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Abstrakt

Bakalářská práce se zaměřuje na nestátní neziskové organizace a problematiku jejich 

zdaňování z pohledu daně z příjmu právnických osob. Specifikuje jednotlivé příjmy, 

zda jsou či nejsou předmětem daně nebo zda jsou od daně osvobozené. Vymezuje 

hlavní a vedlejší činnost neziskové organizace. Pojednává o využití daňových 

zvýhodnění pro neziskové organizace. Obsahuje návrh daňové optimalizace konkrétních 

neziskových organizací a pro ně zpracovaná daňová přiznání. 

Abstract 

This thesis focuses on the non-profit organizations and issues of taxation in terms        

of taxes on corporate income. It specifies the each income, whether or not they are 

matter of taxing. The thesis identifies the main and secondary activities of the                      

non-profit organization. It discusses the use of tax preferences                                    

for non-profit organizations. Bachelor thesis includes tax optimization design of 

specific non-profit organizations and processes tax returns for them. 

Klí čová slova 

Nezisková organizace, daň z příjmu, činnost neziskové organizace, daňová zvýhodnění, 

daňové přiznání, daňová optimalizace 

Key words 

Non-profit organization, income tax, activities of non-profit organization, tax 

breaks, tax returns, tax optimization 
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Úvod 

Bakalářská práce se zabývá problematikou daně z příjmů právnických osob u 

neziskových organizací. Zaměřuje se na nestátní neziskové organizace, kam patří 

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

náboženské společnosti. 

Nestátní neziskové organizace mají v sociálním, kulturním i ekonomickém 

životě společnosti velký význam. Kolem nás působí řada menších, ale i větších 

nestátních neziskových organizací. Pracuje v ní řada dobrovolníků, kteří však 

v některých případech nemají ponětí, jak správně zpracovat účetnictví a poté samotné 

daňové přiznání. V některých neziskových organizacích dokonce převládá názor, že ke 

správci daně nemají vůbec žádné povinnosti. Tato práce může posloužit právě těmto 

organizacím jako pomocník při zpracování daňového přiznání. 

K tématu této práce jsem se dostala v rámci odborné praxe během svého studia, 

kdy jsem zpracovávala účetnictví neziskové organizace. Dále jsem se s tímto tématem 

setkala v předmětu Nauka o podnikání, kde jsem v seminární práci psala o daňové 

problematice občanského sdružení a nadace. V samotném předmětu Daň z příjmu 

právnických osob je toto téma probíráno pouze okrajově, proto by tato práce mohla 

sloužit také jako rozšiřující studijní pomůcka pro ostatní studenty. 

Bakalářská práce vymezuje nestátní neziskové organizace a podrobněji 

charakterizuje občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační 

fondy, církve a náboženské společnosti. Poté uvádí možnosti, jaké mají NNO při vedení 

účetnictví a upozorňuje na důležité právní předpisy. Stěžejní částí je problematika daně

z příjmu právnických osob, kde jsou rozebrány důležité části zákona o daních z příjmů, 

které se týkají právě neziskových organizací. Tato kapitola vymezuje příjmy, které jsou 

či nejsou předmětem daně nebo jsou osvobozeny. Vysvětluje rozdíl mezi hlavní a 

doplňkovou činností či rozdíl mezi darem a reklamou. Nesmí zde chybět zmínka o 

daňových zvýhodnění pro neziskové organizace, především o položkách snižující 

základ daně. Závěr teoretické části se dostává k samotnému daňovému přiznání. 

V práci jsou představeny dvě neziskové organizace. První organizací je 

občanské sdružení Klub Pohoda Svitavy, které pomáhá rodinám pečující o zdravotně

postižené děti. Druhou organizací je Vzdělávací obecně prospěšná společnost, jejímž 

zakladatelem je Vyšší odborná škola a Střední odborná škola technická Litomyšl. Na 
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této škole působí pro zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu a podporuje kulturní, 

sportovní i ostatní aktivity žáků a zaměstnanců.  

Cílem bakalářské práce je navrhnout daňovou optimalizaci těchto dvou 

neziskových organizací. Za tímto účelem se provede charakteristika jejich činností, poté 

analýza jednotlivých příjmů dle ZDP. Na základě analýzy se realizuje výpočet daňové 

povinnosti a na řádcích daňového přiznání se uplatní daňová zvýhodnění pro neziskové 

organizace. Výstupem práce je zhodnocení dosavadních účetních a daňových metod 

daných organizací. Poté jsou uvedeny návrhy řešení, které jsou využitelné i pro jiné 

neziskové organizace. 
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1 Teoretická východiska práce 

Bakalářská práce je zaměřena na nestátní neziskové organizace. Tento pojem je 

proto ihned vymezen v první kapitole. Dále jsou tyto organizace blíže charakterizovány. 

Je zde popsáno občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond, 

církev a náboženská společnost. Poté jsou uvedeny možnosti, jaké mají NNO při vedení 

účetnictví, a upozorňuje na důležité právní předpisy.  

Stěžejní částí je problematika daně z příjmu právnických osob, kde jsou 

rozebrány důležité části zákona o daních z příjmů, které se týkají právě neziskových 

organizací. Tato kapitola vymezuje příjmy, které jsou či nejsou předmětem daně nebo 

jsou osvobozeny. Vysvětluje rozdíl mezi hlavní a doplňkovou činností či rozdíl mezi 

darem a reklamou. Nesmí zde chybět zmínka o daňových zvýhodnění pro neziskové 

organizace, především o položkách snižující základ daně. Závěr teoretické části se 

dostává k samotnému daňovému přiznání. 
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1.1 Národní hospodářství a neziskové organizace 

Pro správné vymezení NNO je uvedeno členění národního hospodářství, a to 

podle kritéria způsobu financování.1

Národní hospodářství se člení dle způsobu financování na: 

� Ziskový (tržní) sektor – je souborem subjektů, které jsou zakládány s primárním 

cílem dosáhnout zisk prostřednictvím statků prodávaných za tržní cenu. Zdrojem 

financování majetku je vlastní kapitál a cizí zdroje (půjčky), nemohou se 

spoléhat na zdroje jiných subjektů. Nesou podnikatelské riziko. 

� Neziskový (netržní) sektor – je souborem subjektů, které jsou zakládány 

s primárním cílem dosáhnout přímého užitku, který má většinou charakter 

veřejné služby. Zdroje financování majetku pocházejí buď od soukromých 

subjektů (zřizovatel, další subjekty), nebo od veřejných subjektů na základě

přerozdělovacích procesů. Možné je i použití cizích zdrojů (půjček).2

Neziskový (netržní) sektor se rozčleňuje na:

• Sektor domácností 

• Neziskový veřejný sektor – zakladateli jsou veřejné subjekty (státní orgány, 

města, obce), které vkládají do zakládaných samostatných neziskových subjektů

prostředky bez očekávání dosaženého zisku. Subjekty tvořící neziskový veřejný 

sektor jsou příspěvkové organizace a organizační složky (organizační složky 

státu a organizační složky územních samosprávných celků). Zásadním 

specifikem příspěvkové organizace je její vazba na zřizovatele, především na 

jeho rozpočet. Zřizovatel může povolit doplňkovou činnost, aby organizace 

mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých 

zaměstnanců. Jako příspěvkové organizace působí např. muzea, galerie, divadla, 

školy nebo nemocnice. 

• Neziskový soukromý sektor (třetí sektor) – zakladateli jsou soukromé subjekty, 

které do zakládaných nestátních neziskových organizací vkládají prostředky bez 

                                               
1 další způsoby členění NH viz. TETŘEVOVÁ, Liběna. Veřejná Ekonomie. 2008. s. 19-34. 
2 BOUKAL, Petr. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). 2009. s. 10. 
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očekávání dosaženého zisku, jsou zainteresovány na daném přímém užitku. Je 

možná podpora z veřejných zdrojů.3

1.1.1 Neziskový soukromý sektor 

Neziskový soukromý sektor se primárně věnuje takovým problémům, u kterých 

dochází k tržnímu či vládnímu selhání. Příkladem tržního selhání je absence 

spotřebitelských znalostí či informační asymetrie mezi producentem a spotřebitelem, 

kdy v některých případech dokonce spotřebitel ani není totožný s kupujícím (např. 

zajištění ošetřovatelské péče pro mentálně postižené dítě). Příkladem vládního selhání je 

neschopnost uspokojit požadavky určitých menšin při poskytování veřejných statků. 

NNO zajišťují služby zejména v oblasti sociální, humanitární, životního prostředí, 

kulturní, tělovýchovné, zdravotní osvěty či ochrany lidského života a přírody.4

Neziskový soukromý sektor je označován řadou různých pojmů: 

� „t řetí sektor“ – je podtrženo, že se jedná o sektor působící mezi trhem a 

státem, 

� „nestátní (nevládní) sektor“ či „nezávislý sektor“ – zdůrazňuje, že 

organizace působí nezávisle na vládě, 

� „dobrovolný sektor“ – upozorňuje na dobrovolnost působení v tomto 

sektoru, 

� „občanský sektor“ – zvýrazněna propojenost neziskových organizací 

s občanskou společností.5

                                               
3 BOUKAL, Petr. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). 2009. s. 11-13. 
4 TETŘEVOVÁ, Liběna. Veřejná Ekonomie. 2008. s. 39. 
5 tamtéž, s. 40. 



13

1.1.2 Zákonné vymezení neziskových organizací 

Nestátní nezisková organizace je definována jako organizace nevytvářející zisk 

k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele. Z toho vyplývá, že NNO 

může zisk vytvářet, ale ten není primárním cílem a musí být zase použit k rozvoji této 

organizace a plnění jejich cílů. Americký výraz pro neziskové organizace „not-for-

profit“ znamená „nikoli za účelem zisku“. Tento pojem je vyjádřen v ustanovení § 18 

odst. 3 ZDP, který zavádí pojem „poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za 

účelem podnikání“.6

Poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání jsou zejména: 

� zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní 

subjektivitu a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti, 

� občanská sdružení včetně odborových organizací, 

� politické strany a politická hnutí, 

� registrované církve a náboženské společnosti, 

� nadace, nadační fondy, 

� obecně prospěšné společnosti, 

� veřejné vysoké školy, 

� veřejné výzkumné instituce, 

� školské právnické osoby, 

� obce, organizační složky státu, kraje, příspěvkové organizace, státní fondy a 

subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon. 

Za tyto poplatníky se nepovažují obchodní společnosti a družstva, i když nebyly 

založeny za účelem podnikání. Tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních 

předpisů.7

  

Organizace, které nejsou zřízeny nebo založeny za účelem podnikání, jsou 

právnickou osobou. Právnické osoby jsou definovány v Občanském zákoníku, jsou jimi: 

a) sdružení fyzických nebo právnických osob, 

b) účelová sdružení majetku, 

                                               
6 BOUKAL, Petr. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). 2009. s. 13, 14. 
7 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 18 odst. 8. 
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c) jednotky územní samosprávy, 

d) jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon.8

Zmínka se nachází i v Obchodním zákoníku, kde je uvedeno, že společnost 

s ručením omezeným a akciová společnost mohou být založeny i za jiným účelem než 

podnikání, pokud to zvláštní právní předpis nezakazuje.9 Ale jak již bylo uvedeno, ZDP 

tyto poplatníky nepovažuje za poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem 

podnikání.10

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace chápe neziskový sektor jako 

soubor nestátních neziskových organizací působící v následujících právních formách: 

- občanská sdružení a jejich organizační jednotky 

- nadace a nadační fondy 

- církevní právnické osoby zřizované církvemi a náboženskými společnostmi 

- obecně prospěšné společnosti11

1.1.3 Financování neziskového sektoru12

Finanční prostředky mohou neziskové organizace získávat z různých zdrojů. 

