  Zaměřil  se na rozvoj  osobnosti  (například prostřednictvím arteterapie) 

a překonávání  osobních  problémů.  Soustředil  se  na  vnímání  jednotlivce,  národu 

i uvědomění si sama sebe na evropské úrovni. Flashmoby měly za cíl zvednout povědomí 

o určitých záležitostech, které se veřejnosti týkají. Svým způsobem se jedná o jinou formu 

demonstrace.53 

Zcela jiného rázu byl roční projekt Komu zvoní hrana, který si určil prioritní cíl prevenci 

sociální exkluze. Konkrétně byl zaměřen na bezdomovce, se kterými bylo natočeno video, 

vyšla  publikace  a  proběhlo  několik  workshopů  na  toto  téma  na  základních  školách 

v Turnově  a  v  Hrádku  nad  Nisou.  Projekt  Komu  zvoní  hrana  je  příkladem  iniciativy 

mládeže. Dotaci poskytly Národní agentura v rámci programu Mládež v akci a Nadace 

Euronisa. Jednoznačným přínosem projektu je šíření povědomí o osobách vyloučených ze 

společnosti a provedené workshopy, které donutily děti přemýšlet o záležitostech všedního 

života, o vzdělávání, o finanční gramotnosti nebo o svých prioritách.54 

Další výměna mládeže Čechů a Poláků s názvem PoláCzek bude podrobně rozepsána ve 

3. kapitole. Financován byl z programu Mládež v akci a Visegradského fondu.55

Projet  I  love  Nisa vznikl  za  cílem  rozvoje  spolupráce  neziskových  organizací 

v Euroregionu Nisa, nabízení happeningových akcí a dobrovolnických aktivit a vytvoření 

53 LOSonline. Wake up neighbours [online]. LOS – Liberecká občanská společnost, o. s., 2011 [cit 17-03-
2012]. Dostupné z: http://losonline.eu/projekty/2011/wake-up-neighbours-85/ 

54 LOSonline. Komu zvoní hrana [online]. LOS – Liberecká občanská společnost, o. s., 2011 [cit 18-03-
2012]. Dostupné z: http://losonline.eu/projekty/2011/komu-zvoni-hrana-128/

55 LOSonline. Poláczek [online]. LOS – Liberecká občanská společnost, o. s., 2011
[cit 18-03-2012]. Dostupné z: http://losonline.eu/projekty/2011/polaczek-127/   
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interaktivního portálu ilovenisa.eu56. Projekt započal v září 2011 a formálně byl ukončen 

v prosinci 2011, ale portál  i dobrovolnické akce tím nekončí a pokračují dále. V rámci 

projektu byly uspořádané akce: 

• Dny dobrovolnictví,

• Dobrovolníkem na 72 hodin,

• Průvod dobrovolníků,

• setkávání neziskových organizací z Německa, České republiky a Polska,

• konference nevládních neziskových organizací,

• kurzy polštiny v Čechách zdarma,

• Wake up neighbours, PoláCzek .

Projekt  byl  financován  Ministerstvem  školství,  mládeže  a  tělovýchovy.  Wake  up 

neighbours i PoláCzek skutečně financovány Ministerstvem nebyly, zapojení těchto výměn 

do projektu I love Nisa je pouze zdrojem spolufinancování. 

Díky projektu bylo zapojeno do veřejného dění spousta občanů, kteří by se obyčejně dané 

akce nezúčastnili. Byla podpořena dlouhodobá spolupráce mezi neziskovými organizacemi 

na území České republiky i  v Euroregionu Nisa. MŠMT dotovalo přípravu a vytvoření 

lekcí polského jazyka, které probíhají třikrát v týdnu již od prosince 2011 a neustává se ve 

výuce ani nyní. Jazyková osvěta v Liberecké občanské společnosti, o. s. je zdarma.57

Liberecká  občanská  společnost  rovněž  poskytuje  služby  regionálního  konzultanta 

v libereckém kraji pro program Mládež v akci. Konzultant se sám účastní několika školení 

a později nabízí jednotlivá školení, například o Evropské dobrovolné službě, či je ochoten 

poskytnout  radu  jednotlivcům  i  organizacím  spojenou  s  programem  Mládež  v  akci 

v oblasti  financování, koordinaci, zásad a pravidel nebo i  aktuálních tématech v oblasti 

56 I love nisa. I love Nisa – informační portál [online]. LOS – Liberecká občanská společnost, o. s., 2011 
[vid. 18-03-2012]. Česká verze. Dostupné z: http://ilovenisa.eu/ 

57 LOSonline. I love nisa [online]. LOS – Liberecká občanská společnost, o. s., 2011 
[cit 18-03-2012]. Dostupné z: http://losonline.eu/projekty/2011/i-love-nisa-84/   
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vzdělávání.  Velkým  přínosem  pozice  regionálního  konzultanta  je  šíření  povědomí 

o Evropské unii, jako takové.58  

Kromě  pořádání  happeningových  akcí  Liberecká  občanská  společnost  poskytuje 

workshopy z již proběhlých projektů pro základní a střední školy zdarma, pro firmy a jiné 

neziskové společnosti školení o metodě Open Space, která je vhodná pro hledání nápadů 

a řešení i investičních projektů při větším počtu lidí (více než 20). 

 2.3 Získávání financí a jiných nepeněžitých příjmů 
Získávání financí je jednou z nejdůležitějších činností v neziskové organizaci. Společnost 

nemá žádný stálý dlouhodobý příjem a musí neustále hledat sponzory a zdroje. Sdružení 

získává peněžní i nepeněžní prostředky pro: 

• konkrétní projekty, školení, akce,

• vlastní náklady nezbytné pro chod společnosti.

Pro obdržení jakýchkoliv financí je potřeba vyvinout dostatečné úsilí. Peníze na projekt je 

možné pouze po sepsání žádosti včetně dodržení veškerých požadavků. Podávat žádost lze 

na  lokální,  regionální,  národní  i  mezinárodní  úrovni  u  příslušných  fondů  či  územně 

správních jednotek. Nepeněžitými dary v rámci projektu přispějí někdy i sponzoři. V rámci 

přidělených financí na projekt je taktéž možné čerpat určité procento nebo konkrétní částku 

na nepřímé náklady (pro chod sdružení). Veškeré předpokládané výdaje musí být předem 

propočítány a  uvedeny v  žádosti.  Je  důležité  mít  několik  zdrojů,  ze  kterých je  možné 

získávat dotace, a nespoléhat se pouze na jeden, dva zdroje, aby se diverzifikovalo riziko 

při  možném neúspěchu.  Pro  získávání  prostředků  na  chod společnosti  vně  projektů  je 

velmi důležitá komunikace. 

58 LOSonline. Regionální konzultace [online]. LOS – Liberecká občanská 
společnost, o. s., 2011 [cit 18-03-2012]. Dostupné z: http://losonline.eu/regionalni-konzultace-59/  
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Z  dosavadní  zkušenosti  LOS  získal  nabídku  na  podporu  své  činnosti  od  institucí, 

společností a územně správních celků. Jedná se například o nabídku nebytových prostor 

pro výstavu, ale i v rámci dlouhodobé spolupráce pro užívání prostor jako kanceláře LOSa. 

Konkrétním  příkladem  může  být  i  získání  vyřazeného  laptopu  telekomunikační 

společnosti, avšak stále použitelného. Opět ovšem jeho obdržení bylo výsledkem úspěšně 

sepsané žádosti.

  

Největším donátorem projektů LOSa je  Evropská unie.  Konkrétně  se jedná  o program 

Mládež v akci, jehož cíle se shodují s cíli sdružení.     

Zdroj: www.mladezvakci.cz [cit. 25-12-2011]

Obr. 2.2 Logo programu Mládež v akci.

Mládež v akci je program schválen na 7 let, respektive funguje od roku 2007 do 2013. 

Program  byl  přijat  Evropským  parlamentem  a  Radou  v  listopadu  2006  usnesením 

č. 1719/2006/EC.  „Cílem programu Mládež v akci je na evropské úrovni odpovědět na  

potřeby mladých lidí od dospívání až do dospělosti. Je důležitým přínosem pro získávání  

kompetencí,  a  proto  je  klíčovým  nástrojem  při  poskytování  příležitostí  mladým  lidem 

k neformálnímu a informálnímu učení  s  evropským rozměrem. Přispívá k naplnění  cílů  

stanovených  v  revidované  Lisabonské  strategii  a  Evropském paktu  o  mládeži.  Je  také  

důležitým  nástrojem  pro  podporu  Strategie  EU pro  mládež  –  Investování  do  mládeže  

a posílení jejího postavení.“59 

59 EVROPSKÁ KOMISE: Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010). Str. 6.
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Program je zaměřen na 5 akcí: 

1. Mládež pro Evropu, kam patří výměny, iniciativy mládeže a projekty participativní 

demokracie.

2. Evropská dobrovolná služba, která může být individuální či skupinová.

3. Mládež  ve  světě.  Tato  akce  podporuje  spolupráci  se  sousedními  i  jinými  státy 

v celém světě.

4. Systémy na podporu mládeže určené především pro pracovníky s mládeží. 

5. Podpora evropské spolupráce v oblasti  mládeže.  V rámci této akce je možné se 

setkat  s projekty  na  podporu  mezinárodní  spolupráce  mezi  organizacemi 

a mládežnické politiky.60

Cílovou skupinou programu jsou děti a mládež od 13 do 30 let a pracovníci s mládeží. 

Mládež v akci disponuje vždy určitou sumou peněz schválených pro daný rok Evropskou 

unií. Žádost o dotaci nebo návrh na projekt je možné od roku 2012 pouze třikrát do roka na 

evropské i národní úrovni*. 

Další  hojně  využívanou  mezinárodní  agenturou  je  Visegrádský  fond.61 Fond  se  snaží 

upevnit spolupráci mezi „Visegrádskou čtyřkou“ (V4), kam náleží následující státy:

• Česká republika,

• Polsko,

• Slovensko,

• Maďarsko.

Byl založen v roce 2000 a sídlí v Bratislavě na Slovensku. Poskytuje dotace pro rozvoj 

společné kultury, vědy a výzkumu, pro vzdělávací projekty a výměny mládeže. Podporuje 

60 2007–2012 Česká národní agentura Mládež. Mládež v akci [online]. 2011 [vid. 25-12-2011]. Dostupné z: 
http://www.mladezvakci.cz 

* Do roku 2011 bylo na národní úrovni 5 uzávěrek na národní úrovni  za rok. 
61 Mezinárodní visegradský fond. International Visegrad fund – official website [online]. 2011 [vid. 26-12-

2011] Anglická verze. Dostupné z: http://visegradfund.org/ 
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turismus a přeshraniční spolupráci. Ročně může vydat až 6 milionů EUR. LOS může žádat 

o malou (do 5 000 EUR) nebo standardní dotaci (nad 5 000 EUR). Často využívá pouze 

malou dotaci jako finanční spoluúčast. 

Zdroj: visegradfund.org [cit. 26-12-2011]

Obr. 2.3. Logo Visegrádského fondu.

Alternativním zdrojem je Grundtvig nebo Leonardo da Vinci. Oba programy v ČR jsou 

ve  správě  Národní  agentury pro  evropské  vzdělávací  programy (NAEP).  Grundtvig je 

zaměřena  na  vzdělávání  dospělých  v  jakékoliv  oblasti  i  z  hlediska  podpory  kvality 

vzdělávacích služeb. V poslední době je velmi rozšířené fotografování (např. Zachycení 

přírody ve Finsku) nebo sociální rozvoj (např. Projekt na pomoc utlačovaným ženám, který 

probíhá v Německu).  Projektů se může účastnit  kdokoliv starší  18 let,  ale  je omezena 

četnost, osoba může vyjet na projekt maximálně jednou za tři roky. 62 

Program Leonardo da Vinci je zaměřen na odborné mimoškolní vzdělávání dospělých za 

podpory interkulturního dialogu.63 Příkladem z praxe může být nedávno schválená dotace 

na projekt, kdy se vymění 1 aktivní člen z neziskové společnosti z LOSa a 1 z polské 

neziskové organizace Unesco Initiaves Centre a budou pracovat pro druhou společnost dva 

měsíce.  Nově nabyté  poznatky a  dovednosti  mohou  poté  efektivně  využít  ve  vlastním 

sdružení a výměna mj. posílí mezinárodní spolupráci mezi organizacemi.  

62 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. NAEP – Grundtvig [online]. 2011 [cit. 26-12-2011]. 
Dostupné z: http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=63&  

63 Tamtéž [cit. 26-12-2011]
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Ze  zdrojů  na  lokální  či  státní  úrovni  lze  zmínit  Ministerstvo  školství,  mládeže 

a tělovýchovy, od kterého LOS získal v září 2011 dotaci na mezinárodní portál I love Nisa. 

Dále se jedná o dotace od libereckého kraje, města Liberce, Technické univerzity v Liberci, 

Dopravního podniku města Liberce, Nadačního fondu obětem holocaustu, Brány trojzemí 

v Hrádku nad Nisou a jiných institucí.  

Tab. 2.1. Získané prostředky pro LOSa za rok 2011 (údaje jsou zaokrouhlené). 

Zdroj Částka v tisících Kč Procentuální podíl

Mládež v akci 500 45,00 %

Visegrádský fond 95 8,00 %

MŠMT 400 36,00 %

Město Liberec 27 2,00 %

Členské poplatky 1 0,1 %

Jiné 95 8,00 %

Zdroj: Interní údaje.

