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ÚVOD 

„Dobře naplánovaná akce je polovinou úspěchu.“ Toto velice pravdivé rčení nám říká, 

že na pečlivé přípravě závisí celý projekt. Nezáleží na tom, zda jde o soutěž v recitování, kurz 

hraní na bubny, výstavu nebo festival. Pokud předem organizátor takové akce počítá 

s krizovým scénářem, zajistí správnou a efektivní propagaci a vše je financované tak, aby 

akce nepřinesla ztrátu i v případě menší návštěvnosti, zajistil si předem úspěch. Jestliže není 

akce řádně připravena, nemohou pořadatelé očekávat pozitivní ohlasy ani hladký průběh 

celého projektu. Veškeré plánování je samozřejmě závislé na finančních prostředcích, které 

chce organizátor do akce vložit. V případě organizací, které nevytvářejí žádný zisk, jde 

o závažný problém, který je třeba předem pozorně zanalyzovat a efektivně vyřešit. Neziskové 

organizace své projekty musí financovat prostředky z vnějších zdrojů, tzn. z dotací či grantů, 

z finanční podpory dobrovolníků a sponzorů. Otevření nového projektu neziskových 

organizací tudíž závisí na rozhodnutí třetí strany, zda finanční prostředky poskytnou či 

nikoliv. Ve většině případů jim jsou přislíbena jen malá procenta z požadovaných peněz. 

Neziskové organizace tak musí znát všechny možnosti, jak nejefektivněji tyto prostředky 

využít ve svůj prospěch a v prospěch celého průběhu akce. 

V této práci se proto budu věnovat přípravě kulturních projektů nestátních neziskových 

organizací, a to od plánování a propagace až po výběr té správné cílové skupiny 

a financování. Tato práce by měla stručně poukázat na problematiku každé etapy plánování 

kulturních projektů a hlavně poskytnout náhled na složitost zajišťování finančních zdrojů 

organizacím, které ze zákona žádné finanční prostředky sdružovat nesmí. Mým cílem bude 

popsat etapy plánování kulturních akcí nestátních neziskových organizací. Především se budu 

věnovat zdrojům propagace a financování. Právě získání dostatečného množství finančních 

prostředků je pro neziskové organizace hlavní podmínkou při plánování kulturních akcí. 

Téma této bakalářské práce jsem si vybrala z toho důvodu, že se věnuje problematice, 

které jsme se věnovali ve většině předmětů v průběhu studia oboru „Popularizace hudební 

kultury“. V této práci mohu tedy využít své teoretické znalosti i praktické zkušenosti, které 

jsem v průběhu let nabyla. Při psaní této práce jsem vycházela především ze znalostí ze svého 

předchozího studia na Obchodní akademii v Plzni, Fakultě ekonomické ZČU v Plzni 

a samozřejmě ze studia na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni. Vybranou literaturu jsem 

vybrala z nepřeberného množství zdrojů, které jsem během svého předchozího studia přečetla 

a prostudovala.   
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V první řadě by bylo vhodné vymezit si základní pojmy použité v této práci.   

Především se chci věnovat těm pojmům, které jsou obsaženy v samotném názvu práce. 

V následujících kapitolách se zcela jistě objeví, a proto je jejich vysvětlení hned na začátku 

velmi důležité. 

Kulturní projekt 

Kulturním projektem rozumíme akci, která je zaměřena na změnu nebo dosažení 

určitého cíle v oblasti kultury. Tato akce se koná v omezeném a předem určeném čase, 

s daným rozpočtem a lidskými zdroji. Kulturní projekt začíná dnem, kdy se započíná 

s plánováním, a končí dnem, ke kterému je uzavřeno účetnictví a jsou vyklizeny prostory 

konání. Projekty můžeme dělit na krátkodobé, které trvají do jednoho dne, a dlouhodobé, 

které trvají více než 24 hodin. Na obou typech projektů se může podílet více organizací, 

pokud mají společný cíl.  

Kulturní projekt může mít několik podob: výstava obrazů, pěvecká soutěž, koncert, 

výstavy a propagace nového divadelního sálu nebo například zlepšení kulturního vyžití 

v daném regionu, městě či obvodu. 

Nestátní nezisková organizace 

Neziskovými organizacemi jsou takové organizace, které nevznikly za účelem dosažení 

zisku, ale za účelem poskytování služeb. Nestátními neziskovými organizace jsou poté ty 

organizace, které vznikly na základě aktivity občanů, nikoliv aktivity státu. Patří sem 

především občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církve, 

náboženské společnosti a jejich účelová zařízení, ale také politické strany a hnutí. Dále se 

může jednat o příspěvkové organizace, veřejnoprávní sdružení, lidskoprávní organizace 

či organizace, které se starají o potřebné, mentálně postižené či sociálně slabší občany. 

Všechny výše uvedené organizace jsou za nestátní neziskové organizace považovány 

jen v případě, že na nich nemá stát účast a nejsou na státu nijak závislé. Jejich činnost 

(registrace, organizační struktury, řízení financí a hospodaření a zánik) upravuje občanský 

zákoník a jednotlivé zákony zaměřené na daný druh organizace. 
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V České republice existuje Evidence nestátních neziskových organizací (zkráceně 

Evidence NNO). Tato evidence je veřejně přístupná v elektronické podobě
1
. Evidence NNO 

vznikla roku 2006 rozhodnutím Ministerstva informatiky ČR, ale v současné době je jejím 

provozováním pověřeno Ministerstvo vnitra ČR. 

Níže uvedené druhy nestátních neziskových organizací se od sebe značně liší způsobem 

založení, správou a hospodařením i způsobem zániku. Všechny ale povinně vedou účetnictví 

ve zjednodušeném rozsahu. Nestátní neziskové organizace, jejichž příjmy za předcházející 

rok přesáhnou hodnotu 3 mil. Kč, mají povinnost přejít z jednoduchého účetnictví na 

účetnictví v plném rozsahu. Na konci roku poté musí poté provést audit
2
. 

1.1 Občanská sdružení3,4 

Účelem založení občanského sdružení je sdílení, dosahování a ochrana společných 

zájmů členů tohoto sdružení či provozování obecně prospěšné činnosti. Nesmí jít 

o náboženské, politické či podnikatelské sdružení, které by svojí činností omezovalo politická, 

osobní či jiná práva občanů. Občanská sdružení mohou podnikat, ale případný zisk musí být 

použit na dosažení cílů sdružení. Nesmí tedy dojít k rozdělení zisku mezi členy sdružení. 

V případě, že sdružení vykazuje zisk a splňuje tak podmínky živnostenského zákona, musí 

získat živnostenské oprávnění. 

Občanská sdružení mohou založit minimálně tři občané, kteří mají trvalý pobyt na 

území České republiky, a alespoň jeden ze zakladatelů musí být starší 18 let. Členy sdružení 

mohou být jak právnické, tak fyzické osoby.  

Sdružení vzniká registrací na Ministerstvu vnitra České republiky, a to předložením 

stanov a návrhu na registraci, který je podepsán minimálně třemi členy přípravného výboru. 

Zakládací dokument (takzvané stanovy) musí povinně obsahovat: název sdružení, sídlo 

sdružení, cíl činnosti, orgány sdružení, jejich volbu a fungování, podmínky vzniku členství, 

práva a povinnosti členů a zásady hospodaření. Orgány sdružení jsou obvykle valná hromada 

či členská schůze a výbor (například rada či představenstvo), v jehož čele je předseda. 

Zánik občanského sdružení může poté nastat bud´ dobrovolným rozpuštěním, sloučením 

s jiným sdružením, nebo rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR. 

                                                           
1
 Na stránkách http://www.isnno.cz/ 

2
 Audit je přezkoumání všech účetních dokumentů nezávislou osobou. Toto přezkoumání provádí úředně 

pověřená osoba. Cílem auditu je zkontrolovat, že organizace předkládá pravdivé záznamy. 
3
 Právní úprava podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 

4 Dle nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 pojem „občanské sdružení“ zaniká, nahrazuje ho termín 

„spolek“.  
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1.2 Obecně prospěšná společnost5
,6 

Obecně prospěšná společnost vykonává činnost uvedenou v zakládací listině. 

Tato činnost se týká poskytování obecně prospěšných služeb. Společnost může i podnikat, 

a to v rámci doplňkové činnosti. Pokud společnosti ale vznikne touto činností zisk, musí ho 

použít na poskytování dalších obecně prospěšných služeb. 

O. p. s., neboli obecně prospěšná společnost, vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně 

prospěšných společností, který je veden u příslušného soudu v kraji, ve kterém společnost 

sídlí. Návrh na zápis do tohoto rejstříku musí obsahovat: zakládací smlouvu nebo zakládací 

listinu, čestná prohlášení členů správní a dozorčí rady, výpisy z trestních rejstříků členů 

správní a dozorčí rady, ověřené podpisové vzory osob, které jsou oprávněné jednat jménem 

společnosti, doklad o splnění podmínek pro výkon činnosti, doklad o oprávnění k umístění 

sídla, prohlášení správce vkladu zakladatelů (pokud je vklad vložen) a posudek k ocenění 

vkladů nepeněžité povahy (pokud jsou vloženy). 

Zakladatelem společnosti může být fyzická osoba způsobilá k právním úkonům 

či právnická osoba. Pokud společnost založilo více zakladatelů, uzavírají mezi sebou smlouvu, 

jestliže byl ale zakladatel jen jeden, pak se smlouva nahrazuje zakládací listinou. V obou 

zakládacích dokumentech musí být uveden zakladatel, název a sídlo společnosti, identifikace 

členů správní rady, způsob zveřejňování výroční zprávy, druh poskytovaných služeb 

a podmínky, za kterých budou tyto služby poskytovány, jestliže se společnost zakládá na dobu 

určitou. V případě, že se společnost zakládá na dobu určitou, musí být v zakládacím 

dokumentu také uvedeno, na jak dlouho je společnost založena.  

, pak musí být uvedeno, na jako dlouho, identifikace členů správní rady a způsob 

zveřejňování výroční zprávy. V případě, že je vkládán vklad zakladatelů, je třeba ho uvést 

také. Orgány společnost jsou poté správní rada, která tvoří statutární orgán, dozorčí rada 

a ředitel společnosti. 

Obecně prospěšná společnost zaniká uplynutím doby (uvedeno v zakládacím 

dokumentu), dosažením svého účelu, rozhodnutím správní rady, rozhodnutím soudu, 

prohlášením konkurzu, sloučením s jinou společností, jejím splynutím či rozdělením. 