Jedná se o přímou a nepřímou formu financování. Vhodné je uvedené způsoby 

financování kombinovat, nikoli spoléhat pouze na jeden zdroj příjmů. 

Přímá forma financování

• Veřejné rozpočty – může se jednat o státní příspěvek, který vyplývá ze zákona, 

dotace jednotlivých ministerstev, státních fondů, granty Grantové agentury ČR, 

příspěvky krajů a obcí, prostředky ze zdrojů Evropské unie. 

• Vlastní činnost – prodej vlastních výrobků, poskytování služeb, akce pořádané 

neziskovou organizací (např. plesy, loterie, burzy apod.). 

                                               
8 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 18 odst. 2. 
9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 56 odst. 1. 
10 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 18 odst. 8. 
11 BOUKAL, Petr. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). 2009. s. 16. 
12 TETŘEVOVÁ, Liběna. Veřejná Ekonomie. 2008. s. 46-49. 
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• Členské příspěvky - jsou typickým příjmem organizací založených na členském 

principu (např. politické strany a hnutí, spolky, svazy, odborové organizace), 

představují podmínku členství, kdy členové dané organizace musí přispívat na 

její činnost ve formě finančních příspěvků v předem stanovené výši. 

• Podniky a podnikatelé - mohou poskytovat jak finanční prostředky, tak i své 

výrobky či služby, ale i jiné věcné dary. Podpora může mít charakter darování či 

sponzoringu. Darem se rozumí bezúplatný převod majetku, který se realizuje na 

základě darovací smlouvy. Sponzoring je realizován na základě smlouvy o 

reklamě. 

• Individuální dárci  -  jsou významný zdroj příjmů jak ve světě, tak v ČR. Jejich 

význam spočívá ve skutečnosti, že se zpravidla stávají pravidelnými a 

dlouhodobými dárci dané organizace, případně se i postupem času osobně

zapojují do jejich aktivit. 

Nepřímá forma financování

• Daňové výhody – jsou poskytovány nejenom samotným neziskovým 

organizacím, ale také přispěvatelům neziskovým organizacím. Důvody 

daňových výhod jsou, že vlády jsou si vědomy pozitivních dopadů existence 

neziskového soukromého sektoru, současně si uvědomují, že neziskové 

organizace svým působením snižují veřejné výdaje. Důvodem je i skutečnost, že 

v případě neexistence daňových výhod by bylo nutno realizovat rozsáhlejší 

přerozdělovací aktivity, jež by byly spojeny s vyššími transakčními náklady. 
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1.2 Občanské sdružení 

Občanské sdružení je nejčastější právní formou neziskové organizace v ČR. 

Státní orgány do činnosti občanských sdružení mohou zasahovat jen ve výjimečných 

případech a v souladu s platnou právní úpravou. Vznikají za účelem uskutečňování 

společných zájmů svých členů, které sdružují. Členy mohou být jak fyzické, tak i 

právnické osoby.13

Jedná se o výhodu spojení lidí se společnými cíly a je zřejmé, že skupina má 

větší váhu než jednotlivec. Občanské sdružení se například mohou za určitých 

podmínek stát účastníky správního řízení, v němž se rozhoduje o velkých investičních 

projektech. Nezanedbatelnou výhodou je také skutečnost, že občanské sdružení má 

šanci získat granty na podporu své činnosti.14

Charakteristickým znakem je členská základna. V praxi jsou zakládána občanská 

sdružení s rozmanitým zaměřením, např. na provozování sportu, ochrany přírody a 

přírodních zdrojů, zájmové činnosti dětí a mládeže, kultury, vzdělání aj. Patří sem také 

zájmové svazy umělců, sportovců, apod.15

Občanské sdružení je upraveno v zákoně č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 

ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona mají občané právo svobodně se 

sdružovat. K výkonu tohoto práva není třeba povolení státního orgánu. Tento zákon se 

nevztahuje na sdružování občanů v politických stranách a politických hnutích, k 

výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání, v církvích a 

náboženských společnostech.16  

Občané mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská 

sdružení, jakož i odborové organizace a sdružovat se v nich.17

 Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na 

jejich činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit. Nikomu nesmí být 

                                               
13 STEJSKAL, Jan. Ekonomika neziskové organizace. 2010. s. 13. 
14 NOVOTNÝ, K., MEJSTŘÍKOVÁ, A. Občanská společnost – návod k použití. [online]. 2010. 
15 RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace. 2009. s. 12 
16 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, § 1. 
17 tamtéž, § 2. 
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občansky na újmu, že se sdružuje, je členem sdružení, účastní se jeho činnosti nebo jej 

podporuje, anebo že stojí mimo ně.18

Nejsou dovolena sdružení jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, 

politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické 

nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcovat nenávist a 

nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí, anebo jinak porušovat ústavu a

zákony; která sledují dosahování svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s ústavou a 

zákony; ozbrojená nebo s ozbrojenými složkami - za taková se nepovažují sdružení, 

jejichž členové drží nebo užívají střelné zbraně pro sportovní účely nebo k výkonu 

práva myslivosti.19

1.2.1 Vznik občanského sdružení 

Sdružení vzniká registrací. Návrh na registraci podávají nejméně tři fyzické 

osoby, z nichž alespoň jedna musí být starší 18 let. Ty osoby, které navrhují registraci, 

jsou přípravným výborem. Návrh podepíší (podpisy nemusí být ověřené) členové 

přípravného výboru a uvedou:  

a) svoje jména a příjmení, data narození a bydliště, 

b) kdo z členů starších 18 let je zmocněncem oprávněným jednat jejich jménem. 

K návrhu se připojí stanovy ve dvojím vyhotovení.20

Návrh na registraci se podává ministerstvu vnitra České republiky. Nemá-li 

návrh výše uvedené náležitosti (anebo jsou-li údaje v něm neúplné nebo nepřesné), 

ministerstvo na to přípravný výbor bezodkladně, nejpozději do 5 dnů od doručení 

návrhu, upozorní s tím, že dokud tyto vady nebudou odstraněny, řízení o registraci 

nebude zahájeno. Řízení o registraci je zahájeno dnem, kdy ministerstvu došel návrh, 

který nemá vady. O dni zahájení ministerstvo bezodkladně vyrozumí zmocněnce 

přípravného výboru.21

                                               
18 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, § 3. 
19 tamtéž, § 4. 
20 tamtéž, § 6. 
21 tamtéž, § 7. 
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Ministerstvo může registraci zamítnout z následujících důvodů: 

• ze stanov vyplývá, že se nejedná o občanské sdružení, nýbrž politickou stranu, 

výdělečnou společností, profesní komorou, náboženským spolkem nebo církví, 

• stanovy obsahují diskriminující opatření proti členům anebo jsou namířeny proti 

nečlenům, 

• jedná se o nedovolené sdružení - sdružení zaměřená na omezování lidských 

práv, sledující dosahování svých cílů protizákonnými a protiústavními 

prostředky, sdružení ozbrojená nebo sdružení, která zřizují ozbrojené složky.22

Pokud ministerstvo nezjistí důvod k odmítnutí registrace, provede do 10 dnů od 

zahájení řízení registraci a v této lhůtě zašle zmocněnci přípravného výboru jedno 

vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace. Vznik sdružení oznámí ministerstvo 

do 7 dnů Českému statistickému úřadu a novému sdružení oznámí jeho identifikační 

číslo.23

Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů se pouze evidují, stává se 

právnickou osobou dnem následujícím poté, kdy ministerstvu vnitra České republiky 

byl doručen návrh na její evidenci.24

Ve stanovách musí být uvedeno:

a) název sdružení – musí se výrazně lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí 

činnost na území České republiky, od názvu orgánu veřejné moci České 

republiky, od názvu mezinárodní organizace, jejího orgánu nebo její instituce a 

od názvu Evropské unie a jejích orgánů, 

b) sídlo – k sídlu musí mít sdružení tzv. užívací titul (vlastnictví k nemovitosti 

nebo nájemní smlouvu), 

c) cíl jeho činnosti – vymezení hlavní činnost, resp. poslání, toto není jakkoliv 

vymezeno či upraveno a závisí na přípravném výboru, jak definuje obsah hlavní 

činnosti, 

                                               
22 NOVOTNÝ, K., MEJSTŘÍKOVÁ, A. Občanská společnost – návod k použití. [online]. 2010. 
23 STEJSKAL, Jan. Ekonomika neziskové organizace. 2010. s. 13. 
24 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, § 9a. 
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d) orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů

oprávněných jednat jménem sdružení – úprava je na svobodné vůli přípravného 

výboru, 

e) ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou 

jednat svým jménem – stanovy pak musí jasně určovat způsob vzniku a určovat 

pravidla pro jejich fungování, 

f) zásady hospodaření – jsou stručnou informací, která osvětlí, kde bude sdružení 

získávat prostředky pro svoji činnost a na jaké účely budou prostředky 

vynakládány, mohou být uvedena i opatření k vedení účetnictví, případně

definována oprávnění funkcionářů ve smyslu nakládání s prostředky sdružení 

apod.25

Obecné předpisy zákona by měly donutit občanská sdružení, aby vše potřebné, 

co musí řešit v průběhu své existence, zejména však v případě zániku členské základny, 

likvidace či slučování, měla upraveno ve stanovách. Skupina zakládajících členů by se 

měla snažit podchytit co nejvíce problémů, které mohou v určitých případech nastat, a 

najít správné řešení a definovat je ve stanovách.26

Pokud občanské sdružení vybírá členské příspěvky a chce aby tyto příspěvky 

byly osvobozeny od daně z příjmu dle § 19 ZDP, musí být ve stanovách vymezen okruh 

plátců příspěvků, musí být stanovena výše těchto příspěvků  a musí být vymezena jejich 

periodicita. Poplatník může změnit výši členských příspěvků i periodicitu, avšak vždy 

pouze změnou statutu, stanov a v příslušné evidenci.27

Změnu stanov musí schválit ten orgán, který je k tomu podle stanov oprávněn 

(obvykle členská schůze), není-li tato otázka v platných stanovách upravena, je k tomu 

oprávněn nejvyšší orgán sdružení. O změně musí být proveden řádný zápis. Změnu 

stanov oznámí sdružení písemně ministerstvu do 15 dnů od jejího schválení a připojí ve 

dvojím vyhotovení text změny. Je-li odsouhlasená změna v souladu s principy zakládání 

občanského sdružení, zašle ministerstvo do 10 dnů oznámení, že bere změnu na vědomí. 

Jinak  ministerstvo upozorní na závady stanov, sdružení má ze zákona 60 denní lhůtu na 

odstranění vytčených závad a povinnost vyrozumět o tom ministerstvo do dalších 10 

                                               
25 STEJSKAL, Jan. Ekonomika neziskové organizace. 2010. s. 14. 
26 RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace. 2009. s. 14. 
27 PELC, Vladimír. Daňové podmínky působení neziskových subjektů. 2010. s. 25 
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dnů. Neodstraní-li sdružení závady, ministerstvo jej rozpustí. Proti takovému rozhodnutí 

je možno podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu ČR.28

1.2.2 Orgány občanského sdružení 

V praxi dochází k pestrým formám v organizačních strukturách. Často je řízení 

dvoustupňové. Nejvyšším orgánem je valná hromada členů, členská schůze, sněm nebo 

sjezd. Dalším bývá nějaká forma výkonného orgánu, rada či výbor. Tento orgán řídí 

sdružení mezi zasedáními nejvyššího orgánu. Statutárním orgánem jsou funkcionáři, 

kteří jsou oprávněni za sdružení jednat, bývají jimi předsedové výkonných orgánů,  

výborů a rad. Dobrovolně ustavované orgány určené ke kontrole hospodaření jsou tzv. 

revizní komise nebo revizoři účtů, kontrolní komise či dozorčí rady.29

Schůze orgánů občanského sdružení

Po vzniku občanského sdružení se svolává ustavující členská schůze, kde by 

mělo proběhnout schválení stanov a volba statutárních orgánů. Na ustavující členské 

schůzi by mělo být konstatováno, kdo je v souladu se stanovami zakládajícím členem, 

popřípadě mohou být přijati další členové a teprve poté by mělo dojít k volbě orgánů

sdružení. Dále se pak konají členské schůze a to pravidelně, v intervalu podle stanov 

sdružení. O všech schůzích je potřeba vést pečlivé zápisy, které jsou jasným a 

jednoznačným dokladem o tom, že řádně proběhly, kdo byl zvolen do orgánů sdružení, 

koho a čím pověřily tyto orgány a kdo je tedy oprávněn jednat za sdružení.30

                                               
28 NOVOTNÝ, K., MEJSTŘÍKOVÁ, A. Občanská společnost – návod k použití. [online]. 2010. 
29 STEJSKAL, Jan. Ekonomika neziskové organizace. 2010. s. 14. 
30 NOVOTNÝ, K., MEJSTŘÍKOVÁ, A. Občanská společnost – návod k použití. [online]. 2010. 
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1.2.3 Zánik občanského sdružení 

Sdružení zaniká  

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, 

b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění. 

Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání. Pokud sdružení zanikne na 

základě pravomocného rozhodnutí ministerstva, provede majetkové vyrovnání 

likvidátor stanovený ministerstvem. Stejným způsobem se také postupuje při zániku 

sdružení dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, není-li jeho 

orgán, který by majetkové vypořádání provedl. Zánik sdružení oznámí ministerstvo 

Českému statistickému úřadu do 7 dnů ode dne, kdy se o něm dozvědělo.31

                                               
31 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, § 12, § 13, § 14. 
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1.3 Obecně prospěšná společnost 

Obecně prospěšná společnost je právnická osoba, která je upravená zákonem č. 

248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů. 

 Cílem fungování o. p. s. je poskytovat veřejnosti obecně prospěšné služby za 

předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Obecně prospěšné 

služby nejsou nijak blíže zákony ČR upraveny, musí však směřovat k rozšíření blaha 

celé společnosti. V zakladatelském dokumentu je třeba jasně vymezit, které služby 

budou poskytovány, a ustanovení o tom, zda bezplatně nebo s uživatelským poplatkem 

(obecně prospěšné služby nemusejí mít vždy neziskovou formu, ale mohou být 

vybírány i tzv. uživatelské poplatky). Podstatné však je, že o. p. s. musí dodržet rozsah 

poskytovaných služeb a nediskriminovat nikoho, kdo o ně projeví zájem.32

Obecně prospěšná společnost je zakládána pro poskytování obecně prospěšných 

služeb např. v oblastech ochrany životního prostředí, humanitární péče, kultury, sociální 

péče, sportu, tělovýchovy, vědy, vzdělávání, školství, zdravotnictví, ochrany života a 

zdraví osob, ochrany zvířat.33

Její hospodářský výsledek (zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů

jejích orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných 

služeb, pro které byla obecně prospěšná společnost založena. Název obecně prospěšné 

společnosti musí obsahovat označení "obecně prospěšná společnost" nebo jeho zkratku 

"o. p. s.". Jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení 

používat.34

                                               
32 STEJSKAL, Jan. Ekonomika neziskové organizace. 2010. s. 16, 17. 
33 PELC, Vladimír. Daňové podmínky působení neziskových subjektů. 2010. s. 9 
34 Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, § 2. 
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1.3.1 Založení a vznik obecně prospěšné společnosti 

Zakladateli obecně prospěšné společnosti mohou být fyzické osoby, Česká 

republika nebo právnické osoby. Obecně prospěšná společnost se zakládá zakládací 

smlouvou podepsanou všemi zakladateli, pravost podpisů musí být úředně ověřena. Je-li 

zakladatel jediný, nahrazuje zakládací smlouvu zakládací listina vyhotovená ve formě

notářského zápisu.35

Zakládací listina (smlouva) musí obsahovat:

a) název, sídlo, IČO zakladatele (jde-li o právnickou osobu) nebo jméno, bydliště, 

datum narození a rodné číslo (jde-li o fyzickou osobu), 

b) název a sídlo obecně prospěšné společnosti, 

c) druh obecně prospěšných služeb, které má obecně prospěšná společnost 

poskytovat, 

d) podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb, 

e) dobu, na kterou se obecně prospěšná společnost zakládá, pokud není založena na 

dobu neurčitou, 

f) jméno, rodné číslo a bydliště členů správní rady, 

g) jméno, rodné číslo a bydliště ředitele, 

h) jméno, rodné číslo a bydliště členů dozorčí rady, 

i) hodnotu a označení majetkových vkladů jednotlivých zakladatelů, jsou-li 

vkládány, u nepeněžitého vkladu určení jeho předmětu a ocenění odborným 

odhadcem, 

j) možnost odměňování a způsob stanovení výše odměny členů správní rady, členů

dozorčí rady a ředitele.36

 V zakladatelských dokumentech je možné uvést i další informace, které jsou 

však dobrovolné. Jsou jimi například ustanovení o počtu členů správní a dozorčí rady, 

pravidla pro jejich návrh, volbu apod., ustanovení o likvidaci o. p. s. (určení o. p. s., na 

kterou má být převeden likvidační zůstatek) a další.37

                                               
35 Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, § 3,  § 4. 
36 tamtéž, § 4. 
37 STEJSKAL, Jan. Ekonomika neziskové organizace. 2010. s. 17. 
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Obecně prospěšná společnost vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně

prospěšných společností, kterou vede rejstříkový soud. Návrh na zápis podává 

zakladatel nebo osoba k tomu zakladatelem písemně zmocněná. K návrhu na zápis musí 

být přiložena zakládací listina a doklad o vzniku a trvání zakladatele, je-li právnickou 

osobou. Návrh na zápis musí být podán do 90 dnů od založení obecně prospěšné 

společnosti.38

Do rejstříku je nutné vložit tyto dokumenty: zakládací listinu nebo smlouvu, 

statut, čestná prohlášení členů správní rady a dozorčí rady, výpisy z trestního rejstříku 

členů správní rady a dozorčí rady, ověřené podpisové vzory osob oprávněných jednat 

jménem společnosti, doklad o splnění podmínek pro výkon činnosti, doklad o oprávnění 

k umístění sídla, prohlášení správce vkladu zakladatelů, je-li vklad vkládán.39

1.3.2 Orgány obecně prospěšné společnosti 

1) Správní rada  

Správní rada je statutárním orgánem o. p. s. Správní rada má nejméně tři členy, 

jejich počet musí být dělitelný třemi. Členem může být pouze fyzická osoba, která je 

bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu k dané 

obecně prospěšné společnosti může být nejvýše jedna třetina členů správní rady. 

Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže o. p. s. Funkční 

období členů je tříleté. Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, 

úmrtím, odstoupením, odvoláním.40

2) Ředitel 

Ředitel řídí činnost o. p. s. a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává 

správní rada. Může jím být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k 

právním úkonům. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však 

oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.41

                                               
38 Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, § 5. 
39 STEJSKAL, Jan. Ekonomika neziskové organizace. 2010. s. 17. 
40 Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, § 10, § 11, 

§ 12. 
41 tamtéž, § 9a. 
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3) Dozorčí rada 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem o. p. s. Dozorčí rada je nejméně tříčlenná, 

počet členů musí být dělitelný třemi. Dozorčí rada přezkoumává řádnou a mimořádnou 

účetní závěrku a výroční zprávu, nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a 

správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do 

účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, svolat mimořádné 

jednání správní rady. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a 

musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.42

1.3.3 Činnost a hospodaření o. p. s. 

Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla o. p. s. založena, 

může vykonávat i činnost doplňkovou nebo hospodářskou. Doplňková činnost je např. 

nájem vlastního majetku nebo uzavírání smluv o reklamě. Hospodářská činnost je 

podnikatelská činnost, k jejímuž výkonu je nezbytné živnostenské nebo jiné oprávnění. 

Obě činnosti může o. p. s. vykonávat pouze za podmínky, že těmito činnostmi bude 

dosaženo účinnějšího využití majetku a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a 

dostupnost obecně prospěšných služeb. Celý hospodářský výsledek vždy společnost 

převádí do rezervního fondu, kterým v prvé řadě kryje ztrátu příštích období. Dochází 

zde k tzv. reinvestici do hlavní činnosti, která bývá převážně ztrátová.43

Obecně prospěšná společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit 

náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně

prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se 

správou obecně prospěšné společnosti.44

Účetnictví vede o. p. s. v plném rozsahu v případě, že provozuje doplňkovou 

činnost a celkové příjmy (výnosy) v předchozím roce dosáhly tří miliónů Kč. Jinak 

může vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.45

                                               
42 Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, § 15, §16. 
43 STEJSKAL, Jan. Ekonomika neziskové organizace. 2010. s. 20. 
44 Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, § 19. 
45 TAKÁČOVÁ, Hana. Účetnictví neziskových organizací. 2010. s. 11. 
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Ověření roční účetní závěrky auditorem musím mít o. p. s., které: 

a) jsou příjemci dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, rozpočtů územních 

samosprávných celků nebo státního fondu, jejich celkový objem v roce, za který 

je roční účetní závěrka sestavována, přesáhne jeden milion Kč, nebo 

b) překročily ve výši čistého obratu deset milionů Kč.46

Obecně prospěšná společnost má povinnost vypracovat a zveřejnit výroční 

zprávu.47

Obecně prospěšná společnost se může ucházet o dotace ze státního rozpočtu a 

z rozpočtu obcí, nebo jiných územních orgánů. Tuto dotaci nelze právně nárokovat a 

může být poskytnuta na stejnou činnost nebo na stejný projekt pouze z jednoho místa.48

Pokud o. p. s. poruší ustanovení zákona (např. provozuje doplňkovou činnost na 

úkor hlavní činnosti, neposkytuje služby uvedené ve zřizovací listině, apod.), pozbývá: 

• pro rok, v němž došlo k porušení, daňová zvýhodnění stanovená zákonem o 

obecně prospěšných společnostech, zákonem o daních z příjmů a zákonem o 

dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, 

• pro následující zdaňovací období po roce, v němž k porušení došlo, daňová 

zvýhodnění stanovená zákonem o dani z převodu nemovitostí.49

                                               
46 Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, § 19. 
47 tamtéž, § 20. 
48 TAKÁČOVÁ, Hana. Účetnictví neziskových organizací. 2010. s. 8. 
49 tamtéž, s. 11, 12. 
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1.3.4 Zrušení a zánik o. p. s. 

Obecně prospěšná společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku. Zániku předchází 

zrušení s likvidací nebo bez likvidace.50

Obecně pospěšná společnost se zrušuje:  

a) uplynutím doby, na kterou byla založena,  

b) dosažením účelu, pro který byla založena, 

c) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné 

společnosti, 

d) vnitrostátní fúzí nebo rozdělením, 

e) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení o. p. s., jinak dnem, kdy toto 

rozhodnutí nabude právní moci, 

f) prohlášením konkursu na její majetek.51

 Likvidace se nevyžaduje, jde-li o zrušení o. p. s. sloučením, splynutím či 

rozdělením. K sloučení nebo splynutí může dojít jen s jinou obecně prospěšnou 

společností, rozdělit se může jen na jiné obecně prospěšné společnosti. Dojde-li 

k likvidaci o. p. s., jmenuje správní rada likvidátora. V případě, že tomu tak není, bez 

zbytečného odkladu jmenuje likvidátora příslušný soud podle sídla o. p. s. Při likvidaci 

je zpeněžen pouze majetek nutný pro splnění závazků o. p. s. Zakládací listina může 

také určit obecně prospěšnou společnost oprávněnou k přijetí likvidačního zůstatku při 

zrušení společnosti s likvidací. Může rovněž stanovit, že určení takové obecně

prospěšné společnosti provede správní rada v rozhodnutí o zrušení společnosti. 