 2.4 Komunikace s veřejností a chod organizace
Činnost Liberecké občanské společnosti je založena na komunikaci s veřejností. Zejména 

s potenciálními sponzory, politiky, institucemi, médii a s lidmi, pro které jsou akce určeny. 

V rámci  organizace  je  vymezena skupina  osob,  která  se  věnuje  PR.  Permanentně  jsou 

veřejnosti k dispozici webové stránky sdružení, které jsou neustále aktualizovány, protože 

se  LOS  snaží  o  dynamičnost.  Každý  měsíc  je  posílán  newsletter  všem  zájemcům, 

sponzorům a spolupracujícím organizacím, aby LOSa měli  v paměti  a v případě zájmu 

mohli opět využít jeho nabídky. 

Pro každý větší projekt organizovaný LOSem jsou vytvořeny webové stránky, často bývá 

součástí i blog, který pojednává o průběhu projektu. Využívá se i dalších aplikací jako je 
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twitter  nebo facebook,  jako účinná  propagace  projektu  i  společnosti.  Na projekty jsou 

zvána média, např. Český rozhlas, Dětská televize, různé deníky. 

V roce 2010 během školení  Sailors XXL, kterého se zúčastnilo 45 pracovníků s mládeží 

z celé Evropy, byli zástupci LOSa pozváni do České televize do ranního přenosu. Čím je 

společnost známější, tím snadněji se shánějí finanční i nefinanční prostředky pro projekty. 

Ke  spolehlivosti  přispívá  i  skutečnost,  že  sdružení  má  transparentní  účet  na  svých 

webových stránkách a kdokoliv do něj může nahlédnout. 

Do  PR  spadá  i  komunikace  s  jinými  neziskovými  organizacemi.  Spolupráce  je  velmi 

důležitá  pro  sdílení  zkušeností,  partnerů,  projektů,  nápadů  na  nové  finanční  zdroje 

a zlepšení efektivity práce neziskových organizací. 

Pro  správný  chod  organizace  je  zapotřebí  mít  i  efektivní  vnitřní  komunikaci,  tedy 

komunikaci  mezi  členy.  Všichni  mají  k  dispozici  blog,  kde  se  projednávají  jednotlivé 

projekty, novinky a úkoly členů. Pro rychlou komunikaci je využíván e-mail, telefonáty. 

Prostřednictvím aplikace Dropbox, která umožňuje sdílení dokumentů a jejich okamžitou 

úpravu, členové mohou společně pracovat na daných úkolech, pokud nemají možnost se 

sejít.   

Významným  nástrojem  pro  plynulý  chod  organizace  a  plánování  jednotlivých  kroků 

a činností se používá Gannt Chart. Jedná se o tabulku, která pomáhá uvědomit si konkrétní 

zadání, která povedou k danému cíli. Zároveň určí, kdo je za daný dílčí úkol zodpovědný 

a která osoba má zodpovědnost za celou činnost. Ta je rovněž povinna delegovat úkoly 

vhodným a schopným jedincům a  následně jejich  splnění  kontrolovat.  Gannt  Chart je 

možné  aplikovat  na  plánování  projektů,  chodu  organizace,  ale  i  velmi  malých  operací 

v rámci projektu (např. zpracování esejí jako součást projektu).
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 2.5  Kontrola činnosti a tvorba rozpočtu
Přestože  je  občanské  sdružení  malou  společností,  je  třeba  provádět  kontrolu  chodu 

organizace, účetnictví a cash flow. Za správnost dat v účetnictví je odpovědný kontrolor 

neziskové organizace, který je podle stanov volen na tři roky. Zda společnost funguje tak, 

jak má, je v rukou předsednictva, které dohlíží na cash flow, aby po celou dobu činnosti 

byly dostupné zdroje, ze kterých sdružení čerpá nezbytné výdaje. Například na pronájem 

kanceláře, internet a hovorné. 

S tím úzce souvisí tvorba rozpočtu společnosti, na který je nutno nahlížet hned z několika 

hledisek.  Jednak se  vytváří  rozpočty  v  rámci  jednotlivých  projektů.  Kdy se  určí,  jaká 

částka  připadne  na  náklady  na  aktivitu,  na  administrativu,  na  odměny,  na  cestovné 

účastníků projektu a na nepřímé náklady, které jsou potřebné pro běžný chod organizace 

(bankovní poplatky, pořízení drobného majetku, nájemné, aj.). Zároveň je třeba v souladu 

s probíhajícími projekty rozpočítat celkové výdaje a příjmy na jednotlivá období, právě 

z toho důvodu, aby byly důsledně pokryty veškeré nepřímé náklady. Nemůže se stát, že 

bude placen nájem za květen ze dvou různých projektů, nebo naopak nebude nájem za 

konkrétní měsíc zaplacen vůbec. Přičemž, například, z projektů podpořených programem 

Mládež v akci je možné přispět maximálně 7 % z celkové částky na nepřímé náklady 

společnosti. 

Pro usnadnění práce s rozpočtem slouží řada dokumentů, které si představenstvo vytvořilo. 

Jedním  z  možných  příkladů  je  rozplánování  pronájmu  a  služeb,  telefonu,  internetu, 

bankovních poplatků do jednotlivých projektů,  které  jsou chronologicky seřazeny.  A je 

u nich stanoven maximální obnos, který může být věnován nepřímým nákladům.  

 2.6 Překážky v chodu organizace
Každá organizace se potýká s menšími či většími problémy, které znesnadňují každodenní 

fungování společnosti.  Překonávání překážek posouvá jak sdružení,  tak jednotlivce,  dál 
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a k vyšším výkonům, proto je třeba snažit se na obtíže nahlížet jako na výzvy a ne jako na 

„problémy“ a řešit je prostřednictvím kreativity a především s ochotou všech, kterých se 

záležitosti týkají. 

Liberecká  občanská  společnost  se  musela  vypořádat  se  spousty  změnami  na  všech 

úrovních, jednalo se o rozšíření a změnu členské základny, řízení financí, změnu zdrojů, 

změnu personální a  v neposlední  řadě i  změnu sídla  sdružení.  S každou změnou často 

vystoupí na povrch i nedostatky, které je třeba odstranit či alespoň zredukovat.

S jakými obtížemi se LOS setkává?

1. Příliš mnoho neaktivních členů.

2. Nedostatek času, který mohou a chtějí členové věnovat společnosti.

3. Dostupnost financí pro konkrétní osoby v LOSu.

4. Účetní systém.

5. Nejistota zahraničních partnerů.

6. Konec programu Mládež v akci.

7. Neochota místních obyvatel účastnit se projektů.

V následujících podkapitolách budou rozepsány jednotlivé okruhy,  kde  je  třeba změnit 

systém,  překonat  zmíněné  překážky  a  zvýšit  efektivitu  práce  společnosti.  Podkapitoly 

nenastiňují řešení, pouze vysvětlují a rozpracovávají danou problematiku. 

 2.6.1 Členové 

V této části se práce věnuje personálním otázkám a problémům se zapojením členů do 

aktivního dění  občanského sdružení.  Liberecká  občanská  společnost  se  aktivně  zabývá 

řešením prvního  problému.  Sdružení  má  velké  množství  členů,  kteří  ovšem přispívají 

společnosti pouze svým příspěvkem, který dosahuje částky 100 Kč na rok. Pro LOSa je 

mnohem cennější aktivní pomoc, zapojení se do chodu, než nepatrný obnos od členů, který 
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může být využit například na nákup kancelářských potřeb. V minulosti byl nábor členů do 

sdružení  jedním z  hlavních  cílů,  aby společnost  získala  spoustu  osob,  které  by mohly 

svými  schopnostmi  přispět  k  prosperitě  organizace.  Vývoj  počtu  členů  od  založení 

organizace  lze  spatřit  v  grafu  (Obr.  2.4).  LOS získal  dostatek  lidí,  kteří  mají  odborné 

kompetence a dovednosti. Problémem je neangažovanost členů. Jedním z důvodů je zřejmě 

nedostatečná  motivace,  kterou člen  musí  mít,  aby byl  ochoten  věnovat  svůj  volný čas 

neziskové organizaci. 

Zdroj: Interní zdroj.

Obr. 2.4: Vývoj počtu členů v organizaci

S tím souvisí i nepropracovaný systém odměn, který členy dostatečně nemotivuje. LOS si 

nemůže  dovolit  udělovat  žádná  výstražná  upozornění  za  nesplnění  jednotlivých  úkolů, 

které  jsou  členům  předěleny  a  za  které  sami  chtěli  převzít  zodpovědnost.  V  jádru 

společnosti  je několik velmi aktivních členů, kteří  v závěru odvedou práci i  za ostatní,  

kterým byla činnost svěřena. Tím dochází k demotivaci a přetížení i u těchto lidí a nikdo 

není spokojen s tím, jak vše proběhlo.  
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S nedostatkem motivace je úzce spjato i prohlášení členů, že nemají dostatek času na práci 

v neziskové organizaci. Ovšem se nesmí zanedbat i skutečnost, že se jedná o studenty nebo 

o pracující,  kteří  jsou skutečně vytíženi.  Je  otázkou,  zda je současně nastavený systém 

odměn  dostačující.  Nejedná  se  o  peněžní  odměny,  ale  spíše  se  projevuje  přispění 

organizaci formou dárku (kniha) či koupí jednorázového jízdního dokladu (měsíční karta 

MHD). 

A kdo přispívá organizaci nejvíce? Pro změření byla zavedena docházková kniha, kam si 

členové psali,  kdy přišli  a  kdy odešli  z  kanceláře.  Docházková kniha  jako nástroj  pro 

odměny je velmi irelevantní, protože někteří členové pracují více doma či v knihovnách a 

do kanceláře může kdokoliv přijít přečíst si knížku, podívat se na internet, poklidit a strávit 

tu  několik hodin bez „skutečné práce“.  Proto se docházková kniha přestala  používat  a 

členové jsou odměňováni subjektivně, podle mínění představenstva. 

Přestože  koordinace  projektů  je  pokaždé  v kompetenci  jiného  člověka,  který  má 

zodpovědnost za průběh projektu i za finance na něj vynaložené, přístup k bankovnímu 

účtu má pouze jedna osoba, a to předseda společnosti. Na jednu stranu je pozitivní, že ví 

o veškerých pohybech  na  bankovním účtu,  ale  na  druhou stranu to  zpomaluje  veškeré 

aktivity,  pokud koordinátor projektu nutně potřebuje větší  částku v jiném místě konání 

akce, než je sídlo společnosti a bydliště předsedy. Koordinátor musí vždy počítat s vyššími 

náklady a nosit sebou velký finanční obnos po celou dobu projektu, například je-li součástí 

projektu proplácení cestovného v hotovosti všem zahraničních účastníkům (může se jednat 

o více než 100 000 Kč).  

 2.6.2 Účetnictví

Účetnictví  společnosti  tvoří  jednu  z  největších  problematik.  Jednak  bylo  v  roce  2011 

vypracováno spoustu dokumentů a účetnictvím se začal zabývat jeden z členů sdružení. 
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Zároveň byla organizace zaregistrována na finančním úřadu. Účetnictví lze chápat ze dvou 

hledisek:

a) z pohledu jednotlivých projektů,

b) z pohledu celé organizace.

Za  účtování  v  rámci  projektů  je  vždy  zodpovědný  koordinátor,  potažmo  předseda 

společnosti,  který  schvaluje  závěrečné vyúčtování  projektu pro organizaci,  která  dotaci 

poskytla. Koordinátor po projektu předá veškeré originální účtenky účetnímu a ponechá si 

kopie.  Tím je  vytvořena  databáze  účtenek  projektu,  zatímco  účetní  archivuje  všechny 

účtenky za veškeré projekty chronologicky podle času bez ohledu na vnitřní členění (dle 

projektů). 

Pro správnost a přehlednost byly sestaveny zásady správného účetnictví, ty měly ulehčit 

práci koordinátorovi i účetnímu. Problém nastává, když projekt půl roku, vyúčtování se 

vyšle  donátorovi  a  on za  další  půl  rok  pošle,  zda  veškeré  účtenky uznává či  ne.  Tím 

vznikají velké problémy v účtování samotném. Přestože jsou stanoveny zásady předávání 

účtenek účetnímu, nejsou vždy dodržovány a účetní musí následně doklady dohledávat. 

Poté záleží na vzájemné spolupráci a ochotě ostatních členů. 

Společnosti nepřispívá, že účetnictví v roce 2011 zpracovává člen společnosti, který nemá 

s účetním programem žádné zkušenosti, vše je pro něj nové a musí se mnohému naučit. 

Daná skutečnost je velmi neefektivní pro sdružení a zpomaluje jeho chod. Otázkou je, 

jakým způsobem záležitost vyřešit. Účetní je jako jediný člen sdružení odměňován za své 

služby organizaci, bohužel z každého projektu nelze vyčlenit finance pro účetního, tudíž je 

stálý příjem nejistý. 

Problematické je rovněž, že účetní je zároveň koordinátorem společnosti do roku 2013, 

tedy  do  nových  voleb.  Proto  koordinátor  svým  způsobem  kontroluje  sám  sebe.  Aby 

nedošlo k mylným informacím, LOS zajišťuje situaci tak, že kontrola dále prochází přes 
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předsedu  společnosti  a  dále  Valnou  hromadu,  které  jsou  výsledky  hospodaření 

předkládány.