                                                           
5
 Právní úprava podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 

6  Dle nového občanského zákoníku zákon o obecně prospěšných společnostech od 1. 1. 2014 zanikne. 

Vznikne nová právnická osoba „ústav“, která bude obměnou o.p.s.  
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1.3 Nadace a nadační fondy7 

Nadace a nadační fondy jsou právnickými osobami, jejichž činnost spočívá v získávání 

finančních prostředků, ale také a jejich přerozdělování. Tyto organizace sdružují majetek za 

účelem dosažení obecně prospěšných cílů. Těmito cíli se rozumí hlavně ochrana životního 

prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vzdělání, tělovýchovy a sportu. Nadace 

a nadační fondy nesmí poskytovat služby, ze kterých by byl poskytován zisk třetím osobám. 

Nadace i nadační fond vznikají zápisem do nadačního rejstříku u krajského soudu. 

Nadaci či nadační fond může založit právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právním 

úkonům. Návrh na zapsání do rejstříku nadací a nadačních fondů musí obsahovat zřizovací 

listinu, čestná prohlášení členů správní a dozorčí rady, výpis z trestního rejstříku členů správní 

a dozorčí rady, ověřené podpisové vzory osob, které jsou oprávněné za nadaci či nadační fond 

jednat, doklad o oprávnění k umístění sídla nadace či nadačního fondu. U nadací se dále 

přikládá doklad o vložení vkladu zakladateli nadace do nadačního jmění. V případě nadačních 

fondů je třeba přiložit prohlášení správce vkladu o vložení vkladu zřizovatelů. 

Více zakladatelů uzavírá smlouvu, v případě jednoho zakladatele nahrazuje smlouvu 

pouze notářský zápis. V obou případech musí zřizovací listina obsahovat název a sídlo nadace 

či nadačního fondu, identifikaci zřizovatelů, definici účelu zařízení, nadační jmění 

či majetkový vklad, identifikaci členů správní a dozorčí rady a určení správce majetku do 

doby, kdy bude nadace či nadační fond zřízen, podmínky, za kterých budou poskytovány 

nadační příspěvky, a pravidla, která budou omezovat náklady na správu nadace či nadačního 

fondu. Zřizovací listina nadačního fondu musí navíc obsahovat vymezení pravidel pro 

režijní náklady
8
. 

Orgány jsou správní rada, která tvoří statutární orgán, a dozorčí rada, případně revizor
9
. 

Nadace a nadační fond si může zvolit i ředitele. Nadací a nadačních fondy poté zanikají 

dosažením jejich účelu, rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou organizací stejného typu, 

zrušením z rozhodnutí soudu, rozhodnutím o úpadku nebo zamítnutím insolventního návrhu 

v případě, že majetek nadace či nadačního fondu nepokrývá náklady insolventního řízení. 

                                                           
7
 Právní úprava podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech 

8
 Režijními náklady jsou veškeré finanční prostředky, které musíme vynaložit pro správný chod budovy nebo 

strojů. Patří mezi ně například energie, odpisy strojů (automobilů), údržba apod. 
9
 Revizor vykonává činnost dozorčí rady, je tedy kontrolním orgánem. Nadace/nadační fondy si tedy mohou 

vybrat, zda zvolí dozorčí radu nebo pouze revizora (uvádí se ve zřizovací listině). 
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1.4 Církev či náboženské společnosti
10

 

Jedná se o dobrovolné sdružování osob za účelem vyznávání určité náboženské víry 

a s tím spojené bohoslužby, duchovní služby, případně vyučování. Toto společenství má 

vlastní strukturu, orgány a vnitřní předpisy. 

Návrh na registraci církve či náboženské společnosti mohou podat minimálně tři fyzické 

osoby, které již dosáhly věku 18 let, jsou způsobilé k právním úkonům a jsou občany České 

republiky. Návrh se podává na Ministerstvo kultury ČR. Tento návrh musí obsahovat 

charakteristika církve či náboženské společnosti, účel a její poslání, zápis o založení církve či 

náboženské společnosti, základní dokument (dle zákona), identifikace všech osob, které návrh 

podávají, úředně ověřené podpisy těchto osob, určení zmocněné osoby, která bude jednat 

jménem přípravného výboru, čestné prohlášení o souladu cílů církve se zákony. Jednou 

z příloh dále musí být podpisový arch s minimálním počtem 300 podpisů zletilých občanů 

České republiky, kteří se chtějí k dané církvi/náboženské společnosti hlásit
11

. 

 

                                                           
10

 Právní úprava podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech 
11

 Tento podpisový arch nemá zákonem předepsanou formu. Musí ale obsahovat název církve či náboženské 

společnosti a kolonky pro jméno, příjmení a adresu podepisujícího, jeho rodné číslo a vlastní podpis. Z textu na 

podpisovém archu by mělo být jasné, že podepisující osoby podepsaly arch z vlastního přesvědčení. Je proto 

vhodné napsat malé prohlášení na začátek archu s poznámkou, že s výše zmíněným podepisující souhlasí svým 

podpisem. 
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2 KULTURNÍ PROJEKT A JEHO FÁZE 

Realizace kulturních projektů probíhá mezi datem začátku a datem konce projektu. 

V období mezi těmito daty se projekt postupně vytváří a uskutečňuje. Hlavními fázemi 

projektu jsou: zahájení, řízení a konečné uzavření. Tyto fáze zahrnují podfáze, které na sebe 

volně navazují, prolínají se a doplňují. Řešíme v nich předběžnou přípravu projektu a jeho 

účel, přesný časový harmonogram, propagaci, finanční rozpočet a rizika, která se mohou 

během všech fází projektu objevit. Všechny činnosti ve fázích jsou tedy souhrnem všech 

aktivit, které se k danému projektu váží. Každé z těchto aktivit je třeba věnovat velkou 

pozornost, jelikož na nich závisí úspěšnost celého projektu. V dalších podkapitolách se 

budeme věnovat jednotlivým podfázím a hlavním otázkám, které se zde musí řešit. 

2.1 Příprava projektu 

Přípravnou fázi můžeme také nazvat fází identifikační. Pokládají se zde otázky co, kdy, 

za kolik, s kým, jak, kde a proč. V této fázi se tedy řeší, čeho chceme daným projektem 

dosáhnout (například rozšíření povědomí o daném umělci), kdy budeme chtít projekt 

uskutečnit (datum akce), jaké finanční prostředky na jeho realizaci vynaložíme (celková 

částka), s kým budeme na projektu spolupracovat (kdo bude projekt dotovat a kdo ho bude 

realizovat), jakým způsobem a s jakými zdroji chceme našeho cíle dosáhnout (např. zda 

budeme umělce propagovat v jeho přítomnosti nebo bez něj a jakým způsobem), kde se bude 

projekt realizovat a proč ho chceme realizovat. 

První trojice těchto otázek (Co? Kdy? Za kolik?) tvoří základní trojimperativ projektu. 

Bez odpovědí na tyto otázky nemůžeme s realizací projektu začít. Upřesní se nám tak totiž 

časový rámec potřebný pro naplánování celé akce a finanční rozpočet. Identifikace finančních 

zdrojů je pro neziskové organizace velice důležitá. Tyto organizace si nemohou na akce 

peníze sami vydělat, musejí se proto spoléhat na dotace a sponzory. O dotaci je potřeba 

zažádat v dostatečném časovém předstihu. Nalezení sponzorů ze ziskového sektoru je rovněž 

časově náročné. Společnosti oslovují více potencionálních sponzorů, aby měly větší šanci 

získat potřebné finanční prostředky. Ne vždy jim daní sponzoři odpovědí obratem a získání 

finančních darů
12

 tak může být zdlouhavé. 

                                                           
12

 Finanční dary podléhají zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
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Příklad trojimperativu: Co? Chceme dát možnost nezávazným umělcům na sebe 

upozornit prostřednictvím veřejné výstavy či stálé exhibice v parku
13

. Kdy? První víkend 

příštího měsíce. Za kolik? Musíme předem vědět, jaké finanční prostředky jsme ochotni za 

akci vynaložit a podle toho poté zajišťujeme místo konání, propagaci, zaměstnance apod. 

Zodpovězením tří otázek jsme tedy získali nápad, časový rámec, ve kterém musíme danou akci 

naplánovat, a určili jsme rozpočet. 

Otázka S kým? nám zjistí lidské zdroje (pořadatele, tlumočníky, hostesky, 

dobrovolníky...), které budeme muset zajistit, případně zaplatit. Je proto třeba rozvrhnout fáze 

projektu tak, abychom věděli, kolik lidí bude na jeho realizaci potřeba.  Kvůli malému 

rozpočtu na akci se neziskové organizace snaží zajistit dostatečné množství dobrovolníků, 

kteří s přípravou, průběhem a ukončením akce pomohou. 

Otázky Jak? a Kde? nám zodpoví s jakými dalšími společnostmi, úřady nebo 

soukromými subjekty budeme muset ohledně přípravy projektu jednat. Jak (a s kým) 

dosáhnout toho, že bude akce připravena včas? Jak budeme akci propagovat (kde zajistíme 

propagační materiály a koho oslovíme v otázce šíření propagace)? Kde budeme akci pořádat 

a s kým budeme muset o místě konání jednat? 

Otázka Proč? je poté jen doplňující otázkou. Pro neziskové organizace je odpověď 

v mnoha případech podobná: chtějí rozšířit povědomí o daném umělci nebo činnosti, 

upozornit na určitý problém, nebo upoutat pozornost na samotnou činnost organizace. 

2.2 Plánování a upřesňování projektu 

Během této fáze se projektový záměr mění v konkrétní projekt. Vše, co jsme 

zodpověděli dříve (viz 3.1), se propracovává podrobněji. Vytváříme tak jednotlivé seznamy. 

Tyto seznamy obsahují informace o vhodných místech pro konání akce a počtu osob, které 

budeme pro akci potřebovat jako pomocný personál. Především jde o soupis všech finančních 

položek, které se budou k projektu vázat, a s tím související seznam sponzorů, které oslovíme, 

a granty či dotace, o které budeme chtít zažádat. Zjišťujeme tedy konkrétní způsoby 

a možnosti, které nám při realizaci projektu pomohou dosáhnout našeho cíle. Upřesňováním 

poté vybíráme z daných seznamů už jen ty položky, pro které jsme se definitivně rozhodli 

(příkladem může být konečné vybrání sponzorů a jejich oslovení). Celá tato fáze je tedy 

naplněna především vyjednáváním, sepisováním smluv a řešením otázek financování. 