Nejedná-li se o tento případ, likvidační zůstatek nabídne likvidátor k převodu obci, ve 

které sídlí o. p. s. v likvidaci. Bezúplatně lze likvidační zůstatek převést na obec pouze 

za podmínky, že se obec smluvně zaváže jej využít v plném rozsahu k zajišťování 

obecně prospěšných služeb. Pokud obec nepotvrdí úmysl převzít likvidační zůstatek, 

přechází na Českou republiku, která jej použije k poskytování obecně prospěšných 

služeb.52

                                               
50 Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, § 7. 
51 Tamtéž, § 8 odst. 1. 
52 STEJSKAL, Jan. Ekonomika neziskové organizace. 2010. s. 22, 23. 
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1.4 Nadace a nadační fondy 

Nadace a nadační fondy jsou právnickou osobou, jejich existenci a fungování 

upravuje zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Nadace a nadační fondy jsou účelová sdružení majetku zřízená a vzniklá pro 

dosahování obecně prospěšných cílů. Pod pojem „obecně prospěšný cíl“  především 

patří rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních 

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

vzdělávání, tělovýchovy a sportu.53

Součástí názvu nadace musí být označení „nadace“, součástí názvu nadačního 

fondu musí být označení „nadační fond“, jiné osoby nesmějí toto označení používat.54

Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je nadací nebo nadačním fondem v 

souladu se zákonem a statutem nadace nebo nadačního fondu poskytnuto třetí osobě k 

účelu, pro který byly nadace nebo nadační fond zřízeny. Nadačním darem se rozumí 

vše, co je poskytnuto třetí osobou nadaci nebo nadačnímu fondu k dosahování účelu, 

pro který byly nadace nebo nadační fond zřízeny.55

1.4.1 Vymezení pojmu nadace a nadační fond 

Nadace se většinou zřizuje na dlouhou dobu a její majetek musí být způsobilý 

přinášet trvalý výnos. Majetek nadace tvoří nadační jmění a ostatní majetek. 

K dosahování účelu, pro který byla nadace zřízena, by měla využívat především výnos 

z nadačního jmění a ostatního jmění. Nadační jmění je nedotknutelná část majetku 

nadace a  musí být zapsáno v nadačním rejstříku, po dobu trvání nadace nesmí být 

zcizeno. Hodnota nadačního jmění nesmí být nižší než 500 000 Kč a po dobu trvání 

nadace se nesmí snížit pod tuto hodnotu. Finanční prostředky, které jsou součástí 

nadačního jmění, musí být uloženy na zvláštním účtu u banky nebo použity na nákup 

                                               
53 Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 1. 
54 tamtéž, § 1 odst. 3. 
55 tamtéž, § 2. 
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investičních instrumentů nebo na nákup nemovitostí. Pokud jsou peněžní prostředky 

součástí nadačního jmění, nesmí je nadace půjčovat.56

Nadační fond je operativnější forma určená k plnění i krátkodobých obecně

prospěšných cílů, kdy majetek (zejména finanční prostředky) je na jednu stranu 

získáván a v podstatě na druhou stranu zase poskytován na účel, k němuž byl nadační 

fond zřízen. U nadačních fondů není stanoven limit hodnoty majetku. Je to proto, že 

malé nadační fondy by velmi obtížně mohly splnit to, aby jejich majetek neklesl pod 

určitou hodnotu. Podstatou jejich činnosti je sice majetek shromažďovat, ale poté jej 

opět vydávat na obecně prospěšné účely.57

1.4.2 Zřízení a vznik nadace a nadačního fondu 

Nadace nebo nadační fond se zřizuje: 

• písemnou smlouvou uzavřenou mezi zřizovateli, 

• zakládací listinou, je-li zřizovatel jediný, 

• závětí. 

Zřizuje-li se nadace nebo nadační fond smlouvou, musí být pravost podpisu zřizovatelů

na smlouvě úředně ověřena. Zřizuje-li se nadace nebo nadační fond zakládací listinou či 

závětí, musí být nadační listina pořízena ve formě notářského zápisu.58

Nadační listina musí obsahovat:

a) název a sídlo nadace nebo nadačního fondu, 

b) název, sídlo a identifikační číslo zřizovatele (jde-li o právnickou osobu) nebo 

jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště (jde-li o fyzickou osobu), 

c) vymezení účelu, pro který se nadace nebo nadační fond zřizuje, 

d) výši, popřípadě hodnotu majetkového vkladu, který se každý zřizovatel zavazuje 

vložit do nadace nebo nadačního fondu, 

e) počet členů správní rady, jména, příjmení, rodná čísla, popřípadě datum 

narození, a trvalý pobyt členů první správní rady s uvedením způsobu jejich 

jednání jménem nadace nebo nadačního fondu, 

                                               
56 TAKÁČOVÁ, Hana. Účetnictví neziskových organizací. 2010. s. 16, 17. 
57 tamtéž, s. 17. 
58 Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, § 3. 
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f) počet členů dozorčí rady, jména, příjmení, rodná čísla, popřípadě datum 

narození, a trvalý pobyt členů první dozorčí rady anebo jméno, příjmení, rodné 

číslo, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt prvního revizora, vykonává-li 

působnost dozorčí rady revizor, 

g) stanovení pravidla pro omezení nákladů nadace nebo nadačního fondu, 

h) podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, popřípadě okruh osob, kterým 

je lze poskytnout.59

Do 30 dnů ode dne vzniku nadace nebo nadačního fondu musí vydat správní 

rada statut nadace nebo nadačního fondu. Ten upravuje postup pro jednání orgánů

nadace nebo nadačního fondu, podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, 

popřípadě okruh osob, kterým je lze poskytovat, způsob, jakým se nadační příspěvky 

poskytují, jakož i další otázky, které mají být obsaženy v nadační listině a ve statutu 

nadace nebo nadačního fondu.60

Nadace nebo nadační fond vzniká dnem zápisu do rejstříku. Ten vede soud 

určený k vedení obchodního rejstříku. Rejstřík je veřejným seznamem, jeho součástí je i 

statut a výroční zpráva.61

Návrh na zápis nadace nebo nadačního fondu do rejstříku podává zřizovatel, 

popřípadě vykonavatel závěti nebo osoba k tomu jimi písemně zmocněná.62

K návrhu na zápis nadace nebo nadačního fondu do rejstříku se přikládá: 

� nadační listina, 

� doklad o splacení peněžitého vkladu, u nadací doklad o zřízení zvláštního účtu, 

na němž je peněžitý vklad uložen, popřípadě doklad o převzetí nepeněžitého 

vkladu nebo smlouva o správě cenných papírů, 

� výpis z rejstříku trestů členů správní rady, dozorčí rady, popřípadě revizora, 

� u členů správní rady, dozorčí rady, popřípadě revizora, kteří nemají v České 

republice trvalý pobyt, se přikládá příslušný doklad státu jejich trvalého pobytu, 

který osvědčuje, že nebyli pravomocně odsouzeni za úmyslný trestný čin.63

                                               
59 Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, § 3. 
60 tamtéž, § 4. 
61 tamtéž, § 5 odst. 1. 
62 tamtéž, § 5 odst. 2. 
63 tamtéž, § 5. 
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1.4.3 Orgány nadace a nadačního fondu 

1) Správní rada 

Správní rada je statutárním orgánem nadace nebo nadačního fondu. Musí mít 

nejméně tři členy, jejich počet musí být dělitelný třemi. Členem správní rady může být 

pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ona ani 

osoba jí blízká k nadaci nebo k nadačnímu fondu v pracovněprávním nebo obdobném 

vztahu. Členem nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují 

prostředky k plnění účelu nadace nebo nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či 

kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadace nebo 

nadačního fondu poskytovány této právnické osobě. Funkční období členů správní rady 

je tříleté. Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, 

odvoláním, nebo odstoupením.64

2) Dozorčí rada 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace nebo nadačního fondu. Musí být 

zřízena vždy, jestliže nadační jmění nebo majetek nadačního fondu je vyšší než 5 mil. 

Kč. V ostatních případech se zřizuje dobrovolně. Dozorčí rada kontroluje plnění 

podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví, 

přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, dohlíží na to, zda nadace nebo 

nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem 

nadace nebo nadačního fondu, upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává 

návrhy na jejich odstranění, podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní 

činnosti. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo 

osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce nadace nebo nadačního fondu.65

3) Revizor 

Není-li zřízena dozorčí rada, vykonává její působnost revizor.66

„V praxi je běžné , že nadaci řídí ředitel. Ten jedná samostatně v souladu 

s oprávněním, které je této funkci přiznáno, a nebo v rámci generální plné moci, kterou 

mu udělila správní rada.“67

                                               
64 Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, § 10 - § 15. 
65 tamtéž, § 17, § 18, § 19. 
66 tamtéž, § 20. 
67 STEJSKAL, Jan. Ekonomika neziskové organizace. 2010. s. 26. 
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1.4.4 Činnost a hospodaření nadace a nadačního fondu 

Nadace poskytuje příspěvky jiným subjektům (to jsou toky směrem z nadace 

ven), naproti tomu nadace dostává dary a nakládá s nimi, jak je ujednáno v darovací 

smlouvě. Nadace sama dary neposkytuje. Pokud by tak přesto učinila, nemůže využít 

hodnotu daru ke snížení základu daně z příjmů (dle § 20 odst. 8 ZDP).68

Nadační příspěvek, který nadace nebo nadační fondy poskytly osobám, musí být 

těmito osobami použit v souladu s podmínkami stanovenými nadací nebo nadačním 

fondem. Jinak musí tyto osoby příspěvek vrátit, nebo vrátit náhradu v penězích. Osoby, 

kterým byl nadační příspěvek poskytnut, jsou povinny na požádání prokázat, jakým 

způsobem a k jakému účelu byl použit. Nadační příspěvek nelze poskytovat členům 

orgánů nadace nebo nadačního fondu, ani politické straně nebo hnutí.69

Nadace nebo nadační fond nesmí vlastním jménem podnikat s výjimkou aktivit, 

které přímo souvisejí s jejich činností (např. pronájem nemovitostí, pořádání loterií, 

tombol, veřejných sbírek, kulturních akcí). Majetek nadace nebo nadačního fondu smí 

být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v nadační listině nebo 

ve statutu nadace nebo nadačního fondu jako nadační příspěvek, k úhradě nákladů na 

ostatní činnosti k plnění účelu nadace nebo nadačního fondu, ale i k úhradě nákladů, 

které souvisejí se správou nadace nebo nadačního fondu. Majetek nesmí být zastaven a 

nesmí být použit k nabytí majetkové účasti na jiných osobách, kromě limitované 

majetkové účasti na akciových společnostech a založení obecně prospěšné 

společnosti.70

Nadace vedou účetnictví v plném rozsahu a roční účetní závěrku musí mít 

ověřenou auditorem. Nadační fondy mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a 

roční účetní závěrku musí mít ověřenou auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn 

celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných nadačním fondem převýší 3 mil. Kč

nebo pokud majetek nadačního fondu je vyšší než 3 mil. Kč. Nadace a nadační fondy 

jsou povinny vypracovat výroční zprávu ve lhůtě stanovené správní radou, nejdéle však 

do šesti měsíců hodnoceného období.71

                                               
68 RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace. 2009. s. 19. 
69 Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, § 21. 
70 TAKÁČOVÁ, Hana. Účetnictví neziskových organizací. 2010. s. 19-21. 
71 tamtéž, s. 21. 
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1.4.5 Zrušení a zánik nadace a nadačního fondu 

 Nadace nebo nadační fond zaniká ke dni výmazu z rejstříku. Zániku nadace nebo 

nadačního fondu předchází jejich zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Likvidace se 

nevyžaduje pokud vnitrostátní fúzí sloučením přechází majetek na jinou nadaci (nadační 

fond), nebo pokud nadace nebo nadační fond nemá žádný majetek.72

Nadace nebo nadační fond se zrušují: 

a) dosažením účelu, 

b) sloučením s jinou nadací nebo nadačním fondem, 

c) rozhodnutím soudu o zrušení nebo prohlášení konkurzu, 

d) prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro 

nedostatek majetku.73

O vnitrostátní fúzi sloučením nadací rozhodují správní rady a to za podmínky, že 

účel nadace, s níž má být sloučena, je shodný nebo obdobný účelu, pro který byla 

nadace zřízena. Stejná podmínka platí i při sloučení nadace s nadačním fondem nebo 

nadačního fondu s jiným nadačním fondem.74

Nadační fond se může přeměnit na nadaci, jestliže majetek nadačního fondu je 

vyšší než 1 mil. Kč, z toho 500 000 Kč musí splňovat podmínky stanovené zákonem pro 

nadační jmění.75

Likvidátora jmenuje bez zbytečného odkladu správní rada nadace nebo 

nadačního fondu. Pokud se tak nestane, je likvidátor jmenován soudem. Při likvidaci je 

zpeněžen pouze majetek nutný pro splnění závazků nadace nebo nadačního fondu. 