 2.6.3 Partneři v zahraničí

Pro tvorbu zahraničních projektů je nutností mít kvalitní zahraniční partnery. Podle nich se 

odvíjí,  jak celý projekt  dopadne,  zda bude úspěšný a bude možnost  ho zopakovat.  Na 

situaci je možné se podívat ze dvou pohledů, jednak když Liberecká občanská společnost 

vysílá  účastníky  projektu  do  zahraničí  anebo  naopak,  když  tuzemské  sdružení  hostí 

zahraniční účastníky. 

V případě, že projekt organizuje partner ze zahraničí, je třeba dbát na to, aby účastníci, 

které  vyšle  LOS,  měli  zajištěné  ubytování  s  životními  podmínkami  na  určité  úrovni. 

Důležitá je komunikace před projektem, aby účastníci  věděli,  co mají  očekávat.  Pokud 

některá  vyslaná  osoba  potřebuje  zvláštní  přístup,  aby  jí  byl  zajištěn.  Tím  je  myšlen 

vegetarián, osoba na vozíčku, aj. Zároveň Liberecká občanská společnost musí podniknout 

konkrétní kroky před vysláním účastníků. Jednak souhlasí s programem a cíli projektu, 

vybere účastníky vhodné pro projekt, je třeba dbát na úroveň cizích jazyků, komunikační 

a organizační schopnosti. Účastník by měl splňovat podmínky, které vyžaduje zahraniční 

partner. S projekty v zahraničí mnohdy nebývají větší problémy, protože partner vychází 

účastníkům vstříc. Spíše se projevuje jiná mentalita národů a životní úroveň, na kterou jsou 

partneři zvyklí. 

Z druhé strany, když Liberecká občanská společnost organizuje projekt a vybírá si vhodné 

partnery, dbá především na předchozí zkušenosti. Jedná-li se o výměnu mládeže, prakticky 

neprobíhá výběr účastníků, sdružení přijme ty osoby, které zahraniční partner vyšle. Pokud 

je  organizováno  školení,  je  to  složitější,  protože  je  zapotřebí  zvolit  vhodné  konkrétní 

osoby, podle typu školení.  V roce 2011 proběhlo v Hrádku nad Nisou školení Mission 

possible o projektovém managementu. Bylo zapotřebí vybrat takové účastníky, kteří měli 
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zkušenosti s psaním projektu a podáváním žádosti, ale má spoustu práce ještě před sebou 

a může se  mnohému naučit.  Proto  účastníci  před projektem musí  vyplnit  aplikaci,  kde 

popisují svou motivaci projektu se zúčastnit a své předchozí zkušenosti. Při tomto výběru 

vznikají  komunikační problémy s partnerskou organizací.  Například litevská organizace 

doporučila  dva  účastníky,  ale  oba  byli  velmi  nezkušení,  proto  je  Liberecká  občanská 

společnost musela odmítnout s příslibem další spolupráce do budoucna. Partner byl tímto 

rozhodnutím  dotčen  a odmítl  jakoukoliv  další  možnou  spolupráci.  Mnohdy  se  jedná 

o maličkosti a i přes diplomatickou snahu je partner ztracen. 

Komunikaci neusnadňuje skutečnost, že probíhá formou e-mailů a v jazyce, který je pro 

oba partnery cizí.  Organizující nezisková společnost dbá na to, aby projekt probíhal na 

vyšší  úrovni  a  aby mohl  vykázat  úspěch.  Bohužel  se  to  vždy nepodaří,  a  přestože  se 

zahraniční partner za účastníky zaručí, průběh školení či jiného projektu neprobíhá podle 

původních představ.    

Liberecká  občanská  společnost  má  partnery  po  celé  Evropě.  Nejkvalitnějším 

a nespolehlivějším partnerem je polská nezisková organizace  Unesco Initiatives Centre. 

Naopak  největší  problémy  skýtá  nalezení  vhodné  organizace  na  německém  území 

v Euroregionu Nisa, kde je těžiště práce LOSa. Již poněkolikáté se přihodilo, že německý 

partner  nedodal  žádné  účastníky  ze  slíbených  10  pro  česko-polsko-německou  výměnu 

mládeže. LOS komunikuje s neziskovou organizací z Žitavy, ale zatím se podařilo sjednat 

pouze  pár  mezinárodních  přátelských  fotbalových  utkání  a  seminářů  proti  rasismu 

a genocidě. Na jiné téma se německé organizaci nedaří sehnat účastníky. A LOSu se nedaří 

najít schopného partnera, který by chtěl v Euroregionu spolupracovat. 

Nejvýznamnějšími zahraničními partnery Liberecké občanské společnosti jsou již zmíněné 

Unesco Initiatives Centre z Polska,  Augen Auf z Německa,  Pina ze Slovinska,  Estonian 

Special Youth Work Organization NooR ze Slovinska, Žabky ze Slovenska nebo pobočky 

AEGEE ve Španělsku a Řecku. 
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 2.6.4 Zdroje

Liberecká  občanská  společnost  využívá  několika  zdrojů  svého  financování.  Ovšem 

neobjemnější  část  dotací  přichází  z  programu  Mládež  v  akci.  Program vznikl  na  léta 

2007 – 2013, to znamená, že poslední šance získání dotace z Mládeže v akci je listopad 

2013. V nynější  době se stále  o novém podobném programu diskutuje.  Přestože jeden 

z největších  příjmů  LOSa  vymizí,  Evropská  unie  bude  vždy  dbát  na  to,  aby  oblast 

neformálního vzdělávání zůstala zachována. I když bude vytvořen nový program nebo se 

neformální  vzdělávání  mládeže  přesune  do  již  existujícího  programu,  jistě  největším 

problémem  budou  formální  záležitosti,  jako  je  změna  systému  podávání  žádostí, 

financování projektů a jiných podmínek, na které byli již koordinátoři zvyklí. 

Liberecká  občanská  společnost  využívá  několik  různých  zdrojů,  ale  vždy  je  nutné  si 

nastudovat nový způsob financování a vyúčtování projektů, pokud se objeví nový donátor. 

Program Mládež v akci byl  pro neziskovou společnost  jistotou a měla s  ním již velké 

zkušenosti. 

 2.6.5 Účastníci projektů

Nedílnou  součástí  všech  projektů  jsou  účastníci.  V  této  podkapitole  se  práce  zabývá 

především vztahem českých účastníků k projektům domácích i zahraničních. Z pozorování 

vyplynulo, že se Češi odmítají účastnit zahraničních projektů, kde mohou nabýt nových 

zkušeností  a  dovedností.  Většinou  se  odvolávají  na  nedostatek  času  a  peněz.  Jedním 

faktorem bývá i neochota učinit pro svou osobu něco neobvyklého. Spousta lidí se zalekne 

hesel  jako  je  „dobrovolnictví“  nebo  “vzdělávání  formou  hry“.  Proto  se  stává,  že  na 

projekty do zahraničí vyjíždějí neustále ti samí. 

Pro srovnání je možné uvést příklad z výměny mládeže zaměřené na ekologii a ochranu 

přírody pořádané ve Slovinsku v září 2011. Z každého státu se účastnilo 5 osob. Žádnému 
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partnerovi nečinilo problém sehnat dostatek účastníků, obvykle museli vybírat z většího 

počtu přihlášených osob. Liberecká občanská společnost nakonec vyslala 2 osoby z Čech a 

3  účastníky  z  Polska,  kteří  jeli  za  Českou  republiku.  Příčinou  nedostačujícího  počtu 

účastníků ochotných učit  se něco nového může být slabá komunikace s veřejností,  kdy 

potenciální  účastníci  netuší  o možnostech  zúčastnit  se  zahraničních  projektů  a  školení. 

Nejedná se pouze o nedostatečnou propagaci, ale též způsob podávání informací, kdy si 

lidé  pod projektem mohou představit  něco jiného,  co se nehodí  přímo pro ně.  Dalším 

důvodem může být nedostatečná motivace ze strany studentů a žáků (na ně jsou projekty 

především zaměřeny).

 

U  domácích  projektů  je  problematické  zapojení  místní  komunity  do  akcí  Liberecké 

občanské společnosti.  LOS se snaží  vytvářet  happeningy pro obyvatelstvo Libereckého 

kraje proto, aby se lidé více zajímali o dění kolem nich. Nynější situace je lepší než před 

dvěma lety, kdy LOS s happeningy v Liberci začínal. 

V rámci projektů byl vždy vyčleněn jeden den pro akce ve městě se zapojením obyvatel. 

Pravidelně  probíhá  „Objímání  zdarma“,  kdy  účastníci  chodí  ve dvojicích  po  městě  a 

nabízejí obyvatelům, že je obejmou. Někteří nabídku přijali rádi, z počátku překvapeně, ale 

vyloudilo to úsměv na jejich tváři. Účastníci se ale setkali i se zápornými reakcemi typu: 

„Nechci.  Nejsem homosexuál“.  Občané  nejsou  na  akce  tohoto  typu  zvyklí  a  je  nutné 

postupovat  opatrně.  Jak  již  bylo  řečeno,  situace  se  lepší  a  mnohem více  lidí  v dnešní 

hektické době uvítá vřelé obejmutí. 

 2.7 Shrnutí
Liberecká  občanská  společnost  je  neziskovou  nevládní  organizací  působící  v  Liberci 

s rozsáhlou členskou základnou. Je registrována u Ministerstva vnitra již od roku 2003. 

Zaměřuje  se  na  vzdělávání  mládeže  a  pracovníků  s  mládeží.  LOS  využívá  několika 

významných  donátorů,  především  programů  z  Evropské  unie.  Mezi  nejvýznamnější 
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poskytovatele  dotací  se  řadí  program  Mládež  v  akci;  Ministerstvo  školství,  mládeže 

a tělovýchovy; program Grundtvig; Visegradfund nebo město Liberec. 

V organizaci probíhá komunikace prostřednictvím elektronické pošty, telefonu, internetu, 

ale nezastupitelné místo má osobní komunikace. Liberecká občanská společnost rozděluje 

členy  do  sekcí,  za  které  nesou  zodpovědnost.  Jedná  se  o  PR,  finance,  fundraising, 

účetnictví a jiná oddělení,  za která mohou být zodpovědní všichni.  Jednotlivé sekce se 

prolínají a je potřeba vědět, na čem kdo zrovna pracuje. 

Při běžném chodu společnosti je organizace závislá na jednotlivých projektech, které pro ni 

znamenají  možnost  financování  nutných  položek  k  „přežití  organizace“,  jedná  se 

především  o nájemné,  připojení  k  internetu,  účetní  program  aj.  Liberecká  občanská 

společnost prochází v současnosti zásadními změnami a ty doprovází různé překážky ze 

strany  legislativy,  interního  složení,  účetnictví  i  veřejnosti.  Řešení  obtíží  je  nastíněno 

v poslední kapitole práce. 
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 3 Průběh projektu
Jak společnost funguje, se nejlépe ukáže na příkladu z praxe, a to na průběhu konkrétního 

projektu  od  plánování  až  po  hodnocení  úspěšnosti.  Vybraným  projektem  je  výměna 

mládeže PoláCzek, který probíhal od září 2011 až do března 2012. Jedná se již o třetí edici  

projektu,  při  níž  je  propagována  česko-polská  spolupráce  a  interkulturní  učení.  V této 

kapitole práce popíše veškeré činnosti v organizaci, které se pojí s plánováním projektu, 

podáváním  žádostí,  financováním,  přípravou,  samotným  průběhem,  vyúčtováním 

a zhodnocením projektu i práce členů, zodpovědných za projekt. 

 3.1.1 Plánování projektu 

Plánování PoláCzka probíhá téměř totožně jako jiné projekty organizované LOSem. Vždy 

za  projektem  musí  stát  alespoň  jedna  osoba,  která  je  ochotná  projekt  zorganizovat, 

zkoordinovat  a  vzít  za  něj  zodpovědnost.  Před  samým  počátkem  projektu  se  nesmí 

zapomenout na fázi plánování. To znamená nejprve:

• určit cíle projektu,

• vybrat cílovou skupinu a definovat základní fáze projektu,

• zajistit potenciální zdroj dotace a zjistit, co vše je potřeba k podání žádosti,

• zkontaktovat partnery,

• zjistit, kdo bude mít jaké role v průběhu projektu,

• určit zhruba čas a místo konání školení,

• definovat výstupy projektu,

• zároveň je třeba dbát na časový a finanční soulad projektu s chodem neziskové 

organizace. 
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Cílem projektu PoláCzek je podpořit česko-polskou příhraniční spolupráci, zlepšit vztahy 

mezi Čechy a Poláky prostřednictvím překonávání stereotypů a přiblížit oběma národům 

řeč toho druhého. Projekt je typem výměny mládeže českých a polských studentů, kteří se 

zúčastní  týdenního  školení  o  tvorbě  workshopů  pro  žáky a  následně  dílny  ve  školách 

aplikují.  Součástí  projektu  je  víkendová  akce  s  občany  města  a  evaluační  setkání 

s účastníky projektu. 

Primární  cílovou  skupinou  projektu  jsou  žáci  základních  škol  v Polsku  i  v  Čechách 

i vysokoškolští studenti, kteří se zúčastní školení. Sekundárně by měl projekt zapůsobit na 

obyvatele města, kde se projekt koná, prostřednictvím happeningových akcí. Pro PoláCzka 

je  významná  spolupráce  se  zahraničním partnerem již  od  počátku  plánování  projektu. 

