
 

 

Tisková zpráva - transparentnost 

14. 1. 2021, Kadaň 

 

Nezisková organizace RADKA z. s. zřídila transparentní účty pro veřejnou kontrolu financování 

její činnosti. 

 

Spolek RADKA se rozhodl zviditelnit přehled svého hospodaření formou transparentních 

bankovních účtů a může tak být příkladem nejen místnímu neziskovému sektoru, ale výzvou i 

pro všechny veřejné rozpočty.   

 

“Události posledního období, kdy především ve vlastním městě - Kadani, čelíme pochybnostem o 

našem správném finančním řízení, nás dovedly k ještě větší otevřenosti než dosud, protože my 

nemáme co skrývat”, řekla na úvod Mgr. Hana Vodrážková, jednatelka spolku a ředitelka. 

 

Financování neziskovky není jednoduchá záležitost. Snahou každého profesionálního subjektu je 

vícezdrojové financování, tedy rozložení rizika. Tím se organizace stává nezávislou na jednom 

donátorovi, politické či společenské situaci. Dalším krokem k soběstačnosti je také vlastní příjem z 

poskytované činnosti. 

Financování z projektových (dotačních) zdrojů je dlouhodobý proces, který většinou neumožňuje 

reagovat na akutní situace. Projektové peníze jsou vždy vázané na konkrétní aktivity a kontrola jejich 

využití jakož i každá změna probíhá vždy dle stanovených pravidel toho, kdo peníze poskytuje.  

Jen organizace hospodařící také s vlastními finančními prostředky, má možnost přežít v těžkém 

období.  

Tuto skutečnost potvrdí všichni, kteří v počátečních měsících každého kalendářního roku čekají na 

schválení podaných žádostí. Velkou ránu této sféře pak zasadila i pandemie Covid-19.  

Výdělečná činnost spolků rozhodně není v rozporu s legislativou, naopak organizace tím prokazuje 

svou udržitelnost. Veškeré tržby musí být dle zákona investovány do dalšího rozvoje neziskovky.  

Je jen na ní, jak je schopná, jak kompetentní má pracovníky a co dokáže veřejnosti nabídnout. 

 

“Již 17 let v Kadani poskytujeme všestranné programy pro děti, mládež, dospělé, celé rodiny a z 

veřejnosti vnímáme kladný ohlas. Vždy jsme vyplňovali poptávku potřeb obyvatelstva a věříme, že 

naše práce je vidět, a to i v tomto složitém období, kdy se např. počet dobrovolníků zdvojnásobil a 

pomáháme kde stíháme”, uvedla Bc. Stanislava Hamáková, DiS., jednatelka spolku a vedoucí 

dobrovolnického centra. 

 

V organizaci RADKA z. s. jsou vlastním příjmem členské poplatky, příjmy za kroužky, kurzy, tábory, 

aj. Dalším možným příjmem je nově i veřejná sbírka, která je provozována prostřednictvím 

transparentního sbírkového účtu a zapečetěných kasiček. 

Všechny tyto prostředky slouží ke spolufinancování spolku a jejich toky bude tedy možné sledovat 

prostřednictvím transparentních účtů zavedených od 1. 1. 2021. 

Transparentní účet RADKA: 210 186 5176/2010  

Transparentní  účet Veřejná sbírka RADKA: 260 184 6262/2010 

 

“Vedení města Kadaně nám již druhým rokem zastavilo dotace s odůvodněním, že máme kladný 

hospodářský výsledek. Zároveň rozhodlo v příštích letech nepodporovat prorodinné aktivity vůbec. 

Místo obecně uznávané podpory budoucí generace a morální podpory občanského sektoru tu bohužel 

probíhá nemístný politický boj”, uzavřela ředitelka organizace. 

 

Kontakt: Lucie Bakalářová, propagace@radka.info; více na www.radka.kadan.cz 
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