                                                           
13

 Výstava a exhibice jsou druhy prezentační formy uměleckých děl. Rozdíl mezi nimi spočívá v době trvání a v 

zaměření. Výstava je krátkodobou prezentací (max. 2 roky) a může být na jakékoli téma. Exhibice trvá vždy déle 

než dva roky a její téma vychází ze zaměření dané kulturní organizace.  
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Dochází také k výběru propagačních materiálů a jejich přípravě. Víme totiž, kde bude akce 

pořádána, v jaký den a kolik finančních prostředků můžeme na propagaci vynaložit. Navrhují 

se tedy plakáty, brožury a další materiály, pomocí nichž budeme akci propagovat. 

2.3 Analyzování 

Analyzování nám umožní bližší nahlédnutí do projektu, je proto vhodné vypracovat 

analýzu ještě před samotným zahájením projektu. Jednotlivé analýzy nám pomohou blíže 

určit zainteresovanou skupinu a od toho se odvíjející druh propagace, identifikovat problémy, 

které mohou během plánování či samotném průběhu akce nastat, a jaké další subjekty bychom 

měli do projektu přibrat jako partnery, konzultanty či donátory. 

2.3.1 SWOT analýza 

U větších a důležitějších projektů je možné využít SWOT analýzu. Tato zkratka v sobě 

zahrnuje všechny aspekty a vlastnosti projektu: S (strenghts - silné stránky), W (weaknesses - 

slabé stránky), O (opportunities - příležitosti) a T (threats - hrozby). Při vytváření této analýzy 

se rozepíší všechny silné a slabé stránky projektu: příležitosti, které tento projekt přinese 

a hrozby, které mohou při jeho plánování vzniknout.  Obecně tato analýza rozděluje faktory, 

které ovlivní projekt a jeho úspěch, na faktory vnitřní a vnější. 

Mezi vnitřní faktory patří slabé a silné stránky projektu; ty, které můžeme posoudit sami. 

Silnými stránkami mohou být například dobře zvolení sponzoři, naše zkušenosti, oblíbenost 

účinkujícího či poloha místa, na kterém se bude akce konat. Slabou stránkou může být špatná 

infrastruktura
14

 v místě konání akce, nedostatek pracovní síly nebo přetížení realizátorů 

projektu. To, co je v jednom projektu považováno za silnou stránku, může být u jiného 

projektu stránkou slabou. Každý projekt je originální a vyžaduje tedy specifický přístup 

k jeho realizaci. 

Mezi vnější faktory řadíme hlavně ty faktory, které nemůžeme sami ovlivnit. 

Vnějšími faktory jsou tedy příležitosti a rizika. Příležitostí chápeme absenci určitého 

veřejného statku nebo jeho nedostatečné zajištění a tím pádem vysokou poptávku. 

Například může jít o uspořádání koncertu skupiny, o které víme, že je populární, ale v daném 

městě ještě koncert neuspořádala. Mezi rizika patří finanční rizika a především faktory, které 

mohou projekt negativně ovlivnit.  

V případě uspořádání koncertu oblíbené skupiny může jít například o vysoký honorář, 

který si skupina žádá. Jde tedy o finanční riziko, které nemůžeme nijak ovlivnit. Pokud musí 

                                                           
14

 Infrastrukturou míníme dostupnost k danému objektu (silnice, veřejná doprava, mosty apod.). 
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skupina na místo konání koncertu dojet, nemůžeme ovlivnit počasí, které může nakonec 

příjezd skupiny pozdržet nebo mu zcela zamezit. Jedná se o jeden z faktorů, které později 

negativně ovlivní průběh celé akce. 

2.3.2 Segmentace potencionálních návštěvníků 

Propagace může být sebelepší a sebezajímavější, ale nebude mít požadovaný účinek, 

pokud bude prováděna ve špatném prostředí nebo aplikována na špatnou skupinu 

potencionálních návštěvníků. Je proto důležité předem určit, jaká je naše cílová skupina, a dle 

toho vybrat vhodný druh propagace. Budeme tak mít jistotu, že dojde k oslovení námi 

vybrané skupiny. K určení této cílové skupiny nám pomůže segmentace. Segmentace nám 

umožňuje roztřídit zákazníky (v našem případě návštěvníky kulturních akcí) do skupin se 

stejnými potřebami. Do charakteristik segmentů zahrnujeme především: věk, pohlaví, bydliště, 

zájmy, vzdělání, rasu a životní styl. Toto roztřídění nám pomůže blíže určit typ propagace. 

Můžeme aplikovat určitý druh propagace, který osloví námi vybranou skupinu 

potencionálních návštěvníků. 

Příklad segmentace: Chceme propagovat hudební večer populární hudby, který se bude 

konat v Plzeňském klubu v pátek večer. Již ze zadání je jasné, že se jedná o akci pro mladé lidi. 

Skupina tedy ponese tyto charakteristiky: věk 18-30, bydliště v Plzni či okolí, vzdělání 

středoškolské či vysokoškolské. Díky tomu můžeme vybrat vhodný druh propagace: 

internetové stránky a plakáty na fakultách. Internet je v dnešní době nedílnou součástí života 

lidí a především mladí zde tráví více času než dospělí. Je tedy velká pravděpodobnost, že se o 

dané akci dozvědí právě tímto způsobem. Jelikož má většina studentů založen svůj profil na 

sociální síti Facebook, bylo by nejvhodnější vytvořit pro tuto akci „event“, který je možné 

snadno sdílet. Rozšíří se tak okruh potencionálních návštěvníků díky „friend-tell-

friend“ řetězci. Plakáty na fakultách jsou vhodným typem propagace z toho důvodu, že osloví 

přímo cílovou skupinu, a to v jejím prostředí – studenty na dané fakultě.  

Dané členění (segmentace) vychází ze segmentace trhu v marketingovém řízení. 

Úkol segmentace je v obou případech stejný – analýza trhu a nalezení skupiny, která odpovídá 

našemu poslání a stanoveným cílům. V marketingovém řízení se segmentace provádí proto, 

abychom zjistili potřeby zákazníků a mohli na ně efektivně reagovat svými výrobky. 

Pro přehled uvádím níže teorii segmentace trhu z marketingového pohledu společně s její 

aplikací na pořádání kulturních akcí. 
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Fáze segmentace trhu: 

Výzkum trhu 

V marketingu jde o zhodnocení prodeje daného výrobku a odhad budoucí poptávky. 

Pro pořadatele kulturní akce to znamená zjištění dalších akcí podobného charakteru, které se 

budou konat ve stejnou dobu, a odhad přibližného počtu návštěvníků, kteří zavítají na naši 

akci i na akci konkurence. 

Profilování segmentů 

Roztřídění zákazníků do menších skupin dle daných charakteristik (v managementu 

používán výraz „segmentační kritéria“). Jedná se o rozdělení obyvatelstva do skupin dle jejich 

charakteristik. Segmentační kritéria dělíme na geografická, demografická, socio-ekonomická, 

psychologická a dle chování spotřebitele. Obyvatelstvo tedy dělíme dle místa jejich bydliště, 

věku, pohlaví, etniky, náboženství, rodinného stavu, vzdělání, povolání, příjmu, životních 

zájmů a hodnot a podle zájmů. 

Tržní zacílení 

Výběr jedné nebo více cílových skupin, na které se bude společnost zaměřovat. 

V případě pořádání kulturní akce se jedná o výběr skupiny lidí, pro které bude akce 

nejvhodnější, a zaměření se na propagaci, která tuto skupinu nejvíce zasáhne. 

2.3.3 Analýza rizik 

Kulturní projekt s sebou přináší určitá rizika nejen z hlediska plánování, ale i samotného 

průběhu. Všechna možná rizika bychom tedy měli předem zanalyzovat. Příkladem rizik může 

být výpadek elektrického proudu, nedostavení se účinkujících nebo náhlé špatné počasí, které 

by mohlo zamezit konání akce ve venkovních prostorách. Abychom se vyhnuli zrušení celé 

akce z již řečených či jiných nečekaných důvodů, je vhodné zjistit si předem všechna 

potencionální rizika a určit jejich případné řešení. Užitečnou pomůckou je sepsání námi 

vytvořené analýzy rizik do jednoduchého soupisu (například tabulky), který bude obsahovat 

jednotlivá rizika a jejich nejrychlejší řešení. 

Větší kulturní projekty (například festivaly), které vyžadují větší množství finančních 

prostředků a více pozornosti při plánování, by měly projít nejen analýzou rizik, ale již 

zmíněnou SWOT analýzou, která všechna rizika zkoumá podrobněji. 

2.3.4 Finanční analýza 

Finanční analýza zjistí, jaké finanční prostředky organizace má, kolik financí potřebuje 

pro daný kulturní projekt a o kolik peněz si bude muset zažádat v rámci žádosti o grant 
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či dotaci nebo kolik finančních prostředků bude muset získat od sponzorů. V praxi jde tedy 

o vytvoření rozpočtu pro danou akci se sepsáním prostředků, které může organizace vložit 

sama, a zjištění, kolik prostředků ještě musí získat. 

Finanční analýzu by měly organizace vytvářet před zahájením projektu a po jeho 

ukončení. Před zahájením projektu se finanční analýza provádí, abychom zjistili své finanční 

možnosti a rozdělení výdajů pro daný projekt. Díky finanční analýze můžeme zjistit ideální 

cenu vstupenky na akci v souvislosti s cenou pronájmu daných prostor a dalších nezbytných 

výdajů. Tato analýza nám také dokáže zjistit nejvýhodnější druh propagace (zanalyzováním 

možností tisku v našem okolí). Po ukončení projektu je nutné provést finanční analýzu znovu, 

abychom zjistili, zda byly všechny finanční prostředky využity efektivně. Při závěrečné 

finanční analýze může dojít k zjištění, že organizace nevyužila všech získaných prostředků. 

V případě prostředků získaných v rámci grantu či dotace je poté organizace povinna nevyužité 

prostředky vrátit zpět poskytovateli
15

. 

2.4 Zahájení a řízení projektu 

Zahájení projektu má dva mezní termíny. První je datum, kdy jsme začali s plánováním 

celého projektu, a druhý termín je datum, ke kterému je akce oficiálně zahájena. V této fázi se 

řídíme předem určeným termínem, ve kterém je samotná akce zahájena. Již se nic neplánuje. 

Vše, co je pro projekt potřeba, je již zajištěno, naplánováno a zafinancováno. Nejdůležitější 

v této fázi je držet se cílů a metod, které jsme si určili v předešlých fázích. Nemělo by 

docházet k úpravám nebo odchylkám od původního projektu. Mohou sice nastat různé krizové 

situace, ty bychom ale měli být schopni řešit, pokud byla předem vypracována analýza rizik či 

SWOT analýza. V případě, že nějaké riziko nastane, je třeba postupovat podle předem 

připraveného scénáře
16

 a tak, aby mělo riziko co nejmenší dopad na probíhající akci.  