Partnerem Liberecké občanské společnosti zůstává Centrum Iniciatyw Unesco z Wroclawi 

jako v předchozích dvou edicích PoláCzka. Na daný typ projektu je možné žádat podporu 

z programu Mládež v akci, protože se jedná o výměnu mládeže. Jiným donátorem může 

být Visegradský fond, který podporuje spolupráci „Visegrádské čtyřky“. Jednou z možností 

je i Liberecký kraj, ze kterého byl dotován PoláCzek v roce 2010. Nakonec byla podána 

žádost Národní agentuře, která rozhoduje o projektech v rámci programu Mládež v akci, 

a Visegradskému fondu, který poskytl kofinancing k projektu. 

Ještě před podáním žádosti je třeba nabídnout úkoly v projektu jednotlivým členům LOSa 

a Unesca. Ve výměně mládeže obvykle postačí 4 osoby, které celý projekt zorganizují, ale 

svým způsobem jsou do projektu vtaženi i lidé, kterých se projekt přímo netýká, nebo se 

ho aktivně neúčastní. 

Musí  být  zabezpečena  role  koordinátora  projektu,  financí,  zajišťování  komunikace  s 

veřejností  před,  během i  po  projektu.  Nezbytná  je  role  školitelů  a zásobovačů  během 

projektu. Obvykle má jedna osoba více funkcí, například finanční koordinátor zajišťuje i 

nákup  materiálu  před  projektem  a  komunikaci  s  veřejností,  včetně  tvorby  webových 
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stránek  k  projektu.  Koordinátor  projektu  musí  dbát  na  to,  aby projekt  nebránil  chodu 

společnosti, ale naopak svým projektem organizaci prospíval tím, že nebude naplánována 

jiná  akce,  kde  budou  členové  potřební.  Je  rovněž  možné  projekt  propojit  i s jiným 

projektem a happeningy a využít, v dobrém slova smyslu, účastníky projektu, aby s akcemi 

vypomohli.  Přestože se do žádostí  píše přímo konkrétní  město a data průběhu projektu 

i školení, je možné datum i místo se schválením donátora změnit. I přes tuto možnost je 

lepší již kontaktovat vhodné hotely, hostely či ubytovny a zajímat se o dostupné služby 

a ceníky v době průběhu školení. Školení bylo naplánováno na začátek listopadu roku 2011 

v Hrádku nad Nisou. 

Výstupy projektu musí být viditelné, měřitelné, realizovatelné a smysluplné. Pro PoláCzka 

bylo naplánováno 6 workshopů v Čechách a 6 v Polsku pro žáky základních škol, adventní 

dílna pro obyvatele Hrádku nad Nisou a výstavy v obou státech.   

 3.1.2 Příprava

Přípravu projektu zahajuje podání žádosti Národní agentuře pro získání dotace z programu 

Mládeže v akci a Visegradskému fondu. Na psaní žádosti  se obvykle podílí  více osob, 

protože se jedná o časově náročnou a obsahově rozmanitou činnost. Aplikace se posílá 

elektronickou i poštovní cestou.

Žádost pro Mládež v akci obsahuje následující náležitosti: 

1. Identifikace a shrnutí projektu: název projektu, typ aktivity, doba trvání projektu, 

vztah k cílům a prioritám programu Mládež v akci, hlavní témata aktivity, shrnutí 

projektu, skladba partnerství.

2. Údaje  o  žadateli  a  jeho profil  (projekty podpořené  programem Mládeže  v  akci 

v loňském roce, představení společnosti aj.).
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3. Údaje a profil partnera, včetně jeho úlohy v projektu.

4. Účastníci  projektu:  údaje  o  mladých  lidech  přímo  zapojených  do  projektu 

a o vedoucích přímo zapojených do projektu.

5. Popis projektu: Cíle a priority, partnerství, téma, aktivity, denní rozvrh, jak bude 

zajištěna  ochrana  a  bezpečnost  účastníků,  program  úvodní  plánovací  návštěvy, 

obsah  projektu  a  metody  práce,  jaký  má  projekt  interkulturní  rozměr,  jaký  je 

evropský rozměr projektu, dopad projektu, multiplikační efekt a navazující aktivity, 

zviditelnění projektu, šíření a využívání výsledků projektu a začlenění mladých lidí 

s omezenými příležitostmi.

6. Rozpočet: Požadovaný grant z programu Mládež v akci, spolufinancování, cestovní 

náklady, náklady na přípravu a aktivitu, mimořádné náklady, náklady na další šíření 

a zhodnocování výsledků.

7. Bankovní údaje.

8. Podpis zákonného zástupce a čestné prohlášení.64

Práce se podrobněji zaměří na tvorbu rozpočtu projektu v rámci programu Mládež v akci. 

Cestovní náklady uvádí každá organizace již podle svých zkušeností.  Pokud zkušenosti 

nemá, nabízí se dvě možnosti. Může hledat ceny letenek pro jednotlivé státy a k tomu ještě 

přisadit určitou částku pro cestování po obou státech mimo letu. Nebo napíše jednotlivým 

partnerům, aby poslali přibližné cestovní náklady z jejich sídla do místa určení. Přestože 

první  možnost  vypadá zdlouhavě a  pracně,  často  se  jedná  o rychlejší  metodu,  protože 

partneři ihned nereagují nebo cestovní náklady neodhadnou správně. 

64 2007–2012 Česká národní agentura Mládež. Akce 1 – Mládež pro Evropu – Mládež v akci [online]. 2011 
[cit.01-06-2011]. Dostupné z: http://www.mladezvakci.cz/informace-o-programu/dokumenty/akce-1-
mladez-pro-evropu/ 
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Mládež  v  akci  proplácí  70 %  cestovních  nákladů  účastníkům  a  musí  se  jednat 

o ekonomicky  výhodnou  dopravu.  V  projektu  PoláCzek  je  určení  cestovních  nákladů 

prosté, protože se jedná pouze o polské zahraniční účastníky. Přibližná částka cestovních 

nákladů je 50 euro, samozřejmě záleží na tom, z jakého města se účastník dostaví. 

Tab. 3.1. Výpočet cestovních nákladů v rámci žádosti o grant v programu Mládež v akci.

Cestovní náklady (mladí lidé a vedoucí)

Cestovní  náklady  z domova na  místo  projektu  a  zpět.  Pro  putovní  projekty:  cestovní  výdaje  
z domova na místo,  kde začíná aktivita,  a  cestovní  výdaje  z místa,  kde aktivita  končí  domů.  
Upozorňujeme, že mohou být proplaceny pouze nejlevnější dopravní prostředky.

Organizace Počet 
osob Z Do Dopravní 

prostředek

Celkové 
náklady 
(100 %)

Požadovaný 
příspěvek 
(70 %)

Centre 
Inicjatyw 
Unesco

11 Wroclaw Hrádek  nad 
Nisou

Vlak/autob
us/auto

550 385

CELKEM 385

Zdroj:  2007 - 2012 Česká národní agentura Mládež.  Program Mládež v akci  [online].  [vid.  01-06-2011] 
Česká verze. Dostupné z: http://www.mladezvakci.cz/informace-o-programu/dokumenty/akce-1-mladez-pro-
evropu/

Náklady na přípravu u výměny mládeže jsou dány paušální částkou násobenou počtem 

organizací, v případě PoláCzka se jednalo o 480 EUR na jednu organizaci. Náklady na 

aktivitu se pojí přímo s realizací projektu a tvoří je pevná částka pro Českou republiku 

(410 EUR), dále jednotkové náklady na organizaci (230 EUR x 2) a jednotkové náklady na 

počet účastníků a nocí, kdy proběhne školení (17 EUR x 22 x 7). 

Konkrétně  náklady  na  aktivitu  ilustruje  tabulka  3.2.  Ve  třetí  části  tabulky  si  lze 

povšimnout, že jsou rozděleni účastníci podle států, ale jednotkové náklady na účastníka se 
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nemění. Je to z toho důvodu, že se vypočítávají náklady na ubytování v České republice.  

Mimořádné  náklady  se  obvykle  neuvádí  pro  malé  projekty,  ale  jedná  se  zejména 

o proplácení  víz  nebo  náklady  na  očkování  proti  nemocem.  Náklady  na  další  šíření 

a zhodnocování  výsledků  si  opět  organizace  určí  podle  svých  dosavadních  zkušeností 

sama.  Náklady jsou uznatelné  do  plné  výše  částky,  ale  je  tu  limit,  a  to  500 EUR na 

organizaci, tudíž pro PoláCzka až do výše 1000 EUR.

Tab. 3.2. Výpočet nákladů na aktivitu v rámci žádosti o grant v programu Mládež v akci. 

Náklady na aktivitu – výpočet pevné částky

Mezisoučet 410

Náklady na aktivitu – výpočet jednotkových nákladů (partneři)

Počet organizací Jednotkové náklady na organizaci Celkem

2 230 460

Náklady na aktivitu – výpočet jednotkových nákladů (mladí lidé a vedoucí)

Země Počet účastníků Počet nocí

Jednotkové 

náklady  na 

noc

Celkem

Česká republika 11 7 17 1309

Polsko 11 7 17 1309

Mezisoučet 2618

NÁKLADY NA AKTIVITU CELKEM 3488

Zdroj:  2007 - 2012 Česká národní agentura Mládež.  Program Mládež v akci  [online].  [vid.  01-06-2011] 
Česká verze. Dostupné z: http://www.mladezvakci.cz/informace-o-programu/dokumenty/akce-1-mladez-pro-
evropu/
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Do celkového  grantu  požadovaného z  programu Mládeže  v  akci  se  vpisují  následující 

údaje: cestovní náklady na školení i na plánované přípravné setkání, další ostatní náklady 

na plánovací setkání, náklady na aktivitu, náklady na přípravu, mimořádné náklady (jsou-li 

zapotřebí), náklady na další šíření a zhodnocování. 

Pod tímto  posledním pojmem je  možné  si  představit  náklady právě  na  tisk,  grafiku  a 

vytvoření publikace, která se k projektu váže,  nebo náklady na vytvoření výstavy, opět 

včetně grafiky a pronájmu místnosti pro umožnění výstavy. Dalším šířením projektu jsou i 

provedené workshopy na základních školách, které vzniknou mimo probíhající listopadové 

školení studentů, jejichž součástí jsou workshopy v Čechách a Polsku. 

Konkrétně veškeré požadované finance z programu Mládeže v akci dokládá následující 

tabulka 3.3.

Od programu Mládeže v akci bylo v závěru schváleno celých 6113 EUR pro projekt, který 

měl  započít  v  září  roku  2011.  Aby  bylo  využito  všech  potenciálních  možností,  bylo 

zažádáno i u fondu Visegradského. Celá žádost je psána v anglickém jazyce. 

Přestože je v programu Mládeže v akci popsáno více stran, jedná se spíše o obecné pojmy, 

zatímco ve Visegradské žádosti je zapotřebí konkretizovat náklady a přesně určit částku i 

na co budou vynaloženy. Nejen náklady ztěžují situaci, ale i přesné datumové vymezení 

konání událostí, včetně výstav, školení a workshopů.
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Tab. 3.3. Přehled konečného plánovaného rozpočtu v rámci programu Mládež v akci.

Část VI.  Rozpočet Všechny  položky 

uvádějte v eurech

A. Grant požadovaný z programu Mládež v akci

Částka 
požadovaná 
z programu  
Mládež v akci

Přidělená  částka 
(vyplní  Výkonná 
agentura  nebo 
národní agentura)

Cestovní náklady (70 % skutečných nákladů) 385
Úvodní  plánovací  návštěva  –  cestovní  náklady 
(100 % skutečných nákladů) – je-li možné o ně žádat

100

Úvodní plánovací návštěva – další náklady (stupnice 
jednotkových nákladů) – je-li možné o ně žádat

180

Náklady na přípravu (stupnice jednotkových nákladů) 960
Náklady  na  aktivitu  (pevná  částka  +  stupnice 
jednotkových nákladů)

3488

Mimořádné  náklady (100 % skutečných  nákladů)  – 
je-li možné o ně žádat

0

Náklady  na  další  šíření  a  zhodnocování  výsledků 
(100 %  skutečných  nákladů  –  až  do  výše  500 €  x 
počet organizací – max. 2500 €)

1000

Celkový grant 6113

Zdroj:  2007 - 2012 Česká národní agentura Mládež.  Program Mládež v akci  [online].  [vid.  01-06-2011] 
Česká verze. Dostupné z: http://www.mladezvakci.cz/informace-o-programu/dokumenty/akce-1-mladez-pro-
evropu/

Žádost u Visegradského fondu se opět skládá z několika částí. Jedná se o:

1. údaje o žadateli,

2. údaje o partnerech projektu,

3. stručný popis projektu,

4. detailní popis projektu,

5. cílová skupina a další lidé, kteří budou mít z projektu prospěch,
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6. události,

7. fáze projektu,

8. očekávané výstupy,

9. plánované aktivity, které zajistí vztah s veřejností,

10. předchozí zkušenosti v této oblasti,

11. pokračování projektu,

12. konkrétně určené náklady na aktivity,

13. očekávané výsledky a potenciální hrozby, 

14. čestné prohlášení.65

U  Visegradského  fondu byl  využit  malý  fond,  to  znamená  do  5000  EUR.  Spousta 

potřebných nákladů nebyla uznána, přesto je v tabulce 3. 4. (viz níže) přehled, kolik financí 

na  jakou  oblast  bylo  žádáno  a  kolik  z  nich  bylo  s  jakou  částkou  uznáno.  Visegrad 

rozeznává malé projekty, standardní projekty a strategické žádosti. 