Nestanoví-li nadační listina, že likvidační zůstatek má být převeden na jinou nadaci 

(nadační fond), nabídne likvidátor likvidační zůstatek nadaci (nadačnímu fondu), které 

mají shodný nebo obdobný účel. Nestane-li se tak, nabídne likvidátor likvidační 

zůstatek ostatním nadacím, poté nadačním fondům. Likvidátor přednostně převede 

likvidační zůstatek na nadaci (nadační fond), která je účelem likvidované nadaci 

nejbližší. Nepřijme-li likvidační zůstatek žádná nadace ani nadační fond, je likvidační 

zůstatek nabídnut obci, v níž má nadace nebo nadační fond sídlo. Pokud obec nabídku 

                                               
72 Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 1. 
73 tamtéž, § 7 odst. 2. 
74 tamtéž, § 8. 
75 tamtéž, § 8a. 
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nepřijme, přechází likvidační zůstatek na stát. Likvidační zůstatek musí nabyvatel 

použít pro plnění obecně prospěšných cílů.76

                                               
76 Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, § 9. 
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1.5 Církve a náboženské společnosti 

Církve a náboženské společnosti upravuje zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a 

náboženských společnostech ve znění pozdějších předpisů.  

Podle tohoto zákona je zaručena svoboda náboženského vyznání. Každý má 

právo svobodně projevovat své náboženství, změnit své náboženství nebo víru anebo 

být bez náboženského vyznání. Nikdo nesmí být nucen ke vstupu do církve a 

náboženské společnosti ani k vystoupení z ní. Nikdo nesmí být omezen na svých 

právech proto, že se hlásí k církvi a náboženské společnosti, že se účastní její činnosti, 

že ji podporuje, nebo je bez vyznání. 77

Církví a náboženskou společností se rozumí dobrovolné společenství osob s 

vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, 

založené za účelem vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, a 

zejména s tím spojeného shromažďování, bohoslužby, vyučování a duchovní služby. 

Stát, kraje a obce nemohou provádět náboženskou nebo protináboženskou činnost. 

Církev a náboženská společnost nesmí používat název, který by ji mohl podle názvu 

činit zaměnitelnou s registrovanou církví a náboženskou společností nebo jinou 

právnickou osobou.78

1.5.1 Vznik církve a náboženské společnosti 

Vznikat a vyvíjet svou činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž 

činnost je v rozporu s právními předpisy a jejíž učení nebo činnost ohrožuje práva, 

svobody a rovnoprávnost občanů, jejich sdružení ohrožuje demokratické základy státu, 

jeho suverenitu, nezávislost a územní celistvost, a je v rozporu s ochranou veřejné 

mravnosti, popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob, 

omezuje osobní svobodu osob, je utajována vcelku nebo v některých částech.79

Církev a náboženská společnost se stává právnickou osobou registrací na 

Ministerstvu kultury ČR, které přidělí identifikační číslo a tuto skutečnost oznámí 

                                               
77 Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, § 2. 
78 tamtéž, § 3, § 4. 
79 tamtéž, § 5. 
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Českému statistickému úřadu. Návrh na registraci podávají nejméně tři fyzické osoby 

starší 18 let.80

Návrh na registraci musí obsahovat:

a) základní charakteristiku církve a náboženské společnosti, jejího učení a poslání, 

b) zápis o založení církve a náboženské společnosti na území ČR, 

c) v originále podpisy nejméně 300 zletilých občanů ČR nebo cizinců s trvalým 

pobytem v České republice hlásících se k této církvi a náboženské společnosti,  

d) základní dokument.81

Základní dokument musí obsahovat:

a) název církve a náboženské společnosti, 

b) poslání církve a náboženské společnosti a základní články její víry, 

c) sídlo církve a náboženské společnosti na území České republiky, 

d) označení orgánu církve a náboženské společnosti, který jedná jejím jménem jako 

statutární orgán, způsob jeho jednání a jeho ustavování a odvolávání, délku 

funkčního období jeho členů, popřípadě označení dalších orgánů církve a 

náboženské společnosti a orgánů řeholních institucí, 

e) osobní údaje členů orgánu podle písmene d), jsou-li členové statutárního orgánu 

v době podání návrhu ustaveni, 

f) organizační strukturu církve a náboženské společnosti, 

g) způsob ustavování a odvolávání duchovních a seznam v církvi a náboženské 

společnosti používaných označení duchovních, 

h) způsob schvalování změn základního dokumentu a dokumentů, které jsou 

přikládány k základnímu dokumentu, nebo z nichž jsou uváděny údaje do 

základního dokumentu, 

i) začlenění církve a náboženské společnosti do struktur církve a náboženské 

společnosti mimo území České republiky, 

j) zásady hospodaření církve a náboženské společnosti, 

k) způsob naložení s likvidačním zůstatkem, 

l) práva a povinnosti osob hlásících se k církvi a náboženské společnosti.82

                                               
80 RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace. 2009. s. 16. 
81 Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, § 10. 
82 tamtéž, § 10. 
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Registrace je také nutná, pokud dojde ke změnám základního dokumentu církve 

a náboženské společnosti, ke změnám zakladatelské smlouvy svazu církví a 

náboženských společností, jeho názvu, sídla a stanov.83

1.5.2 Činnost církve a náboženské společnosti 

Registrovaná církev a náboženská společnost může k plnění svého poslání 

zejména: 

a) vyučovat a vychovávat své duchovní i laické pracovníky ve vlastních školách, 

jiných zařízeních a na vysokých školách bohosloveckých a bohosloveckých 

fakultách, 

b) získat oprávnění k výkonu zvláštních práv.84

Registrovaná církev a náboženská společnost může k plnění svého poslání získat 

oprávnění k výkonu těchto zvláštních práv: 

a) vyučovat náboženství na státních školách, 

b) pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby 

v ozbrojených silách České republiky, v místech, kde se vykonává vazba, trest 

odnětí svobody, zabezpečovací detence, ochranné léčení a ochranná výchova,  

c) být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení 

církví a náboženských společností, 

d) konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky, 

e) zřizovat církevní školy, 

f) zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem 

zpovědního tajemství, je-li tato povinnost tradiční součástí učení církve a 

náboženské společnosti nejméně 50 let. 

Registrovaná církev a náboženská společnost každoročně zveřejňuje výroční zprávu o 

výkonu těchto zvláštních práv.85

                                               
83 Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, § 15. 
84 tamtéž, § 6 odst. 3. 
85 tamtéž, § 7. 



38

K výkonu práva náboženské svobody mohou registrované církve a náboženské 

společnosti založit svaz církví a náboženských společností, jejichž členy mohou být jen 

registrované církve a náboženské společnosti.86

Orgán registrované církve a náboženské společnosti může navrhnout k evidenci 

účelové zařízení, které poskytuje obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro 

všechny uživatele stejných podmínek.87

Podnikatelské aktivity smějí být vykonávány pouze jako doplňková výdělečná 

činnost. V rámci hlavní činnosti není žádný úkon katolické církve zpoplatněn, nýbrž má 

charakter kostelních sbírek a dobrovolnosti. Sbírky a příspěvky jsou organizovány podle 

zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů. Vlastnické 

vztahy majetku jsou poněkud složité – nalezneme zde movitý i nemovitý majetek 

církevní, obecní, státní, ale také majetek patronátní, tj. majetek sice církevní, k jehož 

opatrovnictví se však zavázal někdo jiný.88

Jako finanční zdroj jsou využívány výnosy z vlastního majetku, již uváděné 

kostelní sbírky, dary od právnických a fyzických osob a dále různé dotace od státu. 

Církev využívá dotace převážně z Ministerstva kultury na mzdy a platy duchovních,

Ministerstva školství k financování vzdělávacích a výchovných zařízení, Ministerstva 

práce a sociálních věcí na oblasti sociální a Ministerstva zdravotnictví na charitativní 

péči o nemocné občany.89

Hospodaření církví a náboženských společností se řídí zákonem č. 218/1949 Sb., 

o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění 

pozdějších předpisů. Zástupci církví a náboženských společností a správci církevního 

majetku jsou povinni sestavovat rozpočty a závěrečné účty a předkládat je ke schválení 

Státnímu úřadu pro věci církevní. Rozpočty jsou sestavovány podle zásad státního 

rozpočtu. 90

                                               
86 Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, § 8. 
87 TAKÁČOVÁ, Hana. Účetnictví neziskových organizací. 2010. s. 31. 
88 RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace. 2009. s. 17. 
89 tamtéž, s. 17. 
90 tamtéž, s. 17. 
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1.5.3 Zánik církve a náboženské společnosti 

 Církev a náboženská společnost zaniká zrušením registrace v seznamu církví a 

náboženských společností, a to likvidací i bez likvidace. Zrušení bez likvidace může 

nastat pouze tehdy, dochází-li ke zrušení registrace na základě žádosti registrované 

církve a náboženské společnosti a svazu církví a náboženských společností a přechod 

všech jejich práv a závazků jejich evidovaných právnických osob je průkazně doložen 

písemným závazkem jiné registrované církve a náboženské společnosti o převzetí všech 

těchto práv a závazků.91

Likvidační zůstatek z likvidace přechází na jinou registrovanou církev a 

náboženskou společnost určenou v základním dokumentu. Pokud taková registrovaná 

církev a náboženská společnost není nebo likvidační zůstatek odmítne, připadá 

likvidační zůstatek státu, který jej musí využít ve prospěch registrovaných církví a 

náboženských společností.92

                                               
91 TAKÁČOVÁ, Hana. Účetnictví neziskových organizací. 2010. s. 34. 
92 Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, § 24. 
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1.6 Účetnictví neziskových organizací 

Ze zákona o účetnictví vyplývá povinnost vést účetnictví také pro účetní 

jednotky, které nebyly založeny za účelem podnikání, pokud jsou právnickými osobami 

a mají sídlo na území České republiky.93

Zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám přednostně vést účetnictví 

v plném rozsahu. Pro některé vybrané druhy neziskových organizací, vyjmenované v    

§ 9 odst. 3 zákona o účetnictví, je dána možnost vést účetnictví ve zjednodušeném 

rozsahu.94

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mohou vést:

• občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, 

• církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou právnickou 

osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských 

společností, 

• obecně prospěšné společnosti, 

• honební společenstva, 

• nadační fondy, 

• společenství vlastníků bytových jednotek, 

• bytová družstva, která nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, 

a družstva, která jsou založena výhradně za účelem zajišťování hospodářských, 

sociálních anebo jiných potřeb svých členů.95

Účetnictví upravují tyto právní předpisy: 

- zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

účetnictví pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů

- české účetní standardy č. 401-414. 