U projektů, u kterých je mezi jednotlivými fázemi větší časový rozestup (například 

u dlouhodobého festivalu), je nutné obnovit kontakty se všemi subjekty, které v projektu 

vystupují. Musíme novu prověřit, zda je vše zařízeno v náš prospěch a zda již dříve oslovené 

složky organizování se zahájením projektu opravdu počítají a jsou na něj připraveny. V této 

fázi platí pravidlo „ujistit se dvakrát není na škodu“. 

                                                           
15

 Navrácení nevyužitých prostředků se řídí smlouvou, kterou oba subjekty (poskytovatel dotace či grantu a její 

příjemce) sepisují. Podmínky a způsob vrácení se tedy liší smlouva od smlouvy. 
16

 Scénářem rozumíme soupis rizik, který jsme vytvořili v bodě 3.3.3. 
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2.5 Kontrola a uzavření 

V těchto fázích kontrolujeme, zda měl projekt očekávanou odezvu, jestli jsme využili 

všech dohodnutých prostředků a zda vše probíhalo tak, jak jsme chtěli. Nemalou součástí 

uzavření projektu je také vypracování a uzavření finanční rozvahy neboli rozpočtu celého 

projektu a vyúčtování všech sponzorských darů a dotací.  

Typy kontrol:  

Dokladová kontrola – Uzavírá se celý rozpočet projektu a vyúčtovávají se všechny 

sponzorské dary, dotace a granty. Nezisková organizace je povinna vrátit všechny nevyužité 

peněžní prostředky zpět poskytovateli dotace či grantu
17

. Dochází zde také k vyúčtování 

faktur za pronájmy, propagaci a vyúčtování případných mezd. 

Fyzická kontrola – Tento druh kontroly vyžaduje fyzickou přítomnost pořadatele akce. 

Během akce kontrolujeme, zda vše probíhá podle stanového plánu. Kontrolujeme také 

spokojenost návštěvníků a pracovní nasazení pracovníků. 

Monitorovaná kontrola – Tato kontrola nevyžaduje naši fyzickou přítomnost. Jedná se 

o zpětnou kontrolu spokojenosti. Hledáme ohlasy v tisku a na internetových stránkách. 

Pro neziskové organizace jsou tyto ohlasy velmi důležité. Jde o výborný prostředek, jak se 

zviditelnit a nalákat více návštěvníků na budoucí akce. Pokud má společnost vlastní 

internetové stránky, může na tyto ohlasy odkazovat. Zvyšuje tak svoji šanci pro získání více 

sponzorů v budoucích projektech. Ohlasy nám také pomohou zjistit, zda byla akce 

návštěvníky pozitivně přijata a jaké změny by měly být učiněny, pokud se rozhodneme 

akci zopakovat. Kontrola spokojenosti může probíhat i během konání akce, a to například 

přímým oslovením hostů. 

                                                           
17

 Vrácení nevyužitých prostředků se řídí podmínkami udělení dotace či grantu a smlouvu, která byla mezi 

poskytovatelem a příjemcem uzavřena. 



16 
 

3 PROPAGACE PROJEKTU 

Propagace je formou komunikace, která probíhá se zákazníkem. Jde o veškerý materiál, 

pomocí kterého se snažíme naše výrobky nebo akci propagovat, upozornit na ni. Řadíme do ní 

tedy televizi, rozhlas, plakáty, letáčky, ale také dopisy a vizitky. Propagace je nedílnou 

součástí přípravy celé akce nebo kulturního projektu a jedná se také o ten nejdůležitější 

(někdy i první) krok k úspěšnosti. Proto je velice důležité vybrat vhodný způsob propagace, 

aby se lidé o akci dozvěděli a také ji navštívili. Pokud organizátor projektu vytvoří segmentaci 

potencionálních návštěvníků (viz 3.3.2), bude výběr typ propagace snazší a zajistí se tak, že 

bude osloveno co největší množství potencionálních návštěvníků. 

Neziskové organizace nesmějí vytvářet zisk, proto jsou v otázce propagace víceméně 

závislé na finanční pomoci od sponzorů a financí z dotací či grantů. Je tedy důležité vybrat 

takový způsob propagace, který nebude pro organizaci finančně zatěžující a přesto přiláká 

dostatečné množství návštěvníků. Z tohoto důvodu je zapotřebí znát všechny druhy propagace 

a vybrat ten správný typ, aby byla propagace efektní. 

3.1 Reklama, inzerce a propagační materiály 

Reklama se od propagace liší tím, že se jedná o komunikaci prostřednictvím 

elektronického média. Můžeme sem zařadit televizi, rozhlas, ale také internet. Výhodou 

reklamy je, že působí rychle a že má propagátor akce kontrolu nad počtem opakování 

dané reklamy a může také vybrat jen určitý region, ve kterém se bude reklama vysílat. Toto je 

výhodné, pokud chce oslovit občany jen v daném regionu. Nevýhodou je cena, která může být 

hlavně pro neziskové organizace zatěžující. 

Inzerce je druhem tištěné reklamy, která je zahrnuta v časopisech, katalozích 

či novinách. V dnešní době sem patří i inzerce na internetových serverech.  

Propagačními materiály jsou veškeré další materiály, které spadají do propagace, 

ale nejsou ani inzerátem, ani reklamou. Patří sem například kalendáře, samolepky, tašky nebo 

tužky. Jde o blíže nespecifikovaný propagační materiál, na kterém je většinou vytištěno logo 

akce nebo výrobku. Tomuto propagačnímu materiálu říkáme reklamní předměty.
18

 

                                                           
18

 Hlavní rozdíl mezi propagačním materiálem a reklamním předmětem je ten, že propagační materiál se 

vztahuje k dané kulturní akci, kdežto reklamní předmět se vztahuje k organizaci, která akci připravila. 
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3.2 Typy propagace 

Určení správného typu propagace je velice důležité. Pokud víme, jakou cílovou skupinu 

chceme oslovit
19

 a kolik ze získaných finančních prostředků můžeme na propagaci vynaložit, 

je výběr typu propagace snazší. Žádná propagační akce ale nemá tu schopnost oslovit úplně 

všechny potencionální zákazníky, proto je vhodné kombinovat více typů propagace, aby došlo 

k oslovení co nejvíce lidí. 

3.2.1 On-line propagace 

V dnešní době je internet tak rozšířen, že je i na plakátech či v brožurách odkaz na 

internetové stránky (po samotných stránkách organizace to jsou většinou facebookové 

odkazy
20

), na kterých získá zájemce o akci bližší a podrobnější informace. Internetová 

propagace má tři hlavní výhody: rychlost rozšíření, možnost okamžité aktualizace 

a bezplatnost. Po zveřejnění informací se daný text rychle a snadno rozšíří a tím dojde k tomu, 

že se o akci dozví více uživatelů internetu. Možnost vkládání velkého množství obrázků, videí, 

fotek, odkazů a informací je dalším plusem. Výhodou je i zpětná vazba od návštěvníků a fakt, 

že můžeme oslovit určitou skupinu lidí umístěním reklamy na vybrané internetové stránky. 

Nevýhodou propagace prostřednictvím internetu je velká konkurence. Internet je plný 

podobných sdělení, která se snaží získat návštěvníkovu pozornost. Naše akce se tak může 

ztratit mezi ostatními. V případě akcí pro seniory není internetová propagace dobrou volbou, 

protože většina starších občanů nenavštěvuje internet pravidelně nebo s ním neumí vůbec 

zacházet. Další nevýhodou by mohla být otázka přístupu k internetu, kdy ne všichni mají 

rychlý internet nebo nemají možnost navštěvovat internetové stránky pravidelně. Při tvorbě 

reklamy na internetu je také zapotřebí znát základy programování (pro tvorbu internetových 

stránek organizace) nebo mít alespoň povědomí o tom, jak na internetu pracovat. 

3.2.1.1 Vlastní stránky organizace 

Nezisková organizace, která má své vlastní webové stránky, vkládá informace 

o kulturních projektech zpravidla nejdříve na tyto stránky společně s průběžnými 

aktualizacemi. Stránky by proto měly být přehledné, informativní a uživatelsky snadno 

ovladatelné. Organizace by se měla vyhnout vkládání složitých intro videí
21

, prezentacím či 

                                                           
19

 Výběr cílové skupiny provádíme již při plánování celé akce – viz 3.1. 
20

 Odkazy na stránky (page) nebo skupiny (groups) vytvořené na sociální síti facebook (www.facebook.com). 
21

 Intro video je takové video, které se automaticky spustí po otevření dané webové stránky. Většinou je 

umístěno uprostřed jako jediný prvek na stránce. Samotný obsah stránky (menu, články, fotky atd.) se zobrazí až 

poté, co je video přehráno. 
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animačním prvkům na stránkách. Návštěvník stránek by měl mít snadný přístup ke všem 

informacím a to z jakéhokoli internetového prohlížeče. 

V dnešní době existuje řada serverů, na kterých si může kdokoli založit vlastní webové 

stránky, a to bezplatně a bez hlubších znalostí programovacího jazyka. Neziskové organizace 

toho mohou využít ve svůj prospěch. 

3.2.1.2 Kulturní servery 

Stránky, které sdružují informace o kulturním dění v jednotlivých krajích, jsou 

vhodným místem pro propagaci. Kromě serverů, které informují návštěvníky o akcích, které 

se konají v celé republice, existují i stránky zaměřené jen na kulturní dění v daném regionu 

či městě. To přináší výhodu, pokud chceme akci propagovat jen regionálně. 

Výhodou těchto serverů je aktuálnost a přehledné zpracování informací. Nalezneme na 

nich pouze kulturní akce, žádné další články, které nemají s kulturou nic společného, takže 

nedochází k rozptýlení. Díky možnosti volby kraje, typu akce a časového rozmezí nalezne 

návštěvník akce, o které má zájem, a to v minimálním čase. Toto filtrování může být ale 

nevýhodné pro organizátory akcí, které návštěvník vyfiltruje jako nežádoucí již na začátku 

svého pátrání po kulturních akcích. V případě, že nalezne akci, kterou by chtěl navštívit, jsou 

mu předloženy jen základní informace o akci. Většinou je přiložen odkaz, na kterém poté 

nalezne více informací. Tento aspekt mohou někteří považovat za nevýhodu, protože 

návštěvník musí kulturní server opustit a hledat další informace jinde, v jiném uživatelském 

prostředí, na které není zvyklý. Zde se potvrzuje pravidlo, které bylo řečeno již dříve – 

stránky organizace musí být přehledné. 