Velkou výhodou je neustálý interaktivní přístup k žádosti, respektive smlouvě a rozpočtu. 

Před každou událostí se v systému Visegradského fondu musí potvrdit příslušná událost 

nebo aktivita, která byla uvedena v žádosti. 

To může být problémem, pokud se zjistí, že je třeba změnit datum, protože je nutné vyslat 

dopis poštou do Bratislavy, což je sídlo Visegradského fondu, a zažádat o změnu. Protože 

projekt probíhá dlouho, nesmí se zapomenout na online sledování a potvrzování událostí.66 

65 Mezinárodní visegradský fond. Visegrad Fund. [online]. 2011 [vid. 01-09-2011] Anglická verze. 
Dostupné z: http://visegradfund.org/grants/small_grants/

66 Mezinárodní visegradský fond. Visegrad Fund. [online]. 2011 [vid. 18-03-2011] Anglická verze. 
Dostupné z: http://visegradfund.org/grants/small_grants/
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Tab. 3.4. Plánovaný rozpočet PoláCzka z Visegradského fondu. 

Předmět Celkové náklady Požadovaný příspěvek

in EUR in EUR

1 Náklady na tisk a vydání publikace, výstavu 1,870.00 1,850.00

2 Odměny pro odborníky 1,700.00 1,700.00

3 Ubytování a strava 4,040.00 1,000.00

4 Náklady na dopravu 840.00 200.00

5 Kancelářské potřeby a spotřeba materiálu 300.00 250.00

6 Grafika webových stránek a aktualizace 200.00 0.00

Celkem 8,950.00 5,000.00

Zdroj: Mezinárodní visegradský fond. Visegrad Fund. [online]. [vid. 01-09-2011] Anglická verze. Dostupné 
z: http://visegradfund.org/grants/small_grants/

 

Z tabulky je  zřejmé,  že  Liberecká občanská  společnost  obdržela  dotaci  na  5000 EUR. 

Donátor  posílá  společnosti  necelou  částku.  Česká  národní  agentura  i  Mezinárodní 

visegradský  fond  posílá  80 % z  celkové  částky  a  zbylých  20 % pošle  po  závěrečném 

vyúčtování, pokud jsou veškeré finance vyčerpány. 

Zda donátor uzná žádost, vyvěsí oznámení na své webové stránky a Libereckou občanskou 

společnost písemně uvědomí. Od té doby je možné se konkrétně připravovat na projekt 

a jako první věc, kterou je třeba zařídit, je vytvořit  tým lidí, kteří se skutečně budou na 

projektu podílet.  Po první schůzce, ať již osobní či internetovou cestou (kvůli Polským 

organizátorům) se určí konkrétní role, které budou osoby zastávat, a koordinátor rozdělí 

první úkoly, do kterých patří: příprava rozpočtu, zajištění ubytování, příprava webových 

stránek  projektu,  aktualizace  webových  stránek  LOSa,  spravování  online  kalendáře 

Visegradského fondu, nákup materiálu, konkrétní program školení, tvorba přihlášek pro 
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účastníky,  rozeslat  informace  o  projektu  do  škol,  kontaktovat  základní  školy  pro 

workshopy a další  aktivity,  které  budou probíhat během školení,  ale je třeba je zajistit 

dopředu. 

S velkým časovým předstihem je potřeba kontaktovat potenciální  ubytovny. Při výběru 

hostelu či hotelu není důležitá pouze cena, ale též, kde se prostory nachází pro pozdější 

akce s občany Hrádku nad Nisou, zda na místě pracuje vstřícná obsluha a je k dispozici 

větší  školící  místnost.  V momentě,  kdy jsou  k  dispozici  finance,  zarezervuje  se  hotel 

a nakupuje se  materiál,  který  bude potřebný pro aktivity během samotného školení.  Je 

důležité  již  od  počátku  vést  si  účetnictví  projektu  a  plánovat  rozpočet  v  souladu 

s rozpočtem celé neziskové organizace.

Rozpočtové položky projektu vychází z částek uvedených v žádostech. Protože se v tomto 

případě jedná o kofinancing, je nutné částky sesumírovat z obou grantů. V tom momentě 

mohou vznikat problémy, protože peníze z obou grantů nejsou určeny vždy na stejný typ 

nákladu. Například z Visegradu jsou pevně dané peníze na ubytování a stravu, zatímco 

z programu Mládež v akci se ubytování i strava skrývá pod pojmem „náklady na aktivitu“. 

V otázce  nepřímých  nákladů  PoláCzek  nefiguruje,  protože  zrovna  probíhají  jiné,  větší 

projekty, ze kterých je pronájem, telefon a internet uhrazen. Při závěrečném vyúčtování 

zaujmou  místo  bankovní  poplatky,  pokud  nebude  vyčerpána  celá  částka  z  programu 

Mládež v akci. 

Drobné problémy sebou nese skutečnost, že se muselo kvůli projektu zřídit další bankovní 

konto, kam Liberecká občanská společnost obdržela peníze přímo z Visegradského fondu. 

Nepraktické je, že fond vyžaduje, aby byla většina faktur zaplacena bankovním převodem, 

a zároveň není možné z nového účtu zasílat peníze do ciziny. Z toho vyplývá, že přestože 

v průběhu  projektu  se  budou  finance  na  jednotlivé  položky  sčítat,  při  závěrečném 

vyúčtování se na projekt musí nahlížet jako na dvě oddělené části a dva různé způsoby 
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vyúčtování. S tím je nutné počítat již od počátku a pečlivě si rozmyslet, z jakého účtu se 

budou hradit  jednotlivé  položky.  Při  každé  výměně  mládeže  je  partnerům z  programu 

Mládež v akci rozesíláno 480 EUR na přípravu. Tuto částku LOS dále nevyúčtovává, za co 

finance utratili, spadá již do účetnictví partnerů.  

V přípravné fázi se z materiálu nakoupí se pouze to, co je potřebné pro každý projekt: 

flipchartové papíry, bílé a barevné papíry, čtvrtky, fixy na flipchart, permanentní i obyčejné 

fixy,  sádrové obvazy,  lepicí  pásky,  papírové  pásky,  nůžky a  další  kancelářské  potřeby. 

A opět se jedná o částku 480 EUR. Obyčejně se v praxi napíše na jednoho z koordinátorů 

smlouva o provedení práce na 480 EUR a ten obstará veškeré nákupy a vše zařídí. 

Před každým projektem hlavní koordinátor napíše tzv. výzvu, kde jsou uvedené informace 

pro potenciální  účastníky: o čem je projekt, jaké jsou cíle a výstupy a jací účastníci se 

hledají. U výzvy je přiložen odkaz na přihlášku a kontakt, kam přihlášku odeslat. Přihláška 

musí obsahovat obecné informace o účastníkovi, jako je jméno, adresa, datum narození 

a speciální  potřeby.  Dále  je  vhodné  se  zajímat  o  motivaci  účastníka,  jeho  zkušenosti 

s neformálním vzděláváním a s dětmi, o jeho zájmy a co od projektu očekává. U účastníků 

se podle požadavků Národní agentury zachovává stejný poměr mezi muži a ženami, pokud 

je  to  do  určité  míry  možné.  Výzvy  s  přihláškou  jsou  rozesílány  do  škol.  Protože 

koordinátoři projektu měli převážně zájem o lidi, kteří se věnují neformálnímu vzdělávání, 

rozeslali výzvu především pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. 

Vyplněné přihlášky účastníků se zpracovávají do tabulek. Po posledním termínu přijímání 

přihlášek se sejdou koordinátoři v rámci svých států a vyberou účastníky, kteří se sejdou 

v listopadu na jeden týden školení. Vždy se může stát, že někdo z účastníků na poslední 

chvíli odmítne z nějakého důvodu přijet, proto je vhodné mít 1 – 2 osoby v záloze.  

 

Příprava  webových  stránek PoláCzka  je  jednodušší,  protože  stránky  existovaly  již 

z předchozích edic a měli jasně stanovenou strukturu. Proto je třeba je pouze poupravit, 
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utvořit jiné členění pro další rok a informovat o nově příchozím projektu. Webové stránky 

jsou dostupné na této adrese http://polaczek.meetneighbours.eu/ . Pracuje se s programem 

redaxo, který je oblíbeným online nástrojem pro tvorbu webových stránek. O nové edici 

PoláCzka se psalo i na LOSích webových stránkách v sekci aktualit67 a na facebooku68. 

Spravování  online  kalendáře Visegradského  fondu  je  otázkou  přihlášení  do  systému, 

potvrzení akce a správnosti údajů v určitém termínu. Pokud se nestihne do daného termínu 

akce potvrdit, systém označí akci doslova jako „úkol, který vypršel“. Přestože se potvrzuje 

datum a místo akce, tak ji není možné přesunout na jinou dobu. Kalendář je nutné sledovat 

již ve fázi přípravy, implementace i v období závěrečného vyúčtování.   

Jednotlivé  aktivity projektu se odvíjí od zkušenosti školitelů a od jejich nových nápadů, 

které by chtěli uskutečnit. Program školení je ilustrován v tabulce 3.5. Přímo konkrétní 

neformální  metody  vzdělávání  se  dohodnou  na  společné  schůzce,  před  samotným 

projektem, kdy se osoby zajišťující projekt sejdou v rezervovaném hotelu na dva dny. Díky 

tomu mají možnost poznat blíže podmínky ubytování a stravování a ozdobit hotel podle 

jejich přání. Zjistí, zda se vyskytly nějaké nedostatky a je šance je odstranit či eliminovat. 

Tato schůzka (preparation meeting) probíhá obvykle dva týdny před školením.   

V době, kdy je vše zařízené, se zašle do základních škol v Hrádku nad Nisou a v Polsku 

nabídka  workshopů zdarma,  které  zajistí  studenti  účastnící  se  školení.  Je  již  přesně 

stanovené datum prvních workshopů na 9. 11. 2011. Po projevení zájmu se sjedná s řediteli 

a příslušnými učiteli  schůzka,  kde se dopodrobna objasní,  co si  zhruba pod workshopy 

představit, jak dlouho budou probíhat a co je třeba zajistit. Zcela přesný obsah není možné 

poskytnout, protože workshopy si studenti vytvoří během školení sami. 

67 LOSonline. Home [online]. LOS – Liberecká občanská společnost, o. s., 2011 
[cit 11-09-2011]. Dostupné z: http://losonline.eu/ 

68 Facebook. LOS – Liberecká občanská společnost [online]. 2011 [cit.11-09-2011].  Dostupné z: 
https://www.facebook.com/los.lbc    
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Tab. 3.5. Program výměny PoláCzek.

Den 1 Den 2 Den 3 Den 4

Příjezd Intro do projektu Reflexe vlastní identity Výlet po okolí

Seznámení Teambuilding Stereotypy v nás 
Interkulturní učení Kultura kolem nás 

Jazykové animace Relaxační večer Interkulturní večer Poláczek má talent

Den 5 Den 6 Den 7
Neformální vzdělávání: ABC 

správného workshopu Workshopy na školách
Příprava vyhodnocovacího 

setkání
(včetně akce pro veřejnost) 

Příprava workshopů Diskuze se starostou 
Hrádku nad Nisou

Evaluace projektu, naplánovaní 
navazujících workshopů

Večer v Hrádku Vyhodnocení workshopů Na viděnou party

Zdroj: Interní informace z projektu PoláCzek.

 3.1.3 Školení a evaluační víkend

Konkrétními aktivitami, které účastníci školení absolvují, se práce nebude zabývat. Spíše 

se zaměří právě na činnosti jednotlivých organizátorů a jejich spolupráci, jež zajistí plynulý 

průběh projektu.  Přímo na  školení  se  aktivně  podílejí  4  lidé,  2  z  Polska  a  2  z  České  

republiky.  Jeden  zástupce  každé  země  je  školitelem.  Druhá  osoba  z  Čech  zajišťuje 

ubytování, stravu, finance, cestovní vypořádání, dokumentuje školení, připravuje webové 

stránky, jedná s dalšími institucemi kvůli evaluačnímu víkendu, zajišťuje občerstvení a řeší 

praktické  problémy  účastníků.  Poslední  člen  týmu  z  Polska  jezdí  nakupovat  potřebné 

materiály a potraviny, dokumentuje, připravuje polskou verzi webových stránek a pomáhá, 

kde je třeba. 

Organizátoři  přijíždějí  na místo školení  (Hrádek nad Nisou) v předstihu,  aby stihli  vše 

připravit a přemístit z Liberce. Převáží se i větší věci, jako je tiskárna, flipchart, projektor. 
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Ještě  první  den,  4.  11.  2011  se  nakoupí  potraviny  a  nápoje  na  tzv.  „coffee  breaky“, 

půlhodinové přestávky v programu, kdy mají účastníci možnost se občerstvit a odpočinout, 

ale i popřemýšlet o problematice, blíže se seznámit s ostatními. Účastníci mají zajištěný 

oběd, večeři i snídani. 