                                               
93 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 2. 
94 RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace. 2009. s. 86. 
95 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 3. 
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Jednoduché účetnictví mohou vést: 

� občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, 

� církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní 

právnickou osobou, 

� honební společenstva, 

pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou  3 000 000 

Kč. Vztahují se na ně ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a jeho 

prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého 

účetnictví, ve znění účinném k 31. prosinci 2003.96

  

Právní úprava pro vedení jednoduchého účetnictví: 

- zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění zákona č. 437/2003 Sb., 

- vyhláška č. 507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

účetnictví pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, 

- opatření MF ČR č.j. 281, 283/77 411/2000, kterým se stanoví postupy účtování 

pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduché účetnictví. 

„N ěkteří účetní se mylně domnívají, že výše uvedená právní úprava jim 

umožňuje vést tzv. daňovou evidenci. Tuto evidenci mohou vést výhradně fyzické osoby, 

což nevýdělečné organizace v žádném případě nejsou!“97

  

Některé neziskové organizace jsou povinny vyhotovit výroční zprávu. Ty 

organizace, které nevydávají výroční zprávu, mohou vydat zprávu o hospodaření. Jejím 

účelem je především informování členů organizace, členů rady, výboru či jiných orgánů

o skutečnostech, které v oblasti hospodaření nastaly v daném období a které jsou 

podstatné pro jejich činnost a rozhodování.98

                                               
96 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 38a. 
97 STEJSKAL, Jan. Ekonomika neziskové organizace. 2010. s. 40. 
98 tamtéž, s. 168. 
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1.7 NNO a daň z příjmů právnických osob 

Daň z příjmů právnický osob je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, od § 17 ZDP a dále. Tento zákon se také týká 

neziskových organizací, které jsou zákonem označeny jako poplatníci, kteří nejsou 

založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.99 Jejich výčet je uveden v § 18 odst. 8 ZDP a 

spadají sem i v této práci řešené nestátní neziskové organizace. 

1.7.1 Předmět daně

Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s 

veškerým majetkem.100

U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, jsou 

předmětem daně vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků a z nájemného.101

Předmětem daně nejsou příjmy získané nabytím akcií, zděděním nebo 

darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva s výjimkou z nich 

plynoucích příjmů.102 Příjmy získané zděděním nebo darováním nemovitosti, movité 

věci nebo majetkového práva jsou předmětem daně dědické nebo darovací.103

Dále u neziskových organizací nejsou předmětem daně příjmy: 

a) z činností vyplývajících z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje) 

vynaložené v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší; činnosti, které 

jsou posláním těchto poplatníků, jsou stanoveny zvláštními předpisy, statutem, 

stanovami, zřizovacími a zakladatelskými listinami, 

b) z dotací, příspěvků na provoz a jiných podpor ze státního rozpočtu, rozpočtu 

kraje a rozpočtu obce, z prostředků poskytnutých státními fondy, z podpory 

poskytnuté regionální radou regionu soudržnosti, z podpory od Vinařského 

                                               
99 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 18 odst. 3. 
100 tamtéž § 18 odst. 1. 
101 tamtéž § 18 odst. 3. 
102 tamtéž § 18 odst. 2 písm. a). 
103  Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 

pozdějších předpisů. 



43

fondu, z prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie nebo veřejných 

rozpočtů cizích států, 

c) z úroků z vkladů na běžném účtu.104

Dar a reklama

Pro správné určení předmětu daně je důležité nezaměňovat dar a reklamu. Dary 

totiž nejsou předmětem daně a reklamy jsou vždy předmětem daně u neziskových 

organizací. 

Darování znamená jednosměrný transfer majetku, kdy dárce nepožaduje žádnou 

protislužbu. Pro daňové účely musí dárce i obdarovaný danou skutečnost prokázat. 

Ministerstvo financí neuvádí přímo darovací smlouvu, ale v podstatě se jedná o doklad 

s náležitostmi darovací smlouvy. Neziskové organizace mohou dárci veřejně poděkovat, 

např. tím, že ho uvede do seznamu dárců, musí ale sledovat, aby svým zveřejněním 

nerealizovaly reklamu.105

V případě darování za protiplnění se již nejedná o dar, ale o příjem za reklamu. 

Konečným cílem reklamy je zajištění finančního prospěchu sponzora, ten však nemusí 

být jediným cílem. Jako prostředky reklamy slouží např. plakáty, logo, graficky 

znázorněného znaku firmy, organizace, vyrábějící označené výrobky, výrobní značky. 

Ve smlouvě je specifikace protislužby směřující k propagaci dárce.106

                                               
104 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 18 odst. 4. 
105 RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace. 2009. s. 226, 227. 
106 PELC, Vladimír. Daňové podmínky působení neziskových subjektů. 2010. s. 19 
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1.7.2 Hlavní a doplňková činnost NNO 

Při určování daňové povinnost NNO je důležité rozlišit, zda dané příjmy jsou 

z činností vyplývajících z jejich poslání nebo z hospodářské (vedlejší) činnosti. 

Hlavní činností se rozumí aktivity, pro které byla organizace založena a které má 

zapsány v základních dokumentech (stanovy, statut, atd.). Tyto aktivity si stanoví 

organizace sama a záleží jen na ní, jak podrobně si hlavní činnost ve stanovách definuje. 

Výkon hlavní činnosti bývá neziskový, ale ani trvale kladný výsledek hospodaření 

hlavní činnosti nemění neziskovou organizaci v ziskovou.107

Příjmy z hlavní činnosti nejsou předmětem daně za podmínky, že náklady 

(výdaje) vynaložené v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší (viz. 

předchozí kapitola). Splnění této podmínky se posuzuje za celé zdaňovací období podle 

jednotlivých druhů činností. Pokud jednotlivá činnost v rámci téhož druhu činnosti je 

prováděna jak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou nižší nebo rovny než související 

náklady (výdaje) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, tak za ceny, kdy 

dosažené příjmy jsou vyšší než související náklady (výdaje) vynaložené na jejich 

dosažení, zajištění a udržení, jsou předmětem daně pouze příjmy z těch jednotlivých 

činností, které jsou vykonávány za ceny, kdy příjmy převyšují související výdaje.108

Pokud podmínka neziskovosti není splněna u některé z činností, pak tyto příjmy tvoří 

základ daně poplatníka, který vůči těmto zdanitelným příjmům může uplatnit daňové 

výdaje.109

Do doplňkové (vedlejší, hospodářské) činnosti jsou řazeny takové činnosti, které 

nepatří do vymezení hlavní činnosti.  Patří sem také příjmy z reklamy a nájemného, 

které jsou vždy předmětem daně. Také u doplňkové činnosti je nutné k příjmům přiřadit 

výdaje, které slouží k dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů. Každá nezisková 

organizace může získat živnostenské oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti a 

získávat tímto způsobem další příjmy. V tomto případě se musí vypořádat se všemi 

povinnostmi, které platí pro běžné ziskové subjekty.110

                                               
107 STEJSKAL, Jan. Ekonomika neziskové organizace. 2010. s. 217, 218. 
108 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 18 odst. 6. 
109 PELC, Vladimír. Daňové podmínky působení neziskových subjektů. 2010. s. 20-22. 
110 STEJSKAL, Jan. Ekonomika neziskové organizace. 2010. s. 218, 219. 
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1.7.3 Osvobození od daně

Příjmy, které jsou osvobozeny od daně týkající se NNO, jsou především: 

� členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských 

listin, přijaté zájmovými sdruženími právnických osob, profesními komorami s 

nepovinným členstvím, občanskými sdruženími včetně odborových organizací, 

politickými stranami a politickými hnutími, 

� výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů u 

registrovaných církví a náboženských společností, 

� příjmy Fondu dětí a mládeže, 

� příjmy poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, 

které jim plynou jako odvod části výtěžku loterií a jiných podobných her 

povolených podle zvláštního právního předpisu, 

� výnosy z nadačního jmění, jejichž výčet a podmínky uvádí ZDP 

� úrokové příjmy plynoucí z prostředků veřejné sbírky pořádané na financování 

vědy a vzdělávání, k výzkumným a vývojovým účelům, pro potřeby kultury, 

školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na 

ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, 

humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské 

společnosti, tělovýchovné a sportovní, politickým stranám a politickým hnutím 

pro jejich činnost.111

Aby členské příspěvky mohly být od daně z příjmů osvobozeny, musí jít o 

příspěvky vymezené ve stanovách, statutu, zřizovací nebo zakladatelské listině, a 

vymezené tak, aby byly identifikovatelné v absolutní výši za vymezené období nebo 

algoritmem jejich výpočtu apod. Statut může definovat také jako členské příspěvky 

např. vstupní členský vklad v jiné výši, než pravidelný členský příspěvek, nebo také tzv. 

mimořádný členský příspěvek. Různí členové také mohou platit různou výši členských 

příspěvků. V každém případě musejí být podmínky v uvedených dokumentech zřetelně

stanoveny.112

Od daně z příjmu jsou osvobozeny pouze výnosy kostelních sbírek, tedy ne 

jiných sbírek, byť by měli charitativní určení. Příspěvky členů musejí být pro účely 

                                               
111 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 19. 
112 PELC, Vladimír. Daňové podmínky působení neziskových subjektů. 2010. s. 25, 26. 
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zdaňování určené v absolutní výši za vymezené období nebo algoritmem jejich výpočtu 

apod.113

Výtěžky loterií a jiných podobných her musejí být použity na sociální, 

zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel, a to 

nejméně 6 % až 20 % části výtěžku.114

Rozsáhlé osvobození od daně z příjmu přisuzuje zákon nadacím. Jedná se o 

osvobození příjmů z pronájmu, příjmů z práv a úrokových příjmů a výnosů z cenných 

papírů za podmínky, že předměty pronájmu, práva a peněžní prostředky či cenné papíry 

jsou součástí nadačního jmění, tedy součástí majetku nadace. Osvobození se nevztahuje 

na příjmy, které byly nadací použity v rozporu se zákonem o nadacích a nadačních 

fondech.115

Poplatníci jsou povinni vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni účetní závěrky 

byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem daně, od příjmů, které předmětem 

daně nejsou nebo jsou od daně osvobozeny. Obdobně to platí i pro vykazování nákladů

(výdajů). Pokud tato povinnost nebude splněna, učiní se tak mimoúčetně v daňovém 

přiznání.116

Náklady (výdaje) související s druhem činnosti nebo jednotlivou činností 

v rámci téhož druhu činnosti, z níž dosažené příjmy nejsou předmětem daně nebo jsou 

od daně osvobozeny, nelze přičítat k nákladům (výdajům) souvisejícím s druhem 

činnosti nebo jednotlivou činností v rámci téhož druhu činnosti, z níž dosažené příjmy 

jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny.117

                                               
113 PELC, Vladimír. Daňové podmínky působení neziskových subjektů. 2010, s. 26. 
114 tamtéž, s. 26, 27. 
115 tamtéž, s. 27, 28. 
116 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 18 odst. 7. 
117 tamtéž, § 23 odst. 5. 
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1.7.4 Daňová zvýhodnění 

Zákon poskytuje neziskovým organizacím řadu daňových zvýhodnění, 

nejvýznamnější je položka snižující základ daně dle § 20 odst. 7 ZDP. 