Neziskové organizace mohou na kulturních serverech propagovat své akce bezplatně. 

Kromě tohoto bezesporu velmi kladného aspektu propagování je vhodné využít služeb těchto 

serverů z důvodu větší efektivnosti. Je větší pravděpodobnost, že návštěvník zahlédne 

informace na kulturním serveru, než že najde přímo stránku neziskové organizace při 

každodenní činnosti na internetu. 

3.2.1.3 Specializované stránky 

Specializovanými stránkami míníme stránky zaměřené na mládež, seniory, určitý 

hudební žánr nebo například kulturu určité země. Představitel organizace se může s majitelem 

(správcem) takovýchto stránek domluvit na umístění reklamy na jeho stránkách či na 

zveřejnění krátkého informativního článku o akci.  

Výhodou je oslovení konkrétní skupiny potencionálních návštěvníků. Nevýhodou může 

být neochota spolupráce (neboli nedostatek dobré vůle). Cena této propagace se velmi liší, ale 
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zcela určitě nejde o velké částky. Správce může vyjít organizaci vstříc a umístit reklamu zcela 

zdarma nebo za poplatek dle svého uvážení. 

3.2.1.4 Facebook event 

Na výše zmíněném sociálním serveru se informace sdílí opravdu velkou rychlostí, proto 

je efektivní vytvořit pro danou kulturní akci (například pro koncert) „Facebook event“. 

K takto vytvořené online akci můžeme přidat obrázky plakátů, mapy, odkazy na stránky 

a online nákup lístků. Jednoduchou metodou, na které je facebook v podstatě založen, „friend-

tell-friend“ se o akci dozví hodně lidí v krátkém čase. Pokud si organizace založí vlastní 

sociální účet, může reagovat na případné dotazy ohledně akce v reálném čase. Pokud je tedy 

správce facebookové stránky organizace zrovna online, může na dotazy odpovídat ihned. 

Velkou výhodou takového zodpovídání dotazů je v tom, že dotaz a odpověď na něj mohou 

vidět i ostatní uživatelé. Ve většině případů to zjednodušuje práci a šetří čas, protože 

neodpovídáme na stejný dotaz vícekrát a odpověď vidí i ostatní návštěvníci stránek. 

V případě, že měli stejný dotaz, nás již nemusí kontaktovat.  

Vše probíhá bezplatně, proto jde o velmi rozšířený způsob propagace. Jedinou 

nevýhodou takového propagování je, že na akci mohou reagovat pouze lidé, kteří mají na 

dané sociální síti založen svůj profil. Můžeme sice zobrazit „event“ i pro ty, kteří účet na 

stránce nemají, ale tito lidé nebudou moci pokládat případné otázky. Dochází poté 

k roztříštěnosti komunikace, kdy správce stránek odpovídá na případné dotazy jak na sociální 

síti, tak elektronickou komunikací. 

3.2.2 Televize  

Propagace formou televizní reklamy je jednou z nejdražších forem propagace. 

Pro neziskové organizace tedy velice obtížný druh reklamy, přesto není nemožný
22

. Pokud se 

tedy organizace rozhodne zařadit svůj reklamní spot
23

 do vysílání, musí zvolit vhodnou 

vysílací dobu, aby byla oslovena ta správná cílová skupina. Výhodou propagace v televizi je 

vysoká účinnost. K sdělení se přidává zvuk a obraz. Reklama tak může komplexně zahrnout 

celou podstatu dané akce a působí na všechny smysly pozorovatele, tudíž je lépe 

zapamatovatelná. Problémem i tak může být fakt, že většina lidí při začátku reklam přepíná 

televizi na jiný program. Reklamní spot tak nemusí vůbec zaregistrovat.  

                                                           
22

 Příkladem mohou být reklamní spoty nadací, které pořádají různé akce pro podporu své činnosti a pomoci 

druhým.  
23

 Reklamním televizním spotem míníme velice krátký video-klip (do 30 sekund), který upozorňuje na určitý 

výrobek, akci či novinky. Během dne se tento spot několikrát opakuje a jeho cena závisí na vysílací době. 
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Televizní reklamní spot je finančně velmi náročný. I přesto se může v televizi zmínka o 

dané akci objevit. Organizace může zajistit
24

 to, že se organizátor akce dostaví do určitého 

televizního pořadu ke krátkému rozhovoru. V tomto případě nejde o reklamní spot, ale sdělení 

základních informací o akci během vysílání pořadu. Aby bylo toto sdělení efektní, musíme 

vybrat správný druh pořadu (dle toho, pro koho je akce primárně určena). Pokud je akce 

určena jen pro určitý okruh lidí, je také důležité vzít v úvahu vysílací čas daného programu.   

3.2.3 Rozhlas 

Počet příjemců tohoto typu propagace je vysoký, ale věcné informace (místo a datum 

konání akce) nejsou posluchači zaznamenány tak dobře jako při sledování televize, protože 

posluchač většinou při poslechu provozuje i jinou činnost (vaří, řídí, pracuje apod.)
25

. 

Propagace prostřednictvím rozhlasu je vhodná pro upozornění na aktuální akce nebo 

akce regionálního charakteru, kdy použijeme jen regionálních stanice. Výhodou jsou relativně 

nízké finanční náklady, rychlost a nasměrování na určitou cílovou skupinu dle okruhu 

posluchačů dané stanice. Pokud ale organizace nemá dostatek financí pro zaplacení 

rozhlasového shotu, může postupovat stejně jako při propagaci prostřednictvím televize – 

organizátor akce se může dostavit do studia a o akci sám promluvit během vysílání určitého 

pořadu. 

3.2.4 Tištěné formy propagace 

Nespornou výhodou tohoto typu propagace je možnost klidného prostudování. 

Potencionální návštěvník si může vzít propagační materiál v tištěné podobě domů a v klidu ho 

prostudovat. 

Důležitou roli v tištěné propagaci hraje použitý font
26

, velikost písma a slovní formulace. 

Při výběru fontů je lepší vybírat takové, které jsou dobře čitelné, namísto těch, které jsou 

efektní na pohled. Pokud čtenář nepřečte ani název akce, nemůže ho tato akce zaujmout. 

Stejně tak velké písmo nás může upoutat, ale podrobnosti o akci napsané malým písmem 

odradit. Správná slovní formulace je také důležitá. Text by neměl obsahovat gramatické 

chyby a překlepy. Měl by být formulován srozumitelně a být přizpůsoben potencionálním 

návštěvníkům (př. na propagačním materiálu pro děti není vhodné psát informace v dlouhých 

souvětích). Některé typy tištěné propagace ale možnost volby fontu a velikosti písma 

                                                           
24

 Zajištění probíhá vzájemnou domluvou mezi organizátorem akce či jiným představitelem dané organizace 

a producentem daného pořadu. Ne vždy se mohou tyto dvě strany dohodnout. 
25

 Tomuto jevu se říká „kulisovost rozhlasu“. 
26

 Font je sada znaků abecedy v jednotném stylu neboli designu. 
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neumožňují, jedná se především o noviny a časopisy. V případě brožur, plakátů, prospektů 

a letáků je výběr pouze na organizátorovi akce.  

3.2.4.1 Noviny 

Denní tisk patří mezi nejvhodnější médium propagace. O akci se dozví velký počet lidí, 

a pokud jde o nadregionální deníky, lze očekávat velkou důvěru čtenářů v propagované akce. 

Obsah inzerce se může navíc lišit dle regionu. V případě putovních akcí tak sdílíme informace, 

které jsou určeny jen pro daný region.  

Propagace tímto způsobem je omezena pouze na použití textu (případně obrázku), což 

nepůsobí tak přitažlivě jako například při televizních reklamních spotech. Pokud chceme 

oslovit určitou cílovou skupinu, kdy tato skupina noviny číst nemusí, nedojde k oslovení námi 

vybrané cílové skupiny. Dalším problémem je rychlé stárnutí novin. Včerejší výtisk je již 

„starý“, a tak se k němu nikdo nevrací, noviny se vyhazují. Je tedy zapotřebí 

propagaci opakovat, což vede k vyšším nákladům na propagaci. 

3.2.4.2 Časopisy 

Inzerce v časopisech je levnější než v denním tisku, a tak si ji mohou dovolit 

i neziskové organizace. Časopisy, zejména odborné, jsou vhodným prostředkem propagace 

v případě, že chceme rozšířit povědomí o akci, která se týká tématu, kterému se časopis 

věnuje. Je tak zajištěno, že se informace dostanou přímo k cílové skupině.  

Přestože se inzerce v časopisech podobá té v denním tisku, má nespornou výhodu v tom, 

že působí na čtenáře i po stránce barevnosti, protože časopisy jsou, na rozdíl od novin, 

tištěny celobarevné úpravě. Pokud navíc zvolíme možnost umístění obrázku, je velká 

pravděpodobnost, že si čtenář reklamy všimne. Výhodou je i to, že lidé čtou časopisy vícekrát. 

Dochází tak k opakovanému kontaktu s propagací dané akce. Náklady na umístění jsou nižší 

než při propagaci v novinách, protože nemusíme propagaci opakovat každý den – časopisy 

vychází jednou týdně, jednou za dva týdny nebo jednou za měsíc.  

3.2.4.3 Prospekty a brožury 

Prospekty a brožury jsou pro neziskové organizace a kulturní instituce vhodným 

druhem propagace, protože jejich tisk není drahý. Zatímco prospektem je většinou přeložený 

papír A4, brožura může mít až 20 stran, a to v různých velikostech (od A6 až po A4). Jejich 

povaha zajišťuje oznámení veškerých potřebných informací (datum konání akce, místo, 

podrobný program aj.). Jak prospekty, tak brožury mohou být vytištěny v barevné verzi, čímž 

se zajistí větší přitažlivost pro čtenáře. Výhodou je také fakt, že si mohou potencionální 
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návštěvníci vzít prospekt či brožuru s informacemi o akci, která je zajímá, domů 

a prostudovat si vše v klidu, aniž by dohledávali podrobnější informace na internetu 

či z jiných zdrojů. 

3.2.4.4 Letáky a plakáty 

Jedná se o nejjednodušší formu propagace. Letáky mohou být vytištěny na jakýkoli 

druh papíru ve velikosti od A6 do A4. Letáky jsou většinou rozdávány v průběhu akce, na 

ulici, v tematických prostorách (například při konání akce s podobnou tematikou), jsou 

vkládány do schránek nebo jsou nabízeny v informačních centrech. 