Během samotného školení  vyvstalo několik problematických okamžiků.  Již  od počátku 

bylo  nutné  často  jednat  s  majitelem  a provozním  hotelu.  Účastníci  si  stěžovali  na 

nedostatky v pokojích. V jednom pokoji byly nalezeny střepy a v druhém dívka neměla 

přístup  k vyvýšené  posteli,  protože  u  ní  nebyly  schůdky.  Dané  záležitosti  koordinátor 

vyřešil s majitelem hotelu, později se obracel již na provozního. 

Koordinátor zodpovědný za finance přidělí zálohu členu týmu, který se zabývá nákupem 

potravin  a  potřebného  materiálu.  Veškeré  paragony  musí  obsahovat  datum  nákupní 

operace, informace o prodejci (název, adresu, IČ), částku a měnu. Účtenky se průběžně 

zanesou do připravené tabulky. Tabulka mívá i 200 položek, níže je výňatek z projektu 

(Tab. 3.6). 

Tab. 3.6. Průběžné zpracování účtenek. 

Typ výdaje Konkrétní 
výdaj

Datum EUR Kurz CZK Suma 
CZK

Platil

Náklady na aktivitu

Barevné 
papíry

7. 11. 2011 / / 156 Martyna

Kancelářské 
potřeby

7. 11. 2011 / / 1168 Martyna

Další šíření Roll up 9. 11. 2011 / / 7632 Kasia

Zdroj: Interní data z projektu PoláCzek.

Během zpracování  dokladů  je  nezbytné  porovnávat  souhrnné  částky  za  jednotlivý  typ 

výdajů s původním plánem, aby nebylo utraceno více, než je výše dotace. 
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V době školení dochází k proplácení cestovních výdajů. To znamená, že tato položka musí 

být  zpracována  jako  první.  Polští  účastníci  přijeli  hromadně  a  dodali  fakturu,  proto 

proplacení  proběhlo  velmi  jednoduše.  Cestovní  výdaje  pro  Poláky  byly  celé  hrazeny 

z programu Mládež v akci v hodnotě 70 %, zatímco jízdenky účastníků z České republiky 

bylo  možné  proplatit  pouze  z  Visegradského  fondu.  Ten  vyžaduje  vyplnění  vlastních 

formulářů pro každého účastníka zvlášť a proplácí 100 % částky.  Každý účastník musí 

formulář vyplnit a vlastnoručně podepsat, aby mohl obdržet peníze. LOS je vyplácí během 

školení  nebo  během  evaluačního  víkendu.  Formulář  pro  Visegradský  fond  je  zároveň 

potvrzením o převzetí peněz za cestu a výdajovým dokladem potřebným pro účetnictví. 

Po  odjezdu  účastníků  a  ukončení  týdenního  školení  dojde  ke  kontrole  všech  výdajů 

a propočítání, kolik financí zůstalo na jednotlivé položky: nákup materiálu na workshopy 

a společný víkend, nákup a potravin, ubytování na víkend pro 22 osob, zajištění grafiky 

a tisku publikace, nákup roll upů na výstavu, pronájem prostoru pro účel výstavy a zbylé 

cestovné. 

V následujících  14  dnech  se  účastníci  projektu  sejdou  ve  skupinkách  po  třech  lidech 

a provedou  workshopy  v  jiných  základních  školách.  Hodnocení  workshopů  je  spjato 

s evaluačním  víkendem,  který  proběhl  od  26.  -  28.  listopadu  2011.  V  rámci  setkání 

účastníci vyhodnotili své přispění v projektu, domluvili se na obsahu publikace a připravili 

adventní  dílnu.  Ta  proběhla  v  neděli  27.  listopadu  společně  s  výstavou.  Dílny  byly 

primárně určeny pro děti, ale přišlo i velké množství občanů Hrádku nad Nisou, jež nebylo 

přímo  cílovou  skupinou.  Adventní  odpoledne  vzbudilo  u  tamního  obyvatelstva  velký 

úspěch.

 3.1.4 Další šíření 

Dalšímu šíření projektu slouží publikace, výstava, CD a workshopy. Výstava započala již 

v průběhu školení v Hrádku nad Nisou, dále putuje do Liberce, Jeleni Góry a Wroclawi. 
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Vždy je třeba zajistit místo, kam lze výstavu umístit. Workshopy zůstávají ve stálé nabídce 

LOSa  a jsou  k  vidění  na  webových  stránkách69.  Za  přípravu  obsahu  publikace,  CD 

i výstavy je zodpovědný člen Unesca, který je externím pracovníku týmu PoláCzka a za 

práci  je  finančně  odměněn.  Jeho  prací  je  zajistit,  aby  veškeré  texty  byly  v  českém 

i polském  jazyce,  musí  projít  jazykovou  korekturou.  Nalezne  grafika,  který  připraví 

publikaci i výstavu pro finální podobu před tiskem. Zároveň během těchto výdajů musí 

neustále komunikovat s koordinátorem projektu, který má na starosti finance. 

Nejzazší termín tisku publikace a veškerých výdajů je 31. 3. 2012, kdy je oficiální závěr 

projektu pro Visegradský fond. Poslední výdaje z programu Mládež v akci lze čerpat do 

29. 2. 2012.  Vyúčtování  pro  Národní  agenturu  musí  být  posláno  do  2  měsíců  a  pro 

Visegradský fond do 1 měsíce po uzavření projektu. V tomto případě se datum shoduje 

a jedná se o 30. 4. 2012. 

 3.1.5 Závěrečná zpráva

Tím se  diplomová  práce  posouvá  k  poslední  části  projektu,  k  vypracování  závěrečné 

zprávy.  Na  jejím  psaní  se  podílí  2  školitelé,  kteří  si  rozvrhnou  obsahové  části, 

a koordinátor,  který  se  zabývá  otázkou  finančního  vyúčtování.  Protože  byl  projekt 

podpořen  ze  dvou  různých  zdrojů,  je  nezbytné  též  vypracovat  dvě  závěrečné  zprávy. 

Obsahové části se příliš neliší,  ale je nutné přerozdělit finance takovým způsobem, aby 

odpovídaly plánované částce, popřípadě nižší. Hodnota nákladů nikdy nesmí přesáhnout již 

stanovenou úroveň, pouze v případě mimořádných nákladů. A i v tomto případě záleží na 

donátorovi, zda je ochoten náklad uznat a proplatit. Závěrečná zpráva z programu Mládež 

v  akci  zpracovává  téměř  ty  samé  údaje  jako  žádost,  pouze  obsahuje  též  hodnocení 

a konkrétní popis akce a seznam účastníků. Finanční oddíl zprávy se také zabývá stejnými 

údaji jako žádost, ale vyplňují se již skutečně vynaložené náklady na jednotlivé oblasti. 

69 PolaCzek, jesteśmy sousede. Workshopy [online]. LOS – Liberecká občanská společnost, o. s., 2011 [cit. 
22-03-2012]. Česká verze. Dostupné z:  http://polaczek.meetneighbours.eu/33-0-Workshopy.html  
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K závěrečné  zprávě  se dodávají  přílohy:  publikace,  vyplněná žádost  účastníka  školení, 

fotografie z výstav,  zpracované hodnocení účastníků do tabulek,  CD, výstřižky z novin 

a časopisů a podrobnější údaje o vynaložených financích. Není třeba dokládat paragony 

a faktury  fyzicky,  pouze  se  sečtou  náklady  na  kancelářské  potřeby  nebo  náklady  na 

adventní dílny a do tabulky se doklady zanesou jako souhrnný náklad. Tyto hodnoty je 

třeba uvést v CZK a následně převést na EURA podle kurzu ze dne uzavření smlouvy 

s Národní agenturou (1 EUR = 24,15 Kč). Tabulka 3. 7. představuje výpočet pevné částky 

nákladů na aktivitu, není přesně určeno, co do dané tabulky může patřit, ale náklady musí 

mít spojitost s aktivitami, které pro účastníky podnikli oba partneři.

Tab. 3.7. Výpočet nákladů na aktivitu v projektu PoláCzek. 

Náklady na aktivitu – výpočet pevné částky

Charakteristika 
nákladu

Částka – EUR nebo jiná cizí 
měna. POUZE v případě 
nákladů v jiných měnách 
než Kč

Použitý účetní 
kurz (v případě 
jiné měny než 
Kč)

Částka 
v Kč

Přepočet Kč 
na EURA 
vždy dle kurzu 
smlouvy

Kancelářské 
potřeby / / 5665 234,58

Materiál na dílny / / 2448 101,37

Kulturní akce / / 1958 81,08

Dálniční známka 
na workshopy / / 1034 42,82

Celkem 459,85

Zdroj: Interní zpracování závěrečné zprávy projektu PoláCzek. Tabulka pochází ze zdroje: 2007–2012 Česká 

národní agentura Mládež.  Program Mládež v akci  [online].  [vid.  23-03-2012].  Česká verze.  Dostupné z: 

http://www.mladezvakci.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/ke_stazeni/akce1Zaver/Metodika_ZZ_1.1-3.1-

4. 3.pdf  
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Závěrečná zpráva Visegradského fondu vyhlíží  méně složitě  a obsáhle,  než zpráva pro 

Mládež  v  akci.  Obsahuje  obecné  informace  o  projektu  (název  projektu  a  žadatele, 

zodpovědná osoba, partneři, číslo projektu), popis všech událostí, popis dosáhnutých cílů, 

informuje  o  roli  partnerů  v  projektu  a  zviditelnění  Visegradského  fondu,  dopodrobna 

vypráví o medializaci projektu a jeho dalším šíření (prostřednictvím publikace, výstavy, 

nahrávky, atd.). Součástí zprávy je finanční část, ve které jsou zmíněny i ty náklady, které 

nebyly uhrazeny Visegradským fondem.  Tudíž  se  jedná  o  částku  proplacenou Národní 

agenturou.  Na  závěr  zprávy  je  souhrnné  vyúčtování:  kolik  nákladů  bylo  celkem 

vynaloženo, co z toho platil Visegradský fond, kolik nákladů Visegradský fond nehradil 

a jaký procentuální podíl činí uhrazené náklady Visegradským fondem (lze maximálně do 

výše 70 % z celkových nákladů). 

Přikládá  se  finanční  příloha,  publikace,  CD a  fotografie.  Visegradský fond  naopak  od 

Mládeže v akci vyžaduje vypsání všech účtenek a faktur, které byly z fondu zaplaceny. 

Konkrétně se do finanční  přílohy uvádí  datum transakce,  způsob platby,  původní  číslo 

faktury (popř. paragonu, smlouvy), název dodavatele a popis vynaloženého nákladu. Dále 

se uvádí do finančního vypořádání, zda je LOS plátcem DPH, částka a měna, ve které je 

veden bankovní účet. Ke každému dokladu se napíše, do jaké položky nákladů patří. 

Po odeslání  vyúčtování  přijede  od donátorů dopis  s  uvědoměním, že  jej  obdrželi  a  ve 

stanovené lhůtě,  až vše překontrolují,  pošlou zbývající  částku.  Pokud narazí  na nějaký 

problém,  vyrozumí LOSa,  aby dal  záležitosti  do pořádku.  Může se stát,  že  ho požádá 

o zaslání kopie účtenek. Po uzavření vyúčtování jsou originální doklady předány účetní 

organizace a kopie ponechány u koordinátora ve vlastní složce projektu.

Po zakončení projektu stále zůstávají workshopy a jejich metodika. Jako důkaz úspěšnosti 

projektu je nynější rozhodování o jeho návaznosti. Žádost bude podávána polskou stranou 

jako mezinárodní iniciativa mládeže k 1. 5. 2012, tudíž v září bude moci začít, bude-li 

schválena.  
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 4 Pracovní stáž v Centrum Inicjatyw Unesco
Poslední kapitola pojednává o pracovní stáži v polské organizaci Unesco Initiatives Centre 

(dále jen Unesco). Navrhuje řešení problémů LOSa prostřednictvím zkušeností nabytých 

v Unescu. 

Zdroj: Nezisková organizace Centrum Inicjatyw Unesco, 2011.

Obr. 4.1. Logo Centrum Inicjatyw Unesco

 4.1 Pracovní stáž
Na  pracovní  stáž  lze  vyjet  po  úspěšném  podání  žádosti  Národní  agentuře,  v  rámci 

programu Mládež v akci. Job shadowing spadá do kategorie systémů na podporu mládeže. 

Agentura  definuje  pracovní  stáž  jako  „krátký  pobyt  u  partnerské  organizace  s  cílem  

výměny  dobré  praxe,  získání  dovedností  a  znalostí  a/nebo  vytvoření  partnerství  

prostřednictvím aktivního pozorování chodu organizace“70. 

Žádost  byla  podána  k 1. 11. 2011  a  projekt  začal  1.  2.  2011.  Žadatelem  je  polská 

organizace Unesco a partnerem Liberecká občanská společnost, o. s. Pro  Job shadowing 

platí stejná pravidla jako pro výměnu mládeže, ale musel být předem vypracován denní 

program. Délka pobytu se může pohybovat od jednoho týdne do 21 dnů, v tomto případě 

se jednalo o 12 dní. 

70 2007–2012 Česká národní agentura Mládež. Jak žádat – Mládež v akci [online]. 2012 [cit. 26-03-2012]. 
Dostupné z: http://www.mladezvakci.cz/systemy-na-podporu-mladeze/jak-zadat/ 
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Hlavním cílem bylo pozorovat denní chod v organizaci a porovnat jej s činností v LOSu. 