Položky odčitatelné od základu daně

§ 34 ZDP uvádí položky odčitatelné od základu daně: 

• daňová ztráta za předchozí zdaňovací období, a to nejdéle v 5 zdaňovacích 

obdobích – pro neziskové organizace tato možnost vyplývá pouze v rámci jejich 

hospodářské činnosti, eventuálně v případě pronájmu majetku; možnost odpočtu 

je přímo ze zákona odepřena obecně prospěšným společnostem, 

• 100 % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím období 

nebo období, za které se podává daňové přiznání, při realizaci projektů výzkumu 

a vývoje.118

Položky snižující základ daně

Poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou 

základ daně snížený podle § 34 ZDP dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 

Kč, použijí-li prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí 

nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem 

daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. V 

případě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 

Kč, maximálně však do výše základu daně.119

                                               
118 RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace. 2009. s. 169. 
119 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 20 odst. 7. 
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Tabulka 1: Snížení základu daně (Zdroj120) 

Základ daně 30% ze základu daně
Možné snížení 

základu daně

100 000 Kč 30 000 Kč 100 000 Kč

150 000 Kč 45 000 Kč 150 000 Kč

200 000 Kč 60 000 Kč 200 000 Kč

300 000 Kč 90 000 Kč 300 000 Kč

500 000 Kč 150 000 Kč 300 000 Kč

1 000 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč

2 000 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč

3 000 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč

4 000 000 Kč 1 200 000 Kč 1 000 000 Kč

5 000 000 Kč 1 500 000 Kč 1 000 000 Kč

Díky položce snižující základ daně se získá daňové úspory, která je součinem 

hodnoty úspory a daňové sazby. Např. při snížení základu daně o 1 mil. je daňová 

úspora 190 000 Kč  (sazba daně 19 %). Při snížení základu daně o 300 000 je daňová 

úspora 57 000 Kč (300 000* 0,19).121 Výše daňové úspory a její využití se uvádí v 

Příloze k účetní závěrce.122

Dosažení základu daně do 300 000 Kč umožňuje malým organizacím pořádání 

drobných kulturních, sportovních a obdobných akcí, aniž by tyto pořádané aktivity 

podléhaly zdanění. To však neznamená, že takový subjekt nepodává přiznání k daním 

z příjmů. Snížení základu daně mohou neziskové organizace realizovat za předpokladu, 

že použijí takto získané prostředky ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, 

z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně. Ušetřené prostředky musí být použity 

nejdéle ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. V žádném předpise 

není určeno, jakým způsobem podmínku naplnit, správce daně má však právo kontroly 

                                               
120 PELC, Vladimír. Daňové podmínky působení neziskových subjektů. 2010. s. 33. 
121 tamtéž, s. 33 
122 Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní 

jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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jejího plnění. Možnost snížit daňový základ nemohou využít subjekty v době, kdy 

podávají přiznání k datu ukončení činnosti, protože by nesplnily podmínku použití 

prostředků pro krytí výdajů spojených s výkonem hlavních činností.123

Ve zdaňovacím období, kdy poplatník končí činnost nebo končí stanovená lhůta 

pro použití prostředků, je poplatník povinen zvýšit základ daně v takové výši, která 

odpovídá hodnotě ušetřené daně podle § 20 odst. 7 ZDP nebo její části, a to v takové 

výši, v jaké takto získané prostředky nebyly použity v souladu s podmínkou pro snížení 

základu daně.124

1.7.5 Daňové přiznání 

Nezisková organizace je nejdříve povinna splnit registrační povinnost. Daňový 

subjekt, který obdrží povolení nebo získá oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem 

příjmů, které jsou předmětem daně, nebo jejíž výsledky jsou předmětem daně, je 

povinen do 30 dnů podat přihlášku k registraci u příslušného správce daně.125

Neziskové organizace nemají povinnost podat daňové přiznání, pokud nemají 

příjmy, které jsou předmětem daně, nebo mají pouze příjmy od daně osvobozené (§ 19 

ZDP) a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36 odst. 2 

ZDP), a nebo nemá povinnost uplatnit postup podle § 23 odst. 3. písm. a) bodu 9 

ZDP.126

Pokud neziskové organizace nepodávaly daňové přiznání, musely tuto 

skutečnost oznámit finančnímu úřadu.127

 S účinností od 1. ledna 2011 novely zákona o dani z příjmu se na poplatníky 

uvedené § 18 odst. 3 nevztahuje povinnost sdělit tuto skutečnost správci daně podle 

daňového řádu.128 Daňový řád totiž jinak ukládá daňovému subjektu povinnost sdělit 

                                               
123 RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace. 2009. s. 167, 168. 
124 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 23 odst. 3 písm. a) bod 9. 
125 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 125 odst. 1. 
126 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 38m odst. 7 písm. a). 
127 STEJSKAL, Jan. Ekonomika neziskové organizace. 2010. s. 219. 
128 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 38m, odst. 8. 
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správci dani skutečnost, že mu nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost 

k dani, ke které je registrován.129

Subjekty, které nesplní podmínku § 38m ZDP, podávají daňové přiznání. Jak 

správně vyplnit daňové přiznání bude uvedeno v následujících kapitolách. 

Součástí přiznání k dani z příjmů právnických osob je účetní závěrka (rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce).130

                                               
129 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 136, odst. 5. 
130 STEJSKAL, Jan. Ekonomika neziskové organizace. 2010. s. 224. 
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2 Analýza problému 

V této kapitole jsou představeny dvě neziskové organizace, občanské sdružení 

Klub Pohoda Svitavy a Vzdělávací obecně prospěšná společnost Litomyšl. Dle 

podkladů z účetnictví je provedena analýza jejich příjmů, která následně vede k určení 

daňové povinnosti. Současně s tím jsou zpracována daňová přiznání. 

2.1 Klub Pohoda Svitavy 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o.s. 

Gruzínská č.1912/10, 568 02, Svitavy 

IČO: 43508952 

Klub Pohoda je občanské sdružení, které obnovilo svou činnost na území okresu 

Svitavy v únoru roku 2000. Pracuje samostatně a má právní subjektivitu. Cílem Klubu 

je pomáhat rodinám, které pečují o zdravotně postižené děti. Tohoto cíle dosahuje tím, 

že:  

� pořádá rehabilitační pobyty pro děti a mladistvé se zdravotním postižením a 

jejich rodiny,

� poskytuje speciální poradenství rodinám, které pečují o dítě nebo mladistvého, 

tím usnadňuje orientaci v systému sociálních zákonů,

� provozuje půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, která 

napomáhá překlenutí doby, než potřebnou pomůcku rodina opatří ze 

zdravotního pojištění nebo nechá opravit.131

Rehabilitační pobyty se konají tradičně každý rok, v roce 2010 se akce 

uskutečnila v Anenském mlýně. Další každoroční akce se jmenuje Za lano. Jedná se o 

celostátní aktivitu rodičů prosazující potřeby rodin pečujících o děti s těžkým 

zdravotním postižením. Na této akci se setkávají rodiče, politická reprezentace, dále 

odborníci z oblasti zdravotnictví, školství a sociálních věcí. Každý z nich se snaží 

pomoci optimalizovat život rodin, které pečují o své blízké v domácím prostředí.132

Klub Pohoda vede jednoduché účetnictví. Využil tak možnosti dle § 38a Zákona 

o účetnictví, podle kterého mohou vést jednoduché účetnictví občanská sdružení, které 

                                               
131
ČÍŽKOVÁ, Martina. Výroční zpráva 2008. [online]. 2008. 

132 více o činnosti Klubu Pohoda SY v Příloze bakalářské práce (viz. Příloha č. 1) 
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mají právní subjektivitu a pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní 

období nepřesáhnou 3 000 000 Kč.133

Klub Pohoda má povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmu právnických 

osob, a to především díky příjmům z reklamy. Této problematice se věnuje další 

kapitola. 

Dále je poplatníkem daně silniční dle § 2 odst. 1 Zákona o dani silniční. 

Předmětem daně jsou vozidla, která jsou používána k činnostem, z nichž plynoucí 

příjmy jsou předmětem daně z příjmů (činnost, která souvisí s příjmy z reklamy).134

                                               
133 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 38a. 
134 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1. 
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2.1.1 Klub Pohoda SY a daň z příjmů právnických osob 

Výpočet daně začíná v samotném účetnictví. Jak již bylo uvedeno, Klub Pohoda 

vede jednoduché účetnictví. Při výpočtu se vychází z opisu z peněžního deníku, kde je 

přehled veškerých příjmů a výdajů za celý rok 2010 (viz. Příloha č. 2). 

Účetnictví se člení na jednotlivé výkony a to podle jednotlivých druhů činností. 

Způsob členění uvádí následující tabulka. Toto rozčlenění bude dále závazné při 

posuzování tzv. „neziskovosti“. Tato podmínka bude splněna v případě, že výdaje 

vynaložené v souvislosti s prováděním daných činností budou vyšší než příjmy z těchto 

činností. 

Tabulka 2: Označení výkonů v peněžním deníku (Zdroj135) 

Výkon Činnost 

00000 Provoz 

00300 Za Lano 

00600 Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 

01400 Akce „Poradní den“ 

Podle tohoto členění je vytvořen přehled příjmů a výdajů jednotlivých činností. 

Tento přehled bude použit jako příloha v daňovém přiznání. 

U každé činnosti je vidět, že příjmy nejsou vyšší než výdaje. Podmínka 

„neziskovosti“ byla splněna. 

Akce „Za Lano“

výdaje příjmy 

potřeby na akci 800,- dary 800,-

HV = 0,- 

Akce „Poradní den“

výdaje příjmy 

potřeby na akci 823,- dary 800,-

HV = -23,- 

                                               
135 Výkony v peněžním deníku. Svitavy : ARPZPD v ČR Klub POHODA Svitavy, 2010. s. 1. 
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Akce „Anenský mlýn 2010“ 

výdaje příjmy 

ubytování a strava 123 200,- státní dotace 23 485,-

půjčení koně 16 000,- dotace města SY 3 000,-

odměny asistentů a terapeutů 5 000,- účastnické poplatky 57 800,-

potřeby pro volný čas 1 114,- dary 42 320,-

cestovné 7 975,- reklama 25 000,-

celkem 153 289,- celkem 151 605,-

HV = -1 684,- 

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 

výdaje  příjmy 

nájem 20 000,- dotace města SY 10 000,-

dary 10 000,-

celkem 20 000,- celkem 20 000,-

HV = 0,- 

Provoz

výdaje příjmy 

cestovné 3 647,-členské příspěvky 900,-

publikace a časopis 438,- přeplatek od FU 2 200,-

poplatky bance 231,- úroky na BÚ 89,04,-

pojištění 1 000,- dary 200,-

licence Antiviru 1 152,-

účastnický poplatek Praha 2 250,-

doména a provoz www 876,-

režijní materiál 1 359,-

celkem 10 953,- celkem 3 389,04,-

HV = -7 563,96,- 
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Celkové výdaje činí 185 865 Kč a celkové příjmy jsou 176 594,04 Kč. Celkový 

hospodářský výsledek je ztrátový a je ve výši -9 270,96 Kč.

2.1.2 Analýza příjmů dle ZDP 

Analýza jednotlivých příjmů je provedena dle jednotlivých paragrafů a zjišťuje, 

zda tyto příjmy jsou či nejsou předmětem daně nebo jsou osvobozeny od daně. Na závěr 

kapitoly se ukáže, zda je potřeba nějaký příjem zdanit a podat daňové přiznání. 

1) Dary - nejsou předmětem daně dle § 18 odst. 2 písm. a) ZDP. 

2) Příjmy z hlavní činnosti - předchozí tabulky ukazují, že podmínku neziskovosti 

splňují všechny činnosti, příjmy z hlavní činnost nejsou předmětem daně dle      

§ 18 odst. 4 písm. a) ZDP. 