Plakáty jsou ve velikosti A4 či A3+. Jedná se o nejstarší druh propagace z dob, kdy 

ještě neexistovala masová média. Rozmisťují se na výlepní místa
27

, v dopravních 

prostředcích
28

 a na chodbách nebo nástěnkách ve školách a v organizacích
29

. Kulturní domy 

či organizace zabývající se pořádáním kulturních akcí mají vlastní místa, kde jsou plakáty 

k vidění, nebo mají dohody se zájmovými organizacemi, informačními centry nebo školami 

o umístění plakátů a informačních materiálů v jejich budově. Například Měšťanská Beseda 

v Plzni každý měsíc vylepuje nové plakáty do vitrín, které jsou umístěny přímo na budově.  

Hlavním cílem plakátů je zaujmout na první pohled, protože jsou většinou umístěny na 

místech, kolem kterých občané jen procházejí a nevěnují jim větší pozornost. Organizace tedy 

věnují velkou pozornost vizuální stránce plakátů. Plakáty nikdy neobsahují úplné informace 

o dané akci. Zpravidla se na nich sdílí jen název akce, datum a místo konání, velice stručný 

popis či charakteristika, informace o případném prodeji vstupenek a odkaz, na kterém najde 

návštěvník více informací. 

3.2.5 Přímá propagace 

Přímou formou propagace rozumíme přímý kontakt propagátora akce (nebo pověřených 

osob, například dobrovolníků) s potencionálním návštěvníkem. Příkladem může být rozdávání 

letáků v centru města. Přímá propagace je často obohacena dalšími prvky, jako jsou kostýmy, 

doprovodná hudba nebo rozdávání reklamních předmětů
30

. Hlavním cílem je to, aby si lidé 

propagování všimli a akci si zapamatovali. 

                                                           
27

 Výlepní místa jsou městem určené plochy, na kterých mohou zájemci vyvěsit či nalepit své plakáty. Většinou 

jde o placené plochy, které si musí zájemce na nějakou dobu pronajmout. 
28

 Propagace v dopravních prostředcích se řídí přísnými pravidly. Zájemce si musí danou plochu pronajmout.  
29

 Umístění plakátů na nástěnky ve školách je zdarma, vždy je ale vhodné zažádat o svolení (hlavně v případě, 

kdy jde o nástěnky, které nejsou určené výhradně pro inzerci, kterou mohou na místo zveřejnit studenti). 

Umisťování plakátů v organizacích poté podléhá vzájemné domluvě mezi tím, kdo chce plakát umístit, 

a správcem či majitelem budovy. 
30

 Definice reklamních předmětů viz 4.1. 
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4 ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

Ve veřejné sféře existuje celá řada sponzorů a poskytovatelů finančních prostředků 

(dotací, grantů). Hlavními zdroji finančních prostředků ve veřejném sektoru jsou: státní 

správa zahrnující státní fondy, organizační složky státu nebo poradní orgány vlády, místní 

správa a samospráva na obecní a krajské úrovni, nadace a nadační fondy, strukturální fondy 

a rozvojové programy Evropské unie a vybrané soukromě podnikatelské subjekty. 

Do sponzorů a poskytovatelů finančních prostředků lze zahrnout i zahraniční nadace nebo 

formy podpory, které jsou spravovány Evropskou komisí. 

Předtím, než se budu věnovat jednotlivým možnostem financování, chtěla bych 

vysvětlit tři základní pojmy, které se mohou plést. 

Grant 

Grantem se rozumí finanční prostředky, které žadatel získá pro uskutečnění určitého 

projektu. Tyto finanční prostředky se nemusí vracet, pokud jsou podmínky udělení grantu 

dodržovány, a není ani třeba z těchto peněz platit úroky. 

Dotace 

Dotace jsou poskytnuté finanční prostředky, které mohou, ale také nemusí být určeny 

pro uskutečnění určitého projektu. Na rozdíl od grantu není přesně vymezeno, na co musí být 

poskytnuté peníze v rámci dotace použity. Tyto peníze obvykle tvoří kolem 80% celkových 

nákladů. Jde tedy o podporu, ne financování veškerých nákladů jako tomu je u grantu. 

Sponzoring 

Sponzoringem rozumíme podporu akcí, osob nebo organizací finančními příspěvky, 

v některých případech může jít i o poskytování služeb nebo kombinaci příspěvku a služeb 

dohromady. Sponzorovi jde především o vlastní zviditelnění se. Sponzorské dary lze použít 

jako prostředek ke snížení daní, protože jsou odpočitatelnou položkou ze základu daně. 

4.1 Financování prostřednictvím systému veřejných financí 

Veřejné finance jsou takové finanční vztahy, které probíhají mezi institucemi veřejné 

správy (státní správa, místní správa a samospráva) a ostatními subjekty, jakými jsou například 

veřejné vysoké školy, nevládní neziskové organizace a příspěvkové organizace. 

Veřejné finance zajišťují financování nejen činnosti vlády, státní správy nebo výdajů na 

bezpečnost a obranu, ale jejich úkolem je také zajistit výdaje na sociální, vzdělávací, kulturní, 

ekologické a jiné veřejné cíle nebo projekty. 
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Zdroje financí pro podporu projektů lze najít v programech podpory jednotlivých 

ministerstev, státních fondů nebo poradních orgánů vlády. Ministerstva veřejně vyhlašují 

výzvy k předkládání projektových žádostí o podporu z konkrétních programů, které jsou 

financovány z rozpočtu daného ministerstva. Informace o jednotlivých projektech je možné 

vyhledat na internetových stránkách jednotlivých ministerstev
31

. Vyhlášené programy 

podpory jsou vždy v souladu s vymezeným zaměřením daného ministerstva. Ministerstvo 

kultury tak například vyhlašuje programy na podporu občanských sdružení, Ministerstvo pro 

místní rozvoj program na podporu cestovního ruchu.  

Zdrojem financí mohou být i rozpočty státních fondů, které jakožto právnické osoby 

hospodaří s majetkem státu. Některé projekty lze financovat také pomocí finančních 

prostředků, kterými disponují jednotlivé poradní a pracovní orgány vlády. Na krajské a obecní 

úrovni jsou poté vyhlašovány programy podpory v různých oblastech. Vyhlašování těchto 

programů závisí na finanční situaci jednotlivých obcí, měst a krajů. V případě Plzeňského 

kraje lze informace o vyhlašovaných programech najít na internetových stránkách Plzeňského 

kraje
32

 nebo na stránkách Magistrátu města Plzně
33

 a jednotlivých městských obvodů
34

. 

Dále se budu podrobněji věnovat postupu při žádosti o dotaci z financí Plzeňského kraje 

a žádosti o dotaci města Plzně. 

4.1.1 Dotace Plzeňského kraje
35

 

Rada Plzeňského kraje každoročně vyhlašuje dotační programy pro příslušný kraj. 

Těmito programy podporuje tyto oblasti: kultura a památková péče, cestovní ruch, životní 

prostředí, školství, mládež, sport, krizové řízení, informatika a zlepšení bezpečnosti v kraji 

a prevence kriminality. Administraci jednotlivých dotačních programů poté provádějí 

jednotlivé odbory Krajského úřadu Plzeňského kraje. 

Podmínky poskytování dotací  

O dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje si může zažádat fyzická či právnická osoba. 

Dotace se poskytuje na konkrétní projekt a peníze v rámci této dotace poskytnuté musí být 

použity na realizace daného projektu. Poskytnuté dotace se zveřejňují na stránkách 

Plzeňského kraje. 

                                                           
31

 Například www.mkcr.cz Ministerstvo kultury, www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj. 
32

 http://www.plzensky-kraj.cz/ 
33

 www.plzen.eu 
34

 Odkazy na jednotlivé městské obvody jsou na stránkách www.plzen.eu. 
35

 Seznam dotací poskytnutých Plzeňským krajem pro rok 2013 v oblasti kultury viz přílohy. 

http://www.mkcr.cz/
http://www.mmr.cz/
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Podání žádosti o dotaci 

Plzeňský kraj využívá pro podání žádosti o dotaci dotační portál
36

. Žadatelé si musejí na 

tomto portálu založit účet a vyplnit žádost elektronicky. Během založení účtu žadatelé 

vyplňují povinné údaje. V případě fyzické osoby se jedná o jméno a příjmení, rodné číslo, 

telefon, adresu a číslo bankovního účtu. Právnické osoby vyplňují název žadatele, IČ, adresu, 

číslo bankovního účtu, statutárního zástupce a kontaktní osobu. 

Samotné vyplnění žádosti poté probíhá jednoduše. Uživatel si vybere, o jakou dotaci 

chce zažádat. Z profilu přihlášeného žadatele se na žádost automaticky přenesou údaje, které 

žadatel vyplnil při registraci na portálu. Dále poté vyplní specifikaci žádosti, požadovanou 

částku, náklady na akci, datum začátku a konce realizace projektu a přiloží potřebné přílohy.  

Všechny potřebné přílohy jsou vypsané u jednotlivých dotačních programů s možností stažení 

formulářů, které se musí vyplnit. Žadatel musí, nehledě na dotační program, vždy vyplnit 

a přiložit formulář žádosti pro daný rok a čestné prohlášení. V žádosti je třeba vyplnit údaje 

o žadateli, kontaktní osobu projektu, bankovní spojení, popis projektu a předpokládaný 

rozpočet. V čestném prohlášení prohlašuje žadatel, zda byl, či nebyl v minulých letech 

příjemcem dotace z rozpočtu Plzeňského kraje.  

O poskytnutí či neposkytnutí dotace jsou poté žadatelé informováni buď písemně, nebo 

zveřejněním poskytnutých dotací na internetových stránkách Plzeňského kraje. Následné 

vyúčtování se posílá opět přes daný portál v elektronické podobě. Formulář k vyúčtování je 

opět ke stažení na dotačním portálu. Vyplňuje se zde výše poskytnuté dotace a částka 

vyčerpaných prostředků a její vyúčtování. V případě, že nebyly vyčerpány všechny 

prostředky, musí tuto částku příjemce do vyúčtování uvést také. 

Výhodou elektronické žádosti je rychlost vyplnění. Zejména v případě, kdy má 

organizace na dotačním portálu profil ještě před samotným vyplňováním žádosti. Dotační 

portál je přehledný a obsahuje veškeré poznámky (nápovědy), které žadateli usnadní vyplnění 

elektronického formuláře. Organizace, která o dotaci takto žádá, ale musí mít přístup 

k internetu. 

Čerpání dotace 

Dotace se převádí na účet žadatele. Její příjem a čerpání se poté účtuje odděleně. 