Zda Unesco využívá efektivnější prostředky pro práci, jaká je struktura, jakým způsobem 

spolu komunikují i mimo pracovní prostředí, jaké jsou jejich role v průběhu projektu, co se 

dá využít v LOSu, to vše bylo bedlivě zkoumáno a pozorováno.  Neustále by měla probíhat 

zpětná vazba s účastníkem, proto jsou pořádány diskuze, a účastník si vede deníček se 

svými postřehy. Mimo formální program byla součástí stáže i výuka českého jazyka pro 

veřejnost zdarma. 

Unesco je  nezisková společnost,  která  se  zabývá neformálním vzděláváním,  podporuje 

interkulturní dialog, aktivní občanství a motivuje žáky a studenty, aby se účastnili akcí i na 

lokální  úrovni.  Unesco  vzniklo  v  roce  2005.71 A  již  od  roku  2007  spolupracuje 

s Libereckou občanskou společností, o. s.  

 4.2 Řešení problémů
Podkapitola navrhuje některá řešení již výše zmíněných problémů a nedostatků LOSa (viz 

kapitola 2.7). Dotýká se především oblastí:

• členský systém,

• zdroje,

• finance,

• účetnictví,

• čeští účastníci projektů. 

Nějaké záležitosti jsou již nyní v organizaci ve fázi řešení. Jedná se zejména o  změnu 

členského systému. V porovnání s Unescem je LOS méně produktivní v podávání nových 

žádostí především kvůli práci členů. V Unescu je 5 členů a všichni se práci v neziskové 

organizaci  věnují  každý  den,  mají  pravidelnou  pracovní  dobu  a  jedná  se  o  jejich 

71 Unesco Initiatives Centre. Centrum Inicjatyw Unesco [online]. 2009 [cit. 26-03-2012]. Polská verze. 
Dostupné z: http://www.unescocentre.pl/ 
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zaměstnání.  Dokonce  i  ve  svém volném čase  probírají  záležitosti  týkající  se  projektů. 

O jejich přesvědčení  vypovídá i  skutečnost,  že  4 zakládající  členové Unesca jsou stále 

aktivními a na stejné pozici. Není potřeba, aby LOS zaměstnával osoby na hlavní pracovní 

úvazek. Jednak v LOSovi není nikdo, kdo by se chtěl práci v neziskové organizaci věnovat 

jako hlavní činnosti, protože buď sami jsou zaměstnáni, nebo ještě studují. Podle názoru 

autora  postačí,  když  se  omezí  množství  členů  a  zůstanou  pouze  ti,  kteří  chtějí  práci 

obětovat svůj čas. Ostatní budou dobrovolníky, se kterými LOS může počítat na akcích 

a projektech. Zároveň si členové ujasní své priority, co a kolik toho chtějí LOSovi věnovat 

a co sami chtějí získat. Důležitá práce by se měla delegovat pouze mezi tyto členy, protože 

potom nebude docházet k nesplněným úkolům. 

Dále nebude docházet k tomu, že členská schůze nebude usnášení schopná, protože velký 

počet členů se nebyl schopen sejít zároveň. U členů Unesca je třeba zmínit,  že všichni 

dělají  všechno,  nemají  žádné průřezové týmy jako LOS.  U projektu  je  schopen jeden 

člověk zajistit propagaci, vypracovat finanční zprávu i školit. Zatímco LOS k plynulému 

chodu projektu potřebuje 2 – 4 osoby a někdy právě z důvodu vzájemné závislosti dochází 

ke komplikacím, i v důsledku komunikačního šumu. Bohužel toto jde zajistit opět pouze 

u člověka, který by se LOSu věnoval naplno. 

Pracovníci Unesca se snaží využívat všech zdrojů, které se jim nabízí. Ke každé uzávěrce 

posílají až 6 žádostí, tím i diverzifikují riziko, že projekty neobstojí. Projekty stojí většinou 

na myšlence, která pochází z hlavních priorit donátorů, a na dané téma členové vymyslí 

a napíšou projekt. Pro LOSa by to byl taky jeden z možných způsobů, jak rozmělnit riziko 

neúspěchu, ale bohužel ve sdružení není dostatek aktivních členů, kteří by chtěli napsat 

žádost a koordinovat projekt. Tato oblast zůstává komplikací. 

V otázce  svěřených financí mají  každý přístup  na  společný účet  Unesca,  ale  zároveň 

každý člen může platit svou kartou, což je v LOSu vyloučeno. Protože je členů v polské 

neziskové organizaci málo a věří si, jedná se o velkou výhodu a nedochází k opožděným 
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platbám a není vše pouze na jedné osobě. Návrh pro LOSa je, aby také alespoň další dvě 

osoby měly přístup k účtu, ale musí se jednat o lidi, kteří si navzájem věří a důvěřuje jim 

i zbytek  členů  sdružení.  Dalším  požadavkem je,  aby  měli  v  úmyslu  věnovat  svůj  čas 

LOSovi  po  dobu  delší  jednoho  roku  a  byli  ochotni  spolupracovat  s  ostatními  a  nést 

odpovědnost za svá rozhodnutí a své činy.

Dalším rozdílným faktorem je  účetnictví. V Unescu se stará o účetnictví externí účetní. 

Běžně to probíhá tím způsobem, že koordinátor projektu z druhé strany faktury napíše, 

o jaký projekt se jedná, jeho číslo a kdo je za projekt zodpovědný a platil částku uvedenou 

na faktuře. Poté fakturu okopíruje, originál vloží do přihrádky pro účetní a kopii si založí 

do svého projektu. Důsledkem je, že účetní má všechny doklady ihned k dispozici. Jednou 

za měsíc se sejdou a vyřídí vzniklé chyby, pokud se nějaké naskytnou. 

Velkou výhodou je, že se jedná o osobu, která se účetnictvím živí, rozumí mu, a tudíž se 

mu  neustále  věnuje.  Na  rozdíl  od  LOSu,  kde  účetnictví  spravuje  člen  sdružení  jako 

dobrovolník. Autorka práce doporučuje, aby si i české sdružení najalo externího účetního 

od  roku  2013.  Požadavkem  je,  aby  se  jednalo  o  osobu,  která  má  již  zkušenosti  s 

účetnictvím neziskových organizací. Bylo by velmi přínosné odevzdávat účtenky či faktury 

účetnímu po vzoru Unesca. 

Další  otázkou  je,  jak  správně  namotivovat  potenciální  účastníky  projektů  z  České 

republiky. Unesco nemá o účastníky nouzi. Spolupracuje s vysokými i středními školami, 

propaguje  projekty  prostřednictvím  facebooku i  webových  stránek.  Součástí  řešení  by 

mohlo být včasné informování o projektech, alespoň měsíc před začátkem, protože nyní se 

informace  na  webových  stránkách  či  facebooku objeví  zhruba  týden  před  začátkem 

projektu.  Jako  prvním  je  v  LOSu  nabízena  účast  v  projektu  členům  sdružení,  dále 

spolupracujícím organizacím, známým a teprve potom školám a veřejnosti. Pro lepší šíření 

dovedností  a  znalostí,  autorka  doporučuje  uvést  informace  o  projektu  pro  veřejnost 

mnohem dříve.  Je  lepší,  když  se zúčastní  zcela  nové osoby,  které  ještě  nemají  takové 
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zkušenosti.  Na  druhou  stranu  autorka  zastává  mínění,  že  jako  prvním  by  měla  být 

nabídnutá  účast  málo  zkušeným  členům,  aby  nabyli  zkušenosti  a  byli  schopni  sami 

zorganizovat podobné školení či výměnu.   

Jinou otázkou je motivace mládeže zúčastnit se výměn, iniciativ nebo parlamentů mládeže. 

Reklama by měla být tvořena tak, aby dokázala zaujmout cílovou skupinu, tedy mládež do 

věku 25 let.  Ideální je i mít projekty postavené tím způsobem, že se o ně budou mladí 

zajímat. Přestože bude projekt postaven na tématu ekologie, je vhodné zařadit například 

strávení dne a noci na opuštěném místě, v souladu s přírodou. Jinak řečeno, je nezbytné 

účastníky nějakým způsobem namotivovat.

Na závěr kapitoly je třeba zmínit, že všechny problémy se dají nějakým způsobem řešit. 

Záleží pouze na času a na povaze osob, kteří budou ochotni něco zásadního ve svém okolí 

změnit.  Vedení  Liberecké  občanské  společnosti,  o.  s.  se  v  zásadních  otázkách shoduje 

s navrhovanými možnostmi řešení. 
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Závěr
Diplomová  práce  se  soustředila  na  analýzu  činností  a  konkrétního  projektu  Liberecké 

občanské společnosti, o. s. Hlavním cílem bylo navrhnout řešení vybraných problémů, se 

kterými se Liberecká občanská společnost, o. s. potýká. 

Autorka  se  zpočátku  zaměřila  na  charakteristiku  neziskových  nevládních  organizací 

a jejich rozdělení podle charakteru, na občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně 

prospěšné  společnosti  a  zvláštní  skupinou  jsou  církve  a  náboženské  společnosti,  které 

někdy jsou a někdy nejsou zařazovány do neziskových organizací. Práce se dále věnuje 

pouze občanskému sdružení. Popisuje veškeré náležitosti, které musí být splněny, pokud se 

zakládá občanské sdružení.  Dokumentem, kterým se členové občanského sdružení  řídí, 

jsou  stanovy.  První  kapitola  náležitě  rozepisuje  členský  systém  a  orgány  občanského 

sdružení. Pro plynulý chod sdružení je třeba zajistit několik různých zdrojů financování, 

aby společnost  „přežila“ nejistá  období.  Neziskové organizace vyplňují  mezeru na trhu 

práce a zboží a služeb. Snaží se společnosti vynahradit to, co jim stát či firmy nemohou 

poskytnout. 

Praktická část projektu se soustředila na chod Liberecké občanské společnosti, o. s., průběh 

česko-polského projektu a na pracovní stáž v polské organizaci,  která pomohla autorce 

podívat se na situaci „z jiného úhlu pohledu“ a navrhnout pro vybrané obtíže konkrétní 

návrh řešení.

Liberecká občanská společnost, o. s. za dobu své působnosti nezměnila své zaměření ani 

cílovou skupinu. Ale od roku 2009 výrazně mění svou strukturu, včetně stanov, vyhledává 

nové zdroje, aby diverzifikovala riziko, vytváří nové projekty, nabízí pracovní uplatnění 

a růst v neziskovém sektoru. V roce 2011 probíhalo na sobě nezávisle 10 projektů, které 

Liberecká občanská společnost, o. s. organizovala či byla koordinátorem školení, projektu. 
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Dále byla partnerem 4 mezinárodních výměn mládeže,  které se konaly v Polsku, Litvě 

a Slovinsku.  První  část  praktické  části  analyzovala  prostředí,  ve  kterém se  společnost 

pohybuje.  Nejdůležitější  částí  kapitoly  je  rozbor  problémů,  se  kterými  se  společnost 

setkává. Jedná se zejména o velké množství neaktivních členů a s tím souvisí i nedostatek 

času,  který  mohou  a chtějí  členové  věnovat  společnosti.  Dále  práce  nastiňuje,  že  jsou 

obtíže s dostupností financí pro koordinátory projektů, s účetním systémem tak, jak si ho 

vytvořilo předsednictvo již na počátku. 

Pro kontinuální chod organizace je třeba vždy zabezpečit, aby probíhal projekt, ze kterého 

je možné platit nepřímé náklady organizaci. S projekty se též vyskytují komplikace, které 

se  týkají  nejistoty  zahraničních  partnerů,  neochoty  místních  obyvatel  zapojit  se  do 

zahraničních projektů a ukončení programu Mládež v akci, který sebou nese především 

formální změny. 

Práce předkládá analýzu projektu PoláCzek, který vznikl za česko-polské spolupráce na 

území České republiky a probíhal v letech 2011 – 2012. Jednalo se o ucelený pohled na 

průběh  výměny  mládeže  od  přípravy,  přes  plánování,  školení  účastníků,  hodnocení, 

výstupy, až po vypracování závěrečné zprávy a vyúčtování. Projekt je zajímavý dvojím 

financováním, které zkomplikovalo vyúčtování v důsledku různých formálních požadavků. 

Projekt  se  ukázal  jako  úspěšný  a  proto  se  nyní  plánuje  další  pokračování  v  Polsku. 

Jednotlivé  fáze  projektu  se  bez  sebe  neobejdou,  ale  podle  mínění  autorky  je  jednou 

z nejdůležitějších částí projektu je jeho příprava a hodnocení projektu. Pokud se nezanedbá 

příprava,  jsou  koordinátoři  připraveni  i  na  neobvyklé  situace  a  není  problém  cokoliv 

dalšího zařídit. Hodnocení je nezbytné kvůli získání zpětné vazby od účastníků projektu 

i od koordinátorů. Tím se oceňuje úspěšnost celého projektu.

