
Dozorčí rada KOUS Vysočina,z.s.  

 Zpráva dozorčí rady, valné hromadě KOUS, 5. 5. 2016. 

Definice, co jsou neziskovky: 

1/ Národní def.: Neziskové organizace jsou charakterizovány jako takové organizace, které 
nevytvářejí zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele. Zisk sice mohou vytvořit, 
ale musí ho zase vložit zpět do rozvoje organizace a plnění jejího poslání. 

2/ Mezinárodní def.: NGO, Nestátní nezisková organizace či nevládní nezisková organizace, anglickou 
zkratkou označovaná NGO (Non-Governmental Organization), je organizace nezřizovaná státem a na 
státu nezávislá, která je určena k obecně prospěšné činnosti nebo k neziskové činnosti pro soukromý 
prospěch. Asi nejvýstižnější definici podává Světová banka. Ta považuje za nevládní neziskové 
organizace především organizace, jejichž aktivity „zmírňují utrpení, podporují zájmy chudých, chrání 
životní prostředí, poskytují základní sociální služby nebo vedou k rozvoji komunit“. 

Rekapitulace situace z pohledu legislativy: 

Od ledna 2014 vstoupila v platnost velká rekodifikace soukromého práva, jejíž součástí je i nový 
Občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích nahrazující dosavadní Obchodní zákoník. Změny, 
které tato rekodifikace přinesla, se dotýkají i neziskových organizací. Z občanských sdružení se stávají 
spolky. 

Aktuálně existují v České republice následující typy neziskových organizací: 

-spolky -obecně prospěšné společnosti  -ústavy  -nadace  -nadační fondy  -evidované právnické osoby 

 

Vysočina 2015: 5695                879  

Statistická data o tom, jak přichází neziskovky ke svým zdrojům financí: 

Neziskové organizace dle šetření Statist. úřadu ČR uvádějí, že jsou primárně  podporovány takto,v 
pořadí: 

- z rozpočtových zdrojů měst, obcí  a krajů,  

-ze státních a evropských fondů,  

-příspěvky  od firem či jiných organizací,  

-z vlastního výdělku  

- z pořádání různých akcí  



Z personálního hlediska, dle šetření Statist.úřadu,nejčastěji se na získávání finančních 
prostředků podílejí výkonní manažeři neziskovek, následně pak přímo fundraiseři.  

Aktuální situace v KOUSu: 

Příkladem dobré praxe v KOUSu v pohledu zajišťování financí (k fundraisingu),je  digitalizace v KOUSu. 
Je krokem k představení a seznámení s KOUSem v širším měřítku, tj.rozšířit svoje "public relations".  

1/Představení nových webových stránek (Honza Burda) – aktuálně si je můžete prohlédnout na 
www.kous.cz, 

2/digitalizace ZpravodajeKOUS . 

3/ Vynikající fundraisingový 
krok: Projekt KOUSek po 
KOUSku....... 2 mil.do roku 2018 

4/ Byl vytvořen Grafický manuál 

5/ Výsledovka: Rok skončil 13 tis. v plusu! Mj., KOUS inkasoval v r 2015 z vedlejších činností 30 tis.Kč.  
Jako činnost kterou užívají čl. organizace k získání financí je např. organizování různých sportovních 
klání.  

Kontrolní činnost dozorčí rady: 

Dozorčí rada, či kontrolní či revizní komise, či jak se všechny tyto tito orgány nazývají, mají ze své 
podstaty prioritní cíl: Ohlídat, zda se nakládání s financemi děje v souladu s regulemi-zákony, 
stanovami atd. A předložit výkonným orgánům k řešení.                                                                                                                       
Nejúčinnější kontrolní orgánové, dle mé dlouholeté bohaté zkušenosti, jsou dvojího druhu: Ti, kteří 
hledají a musí najít, jelikož mají radost, když najdou, a ti, kteří hledají stejně poctivě, ale radost mají, 
když nic nenajdou. Myslím, že naše dozorčí rada se skládá bez výjimky z těch druhých.      

ČINNOST DR: Předseda DR navštěvuje nepravidelně zasedání výkonné rady a různých stupňů řízení 
činnosti KOUSu, a to jak na základě pozvání, tak namátkově. DR v plné sestavě se schází především 
při kontrole výročních zpráv a odsouhlasení a uzavření ekonomických dat za ukončený rok.  

Přiložená Výsledovka za rok 2015, včetně prvotních dokladů, i další dokumenty vyžadované k 
předložení dle zákona, byly bez výhrad dozorčí radou odsouhlaseny. 

Konstatuji:Dozorčí rada KOUS v období od minulé valné hromady nenašla nic,co by bylo v rozporu s 
legislativou, stanovami,či dobrými mravy.  

Dovolte mi poděkovat členům dozorčí rady, paní Evě Kantorové a panu Josefu Zárubovi za jejich 
práci v DR! 

A dodatečně se omlouvám vám všem za poučování a sarkasmy ze strany mé osoby. 

  ....Co je to sarkasmus? Když se vás kanibal zeptá, jestli zůstanete na oběd!  

 

 

Ing.Petr Chytka,CSc., 

 

http://www.kous.cz/