Na konci projektu, za jehož účelem bylo o dotaci žádáno, musí příjemce dotace předložit 

ve stanoveném termínu poskytovali dotace vyúčtování i s kopiemi dokladů o využití dané 

                                                           
36

 www.dotace.plzensky-kraj.cz 
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dotace. Pokud se na projekt nevyužily veškeré poskytnuté peníze, pak musí příjemce tyto 

nevyčerpané prostředky vrátit na účet poskytovatele, a to ve stanovené lhůtě. 

4.1.2 Dotace města Plzně
37

 

Město Plzeň vyhlašuje každoročně několik grantových a dotačních programů. 

Tyto programy jsou vždy zveřejněny na stránkách města Plzně
38

a týkají se oblasti kultury, 

prezentace a marketingu, sociálních služeb, prevence kriminality a protidrogové prevence, 

životního prostředí a oblasti školství, mládeže a tělovýchovy. O poskytnutí či neposkytnutí 

dotace rozhoduje Rada města Plzně nebo Zastupitelstvo města Plzně. 

Podmínky poskytování dotací  

Žádost o dotaci mohou podat fyzické i právnické osoby, které mají trvalé bydliště nebo 

sídlo na území České republiky. Tito žadatelé nesmí mít ke dni podání žádosti a v okamžiku 

vyplácení dotace žádné nesplacené závazky vůči městu Plzni nebo příspěvkovým organizacím, 

které pod toto město spadají.  

Podání žádosti o dotaci 

Žádost se podává písemně na předepsaném formuláři. U některých vypsaných dotačních 

programů jsou ke stažení přílohy i s formulářem žádosti. Žadatel tedy použije tento 

předepsaný formulář. Ve formuláři je potřeba identifikovat žadatele, popsat projekt (cíl 

projektu, cílová skupina, počet návštěvníků, harmonogram, přínos pro město Plzeň, realizátor 

projektu a personální zajištění celé akce) a rozepsat finanční náklady projektu. Součástí 

žádosti je i prohlášení, ve kterém žadatel prohlašuje, že vyplnil všechny údaje pravdivě a že se 

v případě poskytnutí dotace dostaví k podpisu smlouvy. Povinné přílohy se liší dle typu 

dotace, o kterou žadatel žádá. V případě, že u dotačního programu není ke stažení předepsaný 

formulář žádosti, musí si žadatel tento formulář sám vytvořit. Tento formulář musí obsahovat 

identifikaci žadatele, popis a rozpočet projektu, čestné prohlášení a kopii dokladu o zřízení 

bankovního účtu. Fyzická osoba musí přiložit kopii dokladu, který ji opravňuje podnikat, 

a právnická osoba přikládá kopii dokladu k právní subjektivitě
39

. 

Žádosti se všemi přílohami se poté doručují poštou, osobně na sekretariát nebo 

podatelnu Magistrátu města Plzně.  

                                                           
37

 Seznam dotací poskytnutých městem Plzeň pro rok 2013 v oblasti kultury viz přílohy. 
38

 www.plzen.eu 
39

 „Právní subjektivita“ je jiný termín pro „způsobilost k právům a povinnostem“. U fyzických osob vzniká tato 

způsobilost narozením, zaniká smrtí. U právnických osob vzniká se vznikem právnické osoby (zapsáním do 

rejstříku, např. obchodního) a zaniká se zánikem právnické osoby. 
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Čerpání dotace 

Dotace poskytnutá z rozpočtu města Plzně obsahuje více specifických podmínek pro její 

čerpání než dotace poskytnutá Plzeňským krajem. Všechny tyto podmínky jsou uvedeny 

v informacích pro žadatele o dotaci. Dále se budu věnovat jen těm nejdůležitějším 

podmínkám. 

Dotace je převáděna na účet příjemce a případné nevyužité finanční prostředky se poté 

převádí zpět na účet poskytovatele. Dotace musí být využita na účely, pro které byla 

poskytnuta, a finanční prostředky, které byly dotací získány, nesmí být poskytnuty jiným 

osobám (právnickým nebo fyzickým), pokud nejde o uhrazení nákladů spojených s účelem 

dotace. Příjemce je povinen vést přehledné účetnictví a uchovat všechny doklady s projektem 

související. Z účetnictví i z dokladů musí být jasné, jak byla dotace využita. 

Příjemce dotace musí ve všech propagačních materiálech uvést, že město Plzeň poskytlo 

pro danou akci dotaci a na všech propagačních materiálech musí být uvedeno logo města 

Plzně. Barevná stylizace loga musí být dodržena, velikost však nikoli (přesto musí být logo 

dostatečně velké, aby bylo čitelné). Příjemce má povinnost najít na stránkách města Plzně 

možné designy loga, které může použít. Zda použije na každý propagační materiál logo 

jednoho designu nebo více, je jen na příjemci dotaci. Logo ale musí uvést vždy. Kromě 

umístění loga na propagační materiály je dále příjemce povinen uvést město Plzeň jako 

přispěvatele při jakémkoli jiném druhu propagace. 

Příjemce je také povinen doložit poskytovali (pokud o to poskytovatel zažádá) zprávu o 

čerpání dotace, změnách v projektu nebo zastavení přípravných prací. Pokud chce příjemce 

projekt změnit, musí o tomto záměru poskytovatele obeznámit. Bez jeho písemného souhlasu 

poté nesmí na projektu dále pokračovat. Jestliže dojde k nečekaným překážkám, které by 

bránily poskytovateli projekt započít a dotaci čerpat, musí to písemně oznámit poskytovateli 

a dotaci do 30 dnů vrátit v plné výši na bankovní účet poskytovatele. 

Nevyčerpaná část dotace se musí vrátit do 30 dnů na účet poskytovatele. Lhůta vrácení 

se odvíjí od data odevzdání závěrečného vyúčtování. 

4.2 Financování prostřednictvím nadací a nadačních fondů
40

 

Definici nadací a nadačních fondů jsem již vysvětlila v bodě 2.3. I přesto, že jde 

o nestátní neziskové organizace, mohou disponovat vlastními finančními prostředky, které 

pocházejí z darů a příspěvků ostatních (jednotlivců, skupin i společností a podniků). 

                                                           
40

 Zákon č. 177/1997 Sb. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů.  
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Tyto finance ale neslouží pro dobro nadací či nadačních fondů. Jde o finance, které se poté 

přerozdělují a darují dále. V případě plánování kulturních akcí nestátními neziskovými 

organizacemi mohou zástupci této organizace, odpovědné osoby nebo organizátoři akce, která 

bude danou organizací pořádána, požádat nadaci o finanční prostředky. Samozřejmě záleží na 

typu akce, kterou chce organizátor pořádat. Nadace zpravidla podporují projekty, pro které 

shánějí finanční prostředky.  Je proto velice důležité vybrat nadaci, která se zaměřuje na 

stejnou problematiku jako nezisková organizace, která chce od nadace získat finanční 

podporu. 

 

4.3 Financování prostřednictvím soukromě podnikatelských subjektů 

Podpora ze strany soukromě podnikatelských subjektů se každý rok v České republice 

zvyšuje
41

. Malé firmy a podniky poskytují drobné finanční obnosy (sponzoring). Ve větší 

míře poté poskytují vlastní služby nebo výrobky, a to za nižší cenu nebo zcela zdarma. 

Řada větších firem vytváří své vlastní grantové programy. Příkladem může být 

Československá obchodní banka, a. s., která pro rok 2014 vyhlásila několik grantových 

programů se zaměřením na regiony, diverzitu
42

 nebo například na vzdělávání a výchovu
43

.  

V obou případech musí nestátní neziskové organizace počítat s tím, že se bude chtít 

firma sama zviditelnit. Ve většině případů umístěním loga na propagační materiály, programy 

nebo do prostor, ve kterých se bude akce konat. 

Žádost o dotaci nebo grant soukromě podnikatelských subjektů se podává přímo 

danému subjektu. Formulář i forma podání poté záleží na každém z jednotlivých subjektů. 

Stejně jako formulář žádosti i podmínky pro využití grantu nebo dotace se poté také liší. 

Soukromě podnikatelské subjekty poskytují finanční prostředky z vlastních zdrojů, veškeré 

podmínky a výběr tedy formulují a provádí samy
44

. 

4.4 Financování prostřednictvím programů Evropské unie 

Největší měrou na různé programy a projekty přispívá v současné době Evropská unie. 

Až do konce roku 2013 stanovila tři základní cíle, které vymezují, kam (do jakých regionů) 

                                                           
41

 Podle Českého statistického úřadu se počet právnických osob zvýšil mezi lety 2009 a 2012 o 7,5% a počet 

obchodních společností o 11,0%. Většina z těchto subjektů v průběhu let vytvořila vlastní dotační či grantové 

projekty či se jinak zapojila do podpory nestátních neziskových organizací. 
42

 Diverzita znamená různorodost. Jde o koncept, který má umožnit všem subjektům v podnikatelské sféře 

rozvinout jejich potenciál. 
43

 Úplný seznam těchto grantových programů na www.csob.cz 
44

 Všechny podmínky ve smlouvě i žádosti a následné vyplácení grantů či dotací musí být v souladu se zákony 

České republiky. 
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budou rozděleny finanční podpory. Prvním cílem je regionální konkurenceschopnost
45

 

a zaměstnanost, druhým Evropská územní spolupráce a třetím konvergence
46

. První cíl je 

zaměřen na regionální programy, které podporují ekonomické změny v průmyslových, 

městských a venkovských oblastech. Druhý cíl má za úkol poskytnout finanční dotaci na růst 

a tvorbu pracovních míst v nejméně rozvinutých zemích Evropské unie. Třetí cíl se zaměřuje 

na podporu vyváženého rozvoje na celém území Evropské unie. Od roku 2014 budou tyto cíle 

pouze dva: investice pro růst a zaměstnanost a evropská územní spolupráce.  

Z Evropských finančních zdrojů lze získat podporu i v rámci komunitárních programů, 

které podporují spolupráci mezi členskými státy Evropské unie v oblastech, jako je kultura, 

vzdělání a školství, veřejné zdraví, rozvoj informačních technologií atd. Tyto programy jsou 

financovány přímo z rozpočtu Evropské unie a jedná se o programy dlouholetého charakteru. 

Z oblasti kultury můžeme vyjmenovat hned několik programů: 

Mládež v akci – program, který podporuje dobrovolnictví mládeže, zapojení mládeže do 

podpory místních komunit apod. Program je určen mladým lidem od 13 do 30 let a poté 

pracovníkům jakékoli věkové kategorie, kteří s mládeží pracují (například učitele). 