Poslední  kapitola  se  zabývala  řešením výše  zmíněných  problémů  Liberecké  občanské 

společnosti.  Využila  nabytých  zkušeností  autorky z  pracovní  stáže  v  polské  organizaci 

Centrum Inicjatyw  Unesco.  V zahraničí  především pozorovala  práci  členů  společnosti 
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a snažila  se  využít  jejich  způsob  práce  k  zefektivnění  činností  v  Liberecké  občanské 

společnosti,  o. s.  Autorky se nejvíce dotýká oblast účetnictví. Doporučuje zaměstnat na 

poloviční úvazek externí účetní a zároveň se tím pojistí skutečnost, že účetní a kontrolor 

nebudou jedna a táž osoba, jak tomu je v nynější době. Dalším návrhem je kvantitativně 

omezit členskou základnu, ve které zůstanou pouze aktivní členové společnosti. Důležitá 

práce  by  se  měla  delegovat  pouze  mezi  tyto  členy,  protože  potom  nebude  docházet 

k nesplněným úkolům.  Práce  dále  navrhuje,  aby k  bankovnímu  účtu  společnosti  měly 

přístup  i další  dvě  důvěryhodné  osoby,  kromě  předsedy.  Toto  řešení  může  odstranit 

problém opožděných plateb a včasné získávání financí během projektů. 

Poslední oblastí, kterou se práce zabývá, je neochota účastníků vyjet v rámci projektu do 

ciziny. Autorka se touto překážkou zabývá pouze okrajově a doporučuje včas informovat 

a motivovat cílovou skupinu tím, co by je mohlo zajímat.   

Největším přínosem práce je analýza ukázkového projektu, činností Liberecké občanské 

společnosti,  o.  s.  a především návrh změn v chodu občanského sdružení,  které členům 

usnadní jejich aktivity a práci a především se zefektivní činnost organizace jako celku. 

Autorka věří, že diplomová práce se stane pomocníkem jiných neziskových společností při 

vytváření projektu a pro zájemce bude představovat průvodce neziskovými organizacemi. 
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Příloha A – Denní rozvrh pracovní stáže v Polsku

Day

morning, 
after-
noon, 

evening

 What’s go-
ing to hap-
pen – (title 

of the game, 
title of the 
activity) 

Why would you like to do 
that – what would you like to 

reach with it (Goal of the 
activity) 

 How are you going to do 
that – describe the methods

(Methodology)

 How will you measure these 
activities

1 Arrival.

2 Getting to 
know the en-
vironment

Participant should know the 
members of organization and 
conditions where she will 
work.

Set of team-building activit-
ies. 

All people involved to the 
project knows each other. The 
participant knows what to 
find in which place.

Observing of 
work of 
members 
UIC

Participant would like to find 
out, how the members of UIC 
usually work, what are their 
roles.

Participant will observe 
how members of UIC are 
working. She will ask them 
for specific steps during 
their activities. 

Participant understand what 
the members are doing and 
why. 

Free time 
with mem-
bers of UIC 
– discover 
Polish cul-
ture

Participant should be more in-
volved in cultural action and 
to her new working team.

Members will go out with 
participant and talking 
about themselves, organiza-
tions, experiences.

They will get to each other 
more and know what are their 
needs.

3 Introduction, 
preparation 
for work.

To show what will be parti-
cipant´s work and prepare her 
for it well.

Get-to-know each other 
methods, interactive 
presentations.

She is ready to be involved to 
the programme, she knows 
programme and agree with it. 

Involvement 
participant to 
the pro-
gramme 
PBA.

Participant find out how is the 
work in her organization dif-
ferent from work in UIC. 

Participant will communic-
ate through e-mails, skype 
with partners and parti-
cipants of PBA. Will buy 
stuff needed for the project. 
Will use IT. 

Participant will manage some 
arrangements needed for the 
project PBA. She will be able 
to improve her own work and 
to make it much more effect-
ive.

Work on 
website.

Participant will write short in-
formation about running job 
shadowing and realize what 
she discovered new. 

Writing article to website. 
Self-assessment.  It is used 
also as form  of evaluation.

Participant will create blog or 
just add article to website of 
her organization with link to 
UIC´website.

4 Observing 
the tutoring 
at schools.

Participant will see another 
example of good practice and 
can use it in her country.

Observation – participant 
will analyse all steps of in-
teractive presentation.

Participant will analyse all 
steps of interactive presenta-
tion.

Helping with 
finishing 
project 
Christmas 
Cooking.

Participant will be actively in-
volved to work on the project 
and will be able to compare 
our work with her. She can 
bring new element to our 
work.

She will implement finan-
cial part of final report and 
do preparation for it. She 
will ask about individual 
tasks with the coordinator 
of the project. 

Participant will gain new 
skills and knowledge, she will 
be able to bring this new way 
to her NGO.

Czech night We want to give opportunity 
to share cultural “flavours” of 
her local community in inter-

5 senses – participant will 
take from CR things to see, 
hear, touch, taste and smell. 

Finding out differences 
between cultures on both 
sides, learn how to be tolerant 
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active way to another people from differ-
ent conditions.

5 Mid – term 
evaluation

It is important to to give parti-
cipant opportunity to realize, 
if there are any problems 
which have to be solved and 
if there is something what 
should be done better.

Discussion in group, short 
questionnaire, brainstorm-
ing, thinking map.

Participant will think what 
she learnt and if there is any 
problem, what will be the 
steps of solution.

Involvement 
to the pro-
gramme 
PBA

Participant find out how is the 
work in her organization dif-
ferent from work in UIC

Participant will communic-
ate through e-mails, skype 
with partners and parti-
cipants of PBA. Will buy 
stuff needed for the project. 
Will use IT.

Participant will manage some 
arrangements needed for the 
project PBA. She will be able 
to improve her own work and 
to make it much more effect-
ive.

Lessons of 
Czech lan-
guage

We want to share our experi-
ence and knowledge also in 
field of learning foreign lan-
guage. 

Short interactive presenta-
tion, which participant will 
prepare for members of Un-
esco Initiatives Centre. 

Everybody will gain new 
competences in getting to 
know new culture and lan-
guage. They will try to under-
stand each other better and 
with more patience. 

6 Involvement 
to the pro-
gramme 
PBA

Participant find out how is the 
work in her organization dif-
ferent from work in UIC

Participant will communic-
ate through e-mails, skype 
with partners and parti-
cipants of PBA. Will buy 
stuff needed for the project. 
Will use IT.

Participant will manage some 
arrangements needed for the 
project PBA. She will be able 
to improve her own work and 
to make it much more effect-
ive.

Involvement 
to the pro-
gramme 
PBA

Participant find out how is the 
work in her organization dif-
ferent from work in UIC

Participant will communic-
ate through e-mails, skype 
with partners and parti-
cipants of PBA. Will buy 
stuff needed for the project. 
Will use IT.

Participant will manage some 
arrangements needed for the 
project PBA. She will be able 
to improve her own work and 
to make it much more effect-
ive.

Free time – 
discover Pol-
ish culture

Participant will be include to 
typical Polish evening with its 
events.

Talking with participant, 
visiting the events with her.

Participant will visit some im-
portant places and get to 
know local public and culture. 
She will defeat stereotypes 
about Poles.

7 Free time - 
discover Pol-
ish culture

Participant will have time to 
look around the city.

City game – participant will 
look for famous and import-
ant places.

Participant will visit some im-
portant places and get to 
know local public and culture. 
She will defeat stereotypes 
about Poles.

Helping with 
finishing 
project 
Christmas 
cooking

Participant will be actively in-
volved to work on the project 
and will be able to compare 
our work with her. She can 
bring new element to our 
work.

She will implement finan-
cial part of final report and 
do preparation for it. She 
will ask about individual 
tasks with the coordinator 
of the project. 

Participant will gain new 
skills and knowledge, she will 
be able to bring this new way 
to her NGO.

Working on 
website

Participant will write short in-
formation about running job 
shadowing and realize what 
she discovered new.

Writing article to website. 
Self-assessment.  It is used 
also as form  of evaluation.

Participant will create blog or 
just add article to website of 
her organization with link to 
UIC´website.
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8 Helping with 
finishing 
project 
Christmas 
cooking

Participant will be actively in-
volved to work on the project 
and will be able to compare 
work of both. She can bring 
new element to our work.

She will implement finan-
cial part of final report and 
do preparation for it. She 
will ask about individual 
tasks with the coordinator 
of the project. 

Participant will gain new 
skills and knowledge, she will 
be able to bring this new way 
to her NGO.

Discussion 
in group – 
running 
evaluation

To know if participant solved 
all of the possible problems. 
Finding out what did she 
learn.

Discussion in group on pre-
pared structured questions. 
Collecting ideas.

Participant will sort out all 
thinking. She will realize 
which competences did she 
gain and where she wants to 
improve herself.  

Free time – 
discover Pol-
ish culture

Participant will be included to 
typical Polish evening with its 
events.

Talking with participant, 
visiting the events with her.

Participant will visit some im-
portant places and get to 
know local public and culture. 
She will defeat stereotypes 
about Poles.

9 Workshops 
in schools 
for PoláCzek

We want to promote Czech – 
Polish cooperation, language 
and fight against stereotypes 
in schools.

Participant will lead work-
shops in schools with an-
other 2 people (1 from CR 
and 1 from Poland).

Participant will provide work-
shops in school and get to 
know polish education system 
and work with children in pol-
ish schools. It will be very 
useful for her next work in 
LOS.

Workshops 
in schools 
for PoláCzek

We want to promote Czech – 
Polish cooperation, language 
and fight against stereotypes 
in schools.

Participant will lead work-
shops in schools with an-
other 2 people (1 from CR 
and 1 from Poland).

Participant will provide work-
shops in school and get to 
know polish education system 
and work with children in pol-
ish schools. It will be very 
useful for her next work in 
LOS

Working on 
website

Participant will write short in-
formation about running job 
shadowing and realize what 
she discovered new.

Writing article to website. 
Self-assessment.  It is used 
also as form  of evaluation.

Participant will create blog or 
just add article to website of 
her organization with link to 
UIC´website.

10 Involvement 
participant to 
the pro-
gramme 
PBA

Participant find out how is the 
work in her organization dif-
ferent from work in UIC

Participant will communic-
ate through e-mails, skype 
with partners and parti-
cipants of PBA. Will buy 
stuff needed for the project. 
Will use IT.

Participant will manage some 
arrangements needed for the 
project PBA. She will be able 
to improve her own work and 
to make it much more effect-
ive.

Study visit 
in Roma 
centre

Participant should see situ-
ation of Roma in Poland, esp. 
in Wroclaw.

Preparation for study visit 
and study visit in Roma 
Centre.  

Participant will see examples 
of good practice in Roma 
Centre, she will be able to 
compare it with situation in 
her country and try to find 
some useful activities for her 
organization. 

Free time – 
discover Pol-
ish culture

We would like to give parti-
cipant time to realize what 
was happening in previous 
days.

Fully participative – de-
pending on participants 
themselves.

Participant will refresh and 
visit some new places, know 
new people.

11 Observing Participant will see another Observation – participant Participant will analyse all 
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the tutoring 
in schools.

example of good practice and 
can use it in her country.

will analyse all steps of in-
teractive presentation.

steps of interactive presenta-
tion. She will use some meth-
ods in her organization after 
job shadowing.

Free time – 
visit the 
monuments 
in Wroclaw

Participant will have time to 
look around the city.

Participant will look at fam-
ous and important monu-
ments.

Participant will visit some im-
portant places and get to 
know local public and culture. 
She will defeat stereotypes 
about Poles.

Working on 
website

Participant will write short in-
formation about running job 
shadowing and realize what 
she discovered new.

Writing article to website. 
Self-assessment.  It is used 
also as form  of evaluation.

Participant will create blog or 
just add article to website of 
her organization with link to 
UIC´website.

12 Evaluation 
of activity

To give space for participant 
to give feedback on content 
and to communicate their 
needs, to give space to share 
feelings about group atmo-
sphere, and individuals role in 
the group. To give participant 
a practical example of evalu-
ation methods.

Discussion, questionnaire. To have feedback from all 
members UIC, who were 
working with participant as a 
group (including participant) 
and individual feedback 
through questionnaire. And 
participant will realize what 
skills and knowledge did she 
gain and improve. 

Follow up We would like to continue in 
cooperation with our partner 
and also participant.

Brainstorming, collecting 
ideas.

Participant will think how to 
implement new competences 
in her work. And will think 
about next cooperation with 
UIC.

Bye bye 
party

We will motivate to further 
cooperation and say good bye 
to participant.

Depends on participant and 
also members of UIC. 

Everybody will enjoy the 
evening and will be looking 
forward to next cooperation. 

13 Departure

Zdroj: Interní údaje.
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Příloha B – Formulář zpracování ročního měření organizace

 SHRNUTÍ
aspekt komponent 2011 2012 rozdíl
VIZE

Řízení, vedení
Mise
Samospráva
Strategie a cíle
Marketing

MANAGERSKÉ ZDROJE

Plánování
Poslání
Účast
Pracovní plány

Vedení účastníků v procesu 
rozhodování

Proces rozhodování
Porozumění přijatých rozhodnutí

Managerské systémy Systém dokumentace
Administrace

Hodnocení

Práce s dobrovolníky
Konkurence
Cílová skupina a projekty

LIDSKÉ ZDROJE
Školení
Mentoring – systém vzdělávání a pomoci

Motivace
Odměňování
Angažovanost

Konfliktní situace
Nábor, přijímání nových členů

FINANČNÍ ZDROJE

Finanční management
Plánování
Audit a kontrola

Zdroje financování
VNĚJŠÍ ZDROJE

Public relation
Organizace v prostředí
Spolupráce s médii

Schopnost spolupráce s jinými neziskovými organizacemi
Firemní kultura a image organizace

PRŮMĚR

Zdroj: Interní údaje.
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