Kultura 2007 – program podporující mobilitu umělců a uměleckých děl. Tento program 

je naplánován na období 2007-2013. Od roku 2014 bude v jeho poslání pokračovat program 

Kreativní Evropa, který je koncipován na období 2014-2040. 

MEDIA 2007 – program podporující evropský filmový průmysl a propagaci 

evropských filmů ve světě. Tento program je naplánován až do konce roku 2013. Od roku 

2014 jej nahradí program Kreativní Evropa.  

Evropa pro občany – tento program podporuje mezinárodní projekty měst, obcí 

a organizací. Jedním z jeho hlavních cílů je posílit vzájemné porozumění mezi evropskými 

občany a podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost. 

Dotace a granty z Evropské unie poskytuje příslušné ministerstvo
47

 (pokud žádáme 

o dotaci z oblasti kultury, jde o Ministerstvo kultury České republiky, v případě dotace 

z oblasti vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a tak dále). Žádost se 

podává přímo na ministerstva, ta rozhodnou, zda jsou podmínky poskytnutí dotace splněny 

nebo nikoli. Pokud žádost obsahuje vady nebo neúplné informace, dává ministerstvo žadateli 

lhůtu na odstranění těchto chyb. Po přijetí žádosti je poté žadatel písemně vyrozuměn o 

                                                           
45

Regionální konkurence je schopnost regionu proniknout se svým zbožím a službami do jiných regionů, 

případně za hranice státu. 
46

 Konvergence znamená sbližování nebo vývoj vedoucí ke sblížení. V tomto případě se jedná o vyvážený rozvoj 

zemí Evropské unie. Nejen rozvoj ekonomický, ale také kulturní. 
47

 Ministerstva vypisují na svých stránkách dotační a grantové programy, které vyhlásilo samotné ministerstvo 

společně s těmi programy, které jsou vyhlášeny Evropskou unií. 
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udělení nebo neudělení finančních prostředků. Tyto prostředky jsou vyplaceny na účet 

žadatele až poté, co byl projekt realizován. Dotací lze financovat maximálně 60% celkových 

nákladů potřebných pro realizaci projektu. 

4.5 Dobrovolnictví a individuální dárci 

Dobrovolnictví znamená poskytnout své služby nebo pomoc druhým bez jakéhokoli 

nároku na finanční odměnu. Dobrovolnictví tedy vždy hrálo důležitou roli v zajištění akcí, 

které jsou pořádány neziskovými organizacemi. Jelikož si tyto organizace nemohou dovolit 

zaplatit velký počet zaměstnanců, žádají o bezplatnou pomoc veřejnost. Tato pomoc může mít 

dvě podoby: 

Pomoc při organizaci akce 

Dobrovolníci připravují místo konání akce, zajišťují potřebný servis během akce a po 

skončení akce místo konání uklízí. Pořadatelé dobrovolníkům za jejich pomoc většinou zajistí 

bezplatný vstup na akci, případně drobné občerstvení. 

Pomoc při propagaci akce 

Pomoc při propagaci akce může zahrnovat více oblastí. Dobrovolníci mohou vytisknout 

plakáty nebo brožury na vlastní náklady, roznést je po okolí nebo je vyvěsit v místech, která 

jsou hojně navštěvována. Do této pomoci zcela jistě řadíme i dobrou vůli. Dobrá vůle se 

projevuje tak, že obchodníci nechají bezplatně vyvěsit plakáty nebo brožurky v místě svého 

podnikání. Může jít například o dámské fitness centrum, se kterým se pořadatel akce domluví 

o umístění plakátu do chodby. Takto můžeme docílit i oslovení námi vybrané cílové skupiny 

v případě, že půjde o akci pro ženy nebo o akci určenou dětem. 

Zvláštním typem dobrovolnictví jsou poté individuální dárci, kteří přispívají drobnými 

finančními obnosy, a mecenášství. Jedná se o typ pomoci, který je spontánní a za který 

darující neočekávají žádnou protislužbu. 

Individuální dárci nemusejí přispívat pravidelně. Většinou jde o jednorázový příspěvek 

jakéhokoli obnosu. V některých případech mohou individuální dárci poskytnout i statky
48

 

(například darováním starého nepoužívaného notebooku). 

Mecenáši jsou lidé, kteří dlouhodobě podporují umění. Mecenášem může být 

jednotlivec nebo instituce. Za svoji pomoc nežádají ani neočekávají žádnou protislužbu, proto 

není jejich totožnost většinou veřejně známá. Mecenáši přispívají nejen na výtvarné umění, 
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 Statkem v ekonomice označujeme cokoli, co zvyšuje užitek obdarovaného. Statkem mohou být tedy i služby. 
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ale podporují také další oblasti kultury, a to ze svého vlastního výdělku. Mohou podporovat 

bud´ určité instituce, nebo jednotlivé umělce. Výše příspěvku závisí na jejich vlastním 

rozhodnutí
49

. 

4.6 Vedlejší hospodářská činnost 

Nestátní neziskové organizace nesmějí ze zákona vytvářet zisk, přesto mohou získat 

finanční prostředky prostřednictvím vedlejší hospodářské činnosti nebo také doplňkové 

činnosti. Tyto finance musí být použity na hlavní činnost organizace. Jako příklad můžeme 

uvést obecně prospěšné společnosti. V případě, že vytvoří svojí činností nějaký zisk, musí ho 

využit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla společnost založena.  

Organizace nemůže začít s vedlejší hospodářskou činností kdykoli. Vše podléhá 

zákonům
50

 a organizace se jimi musí řídit. Pokud by chtělo například občanské sdružení začít 

s hospodářskou činností, musí se řídit živnostenským zákonem a zařídit si živnostenské 

oprávnění. Tato vedlejší činnost musí být také zaznamenána ve stanovách organizace.  

Zakladatelé nestátních neziskových organizací musí vědět, jakou doplňkovou činnost 

mohou v rámci organizace provozovat a jaká doplňková činnost by již zasahovala do provozu 

organizace. Detaily o této problematice jsou dohledatelné v zákonech, podle kterých se musí 

dané organizace řídit. Jejich znalost je tedy nezbytná. Rozlišení vedlejší a hlavní činnosti 

může být komplikované, přesto dává vedlejší hospodářská činnost neziskovým organizacím 

možnost přispět do svého rozpočtu vlastní činností. 
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 Výše příspěvku není dána smlouvu. Mezi stranami k uzavírání smlouvy vůbec nedochází. 
50

 Konkrétně Občanskému zákoníku, Živnostenskému zákonu a Daňovému zákonu. 
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ZÁVĚR 

Jednotlivé kulturní projekty se od sebe v mnoha případech liší, ale jejich účel je 

nakonec stejný. Cílem je poskytnout návštěvníkům něco, co jim předtím poskytnuto nebylo, 

rozšířit jejich kulturní vědění a zajistit, aby se jim akce líbila. Úspěch takové akce závisí na 

mnoha aspektech. Od prvotního nápadu, po plánování až k realizaci, organizátoři se setkávají 

s mnohými problémy, které je třeba efektivně vyřešit. Znalost zákonů, svých vlastních 

možností a kulturního prostředí v dané oblasti je základem úspěchu.  

Tato bakalářská práce poukázala na problematiku každého stupně přípravy kulturních 

akcí, které jsou plánovány nestátními neziskovými organizace. Velká pozornost byla 

věnována především propagaci a financování, jelikož nestátní neziskové organizace 

nedisponují velkými finančními prostředky a nesmí vytvářet vlastní zisk. Práce je tedy 

souhrnem všech plánovacích aktivit, kterým se musí organizátor věnovat předtím, než může 

akci zahájit. Podrobnějšímu zkoumání a aplikaci jednotlivých analýz zmíněných v této práci 

by se mohla v budoucnu podrobněji věnovat diplomová práce. Tato práce tak může posloužit 

dalším studentům v případě, že budou potřebovat náhled do přípravy kulturních projektů, 

případně startovací můstek při vytváření své diplomové práce. 

Při psaní této práce jsem se setkala s jedním hlavním problémem a tím byl nedostatek 

informací týkajících se plánování kulturních akcí. Literatura, kterou jsem během psaní 

využívala jako zdroj informací, byla o managementu řízení, problematice marketingu 

a věnovala se zejména řízení společností většího charakteru. Musela jsem tedy aplikovat 

metody marketingu na přípravu kulturních akcí.  
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RESUMÉ 

Bakalářská práce se zabývá aspekty plánování (řešení problémů, nalezení vhodného 

řešení a vytváření analýz), financování (typy finančních zdrojů), propagování (druhy 

propagace) a realizování (kontroly a uzavření) kulturních akcí, které jsou pořádány nestátními 

neziskovými organizacemi. Podrobněji se tato práce zaměřuje na financování a propagování. 

V kapitole propagování se věnuje všem druhům propagace, které jsou pro nestátní neziskové 

organizace nejvhodnější z důvodů finanční dostupnosti a jednoduchosti sdílení. Kapitola 

financování se poté věnuje způsobům, jak mohou tyto organizace získat finanční podporu 

z okolí – z fondů, dotací, grantů, sponzorů apod. 

RESUMÉ 

The content of this bachelor thesis is to summarize the main aspects of planning 

(troubleshooting, finding the best solutions and analyzing), financing (types of financial 

resources), promotion (types of promotion) and implementation (controlling and closure) 

of cultural events held by nongovernmental organizations. This thesis is focusing on financing 

and promotion in more details. It describes all the types of promotion that are suitable for 

nongovernmental organizations because of its financial availability and easy sharing. 

The chapter of financing is then focusing on types of financial support that can be used by 

these organizations as the financial support from outside of the organizations such as funds, 

subsidies, grants, sponsors and so on. 

. 
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Příloha č. 1 

Schválené dotace, příspěvky a dary poskytnuté z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 

2013 do oblasti Kultury a cestovního ruchu 
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Příloha č. 2 

Schválené dotace města Plzně - Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léta 

2012-2015 

V únoru 2011 byl na základě usnesení Rady města Plzně č. 126 ze dne 17. 2. 2011 

vyhlášen Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léta 2012-2015, a to ve třech 

kategoriích: 

 KULT – Z 

 Dotace na činnost kulturních organizací, kde je město zakladatelem nebo jedním ze 

zakladatelů. 

 KULT – S 

 Dotace na činnost subjektů, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání 

a které poskytují významnou veřejnou kulturní službu ve smyslu naplňování cílů 

Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009-2019. 

 KULT – P 

 Dotace na významné kulturní projekty, které jsou dlouhodobé nebo pravidelně se 

opakující a odpovídají hlavním programovým proudům projektu Plzeň - EHMK 

2015. 
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