3) Státní dotace, dotace města Svitavy - nejsou předmětem daně dle                        

§ 18 odst. 4 písm. b) ZDP. 

4) Úroky na běžném účtu - nejsou předmětem daně dle § 18 odst. 4 písm. c) ZDP. 

5) Členské příspěvky - osvobozeny dle § 19 odst. 1 písm. a) ZDP. 

6) Reklama - příjmy z reklam jsou vždy předmětem daně dle § 18 odst. 3 ZDP. 

Tento příjem bude tvořit základ daně. 

Klub nesplňuje podmínku dle § 38m odst. 7 písm. a) ZDP, který uvádí případy, 

kdy neziskové organizace nemusí podat daňové přiznání. Klub Pohoda má tedy 

povinnost podat daňové přiznání. Tato povinnost vzniká na základě příjmů z reklamy, 

které jsou předmětem daně. 
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2.1.3 Analýza hospodářského výsledku 

Rozbor hospodářského výsledku je proveden tak, že je rozdělen na hlavní a 

doplňkovou činnost. 

Hlavní činnost

příjmy  výdaje  

dary 54 120,- výdaje na hlavní činnost 185 865,-

členské příspěvky 900,-

příspěvky města 13 000,-

státní dotace 23 485,-

úroky na BU 89,04,-

akce a ostatní příjmy 60 000,-

příjmy z hlavní činnosti 151 594,04,- výdaje na hlavní činnost 185 865,-

HV = - 34 270,96,- 

Doplňková činnost

příjmy výdaje 

reklama 25 000,- výdaje na reklamu 0,-

příjmy doplňková činnost 25 000,- výdaje doplňková činnost 0,-

HV = 25 000,- 

Výdaje celkem = 185 865,- 

Příjmy celkem = 176 594,04,- 

Celkový hospodářský výsledek = -9 270,96,- 

Hlavní činnost je ztrátová, a to ve všech jednotlivých činnostech. Zdaněna bude 

pouze doplňková činnost. 

Na základě rozboru hospodářského výsledku se může přistoupit k vyplnění 

samotného daňového přiznání a s tím i k výpočtu daně z příjmu. Informace do daňového 

přiznání jsou čerpány z předchozích tabulek, které mají usnadnit práci. 
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2.1.4 Zpracování daňového přiznání 

V úvodní části a I. oddílu daňového přiznání se uvedou základní informace o 

poplatníkovi.  

Stěžejní částí je II. oddíl daňového přiznání. Zde se uvádí jednotlivé výdaje a 

příjmy, určí se základ daně a poté samotná daňová povinnost.  

Dále je potřeba vyplnit Přílohu č. 1 II. oddílu, zde se nachází tabulka A - 

Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje vynaložené na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy - 

náklady. V příloze č. 1 je dále nutné věnovat pozornost tabulce K - Vybrané ukazatele 

hospodaření. 

V oddílu V. - placení daně se uvede výsledná daňová povinnost. 

Na závěr musí být daňové přiznání v části Prohlášení podepsáno od příslušné 

osoby. 

V této kapitole je dále věnováno II. oddílu daňového přiznání a jeho příloze č. 1. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny jen vybrané řádky, které se v daném případě

budou vyplňovat. Uváděné částky jsou čerpány z rozboru hospodářského výsledku 

v předchozí kapitole. Pro lepší orientaci je k jednotlivým řádkům uveden komentář. 

Celé vypracované daňové přiznání, včetně příloh, se nachází v Příloze 

bakalářské práce (viz. Příloha č. 3). 
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II. oddíl – daň z příjmů právnických osob

řádek název položky částka komentář

10 
Výsledek hospodaření nebo  

rozdíl mezi příjmy a výdaji 
-9 271,- celkový HV 

40 

Výdaje neuznávané za výdaje 

vynaložené k dosažení, zajištění a 

udržení příjmů, pokud jsou zahrnuty 

ve VH 

185 865,-

utracené dotace, 

příspěvky, úroky a dary 

(viz. výdaje na hlavní 

činnost) 

70 Mezisoučet 185 865,- výdaje celkem (ř. 40) 

100 

Příjmy, které nejsou předmětem daně

podle § 18 odst. 2 ZDP, pokud jsou 

zahrnuty ve VH 

54 120,- dary 

101 

Příjmy, jež u poplatníků – NO, nejsou 

předmětem daně podle § 18 odst. 4 a 

13 ZDP, pokud jsou zahrnuty ve VH 

96 574,-

úroky a dotace, 

příjmy z hlavní činnosti, 

pokud hl. činnost není 

předmětem daně

110 
Příjmy osvobozené od daně podle       

§ 19 ZDP, pokud jsou zahrnuty ve VH 
900,- členské příspěvky 

170 Mezisoučet  151 594,-
celkem příjmy 

(ř. 100 + 101 + 110) 

200 
Základ daně před snížením o položky 

podle § 20 odst. 7 ZDP 
25 000,-

základ daně brutto 

(ř. 10 + 70 – 170) 

251 Částka podle § 20 odst. 7 ZDP 300 000,- odpočet pro NO 

270 
Základ daně snížení o položky podle  

§ 20 odst. 7 ZDP 
0,-

základ daně netto 

(ř. 200 – 251) 

nesmí být menší než 0 

280 Sazba daně (v %) 19

290 daň 0,-

Bylo dosaženo daňové úspory ve výši 4 750 Kč ( 0,19 x 25 000,-). Tato částka 

musí být využita ve prospěch hlavní činnosti, nejdéle však ve třech bezprostředně

následujících zdaňovacích obdobích. 



59

Příloha č. 1 II. oddílu

A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje vynaložené na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových 

skupin účtové třídy – náklady 

řádek název položky částka komentář

1 potřeby na akci 2 737,-

2 ubytování a stravování 123 200,-

3 půjčení koně 16 000,-

4 odměny asistentů a terapeutů 5 000,-

5 cestovné 7 975,-

6 nájem 20 000,-

7 provoz 10 953,-

13 celkem 185 865,-
musí se shodovat 

s řádkem 40 

K. Vybrané ukazatele hospodaření 

řádek název položky částka komentář

1 
Roční úhrn čistého obratu 

(v Kč) 
176 594,-

součet všech příjmů

za zdaňovací období 

2 

Průměrný přepočtený počet 

zaměstnanců

zaokrouhlený na celé číslo (v osobách)

nemá povinnost uvádět, 

protože vede jednoduché 

účetnictví 



60

2.2 Vzdělávací obecně prospěšná společnost Litomyšl 

Litomyšl, T. G. Masaryka 659, 570 01 

IČO: 25917897 

 Společnost je právnickou osobou, jejímž jediným zakladatelem je Vyšší odborná 

škola a Střední odborná škola technická Litomyšl. 

Cíle společnosti: 

� zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu na VOŠ a SOŠT Litomyšl,

� rozvoj spolupráce s vybranými školami stejného nebo podobného zaměření 

v ČR i v zahraničí,

� navázání a prohloubení stávající spolupráce s podniky a organizacemi v ČR i 

v zahraničí,

� podpora kulturních, sportovních i ostatních aktivit žáků i zaměstnanců VOŠ a 

SOŠT v Litomyšli.

Společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby: 

� poskytování příspěvků na exkurze, výměnné stáže a praxe žáků i pracovníků

školy,

� poskytování příspěvků na nákup učebních pomůcek, jejich modernizaci a 

opravy,

� poskytování příspěvků na zlepšování pracovního prostředí,

� poskytování prostředků na rozvoj sportovní a kulturní činnosti,

� poskytování příspěvků na lyžařské kurzy žáků,

� poskytování věcných odměn žákům za výborné studijní výsledky,

� nákup a půjčování žákům některých méně dostupných učebnic.

Doplňková činnost: 

� společnost se podílí na organizaci odborných seminářů a školení pro potřeby 

praxe v návaznosti na výchovně-vzdělávací proces.136

                                               
136 STATUT Vzdělávací obecně prospěšné společnosti. Litomyšl : Vzdělávací obecně prospěšná 

společnost, 2008. s. 1, 2. (viz. Příloha č. 4) 
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Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb:

1. Většina služeb bude poskytována bezplatně. 

2. Nákup a půjčování učebnic budou poskytovány za úplatu s tím, že cena 

nepřekročí skutečně prokázané náklady na tyto služby.

3. O rozdělení finančních prostředků na jednotlivé služby rozhoduje správní rada 

Společnosti.

4. Služby musí být poskytnuty všem žadatelům za stejný podmínek, které předem 

stanoví správní rada Společnosti.

5. Služby budou poskytovány pouze do výše vyčerpání prostředků přidělených 

správní radou Společnosti na příslušné období pro danou službu.

6. Služby mohou být poskytovány pouze v souvislosti s činností VOŠ a SOŠT 

v Litomyšli.137

Společnost získává finanční prostředky na svoji činnost z několika zdrojů:

- vklady rodičů žáků VOŠ a SOŠT v Litomyšli (vklad je dobrovolný a činí    

1 000 Kč, vrací se při ukončení studia žáka jeho rodičům), 

- sponzorské dary,

- úroky z výše uvedených finančních prostředků, které jsou uloženy na 

bankovních účtech v České republice,

- dotace a příspěvky z rozpočtů jednotek územní samosprávy.

Společnost vede účetnictví a vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu.138

V roce 2010 nakoupila VOPS učební a sportovní pomůcky. Za učební pomůcky 

vybírala půjčovné. Dále byly poskytnuty příspěvky na exkurze, studijní pobyt, ocenění 

studijních výsledků apod. Tyto činnosti jsou financovány z vkladů rodičů, z úroků na 

bankovním účtu, již zmíněném půjčovném, atd. 

Kromě hlavní činnosti VOPS pořádá každoroční maturitní ples pro čtvrté 

ročníky VOŠ a SOŠT Litomyšl. Tato činnost je považována za doplňkovou a VOPS 

bude muset podat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob. 

                                               
137 STATUT Vzdělávací obecně prospěšné společnosti. Litomyšl : Vzdělávací obecně prospěšná 

společnost, 2008. s. 2. (viz. Příloha č. 3) 
138 tamtéž, s. 5, 6.
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2.2.1 VOPS a daň z příjmu právnických osob 

VOPS vede účetnictví, potřebné informace pro výpočet daně z příjmu jsou 

získány z knihy analytické evidence (viz. Příloha č. 5). V knize je přehled všech výnosů

a nákladů za rok 2010. Účetnictví není členěno na jednotlivé výkony podle jednotlivých 

druhů činností, jak tomu bylo u Klubu Pohoda SY. Jsou zde použity analytické účty. 

VOPS má pouze hlavní činnost a doplňkovou činnost – pořádaní plesů. Náklady 

a výnosy uvedené v knize je potřeba rozlišit, zda spadají do hlavní nebo doplňkové 

činnosti. To se provede nejlépe formou tabulky, viz. níže. 

U VOPS se podmínka „neziskovosti“ posoudí za celou hlavní činnost. V tomto 

případě nelze rozdělovat na jednotlivé druhy činnosti, bylo by to administrativně

náročné a některé činnosti se prolínají. 

Hlavní činnost

výnosy  náklady  

půjčovné za učebnice 25 479,- učební pomůcky 23 986,-

úroky z BÚ 5 498,55,- sportovní pomůcky 13 148,-

tržby z prodeje materiálu 980,-
ocenění studijních a 

sportovních výsledků
10 577,-

vklady sponzorů, studentů

a rodičů (dary) 
3 875,- příspěvek na exkurze 3 696,-

příspěvek na studijní pobyt 1 000,-

provozní režie - služby 50,-

nájemné 3 500,-

příspěvek na vzdělávací 

činnost 
1 990,-

mzdové náklady 15 000,-

poplatky z běžného účtu 1 884,-

výnosy z hlavní činnosti 35 832,55,- náklady na hlavní činnost 74 831,-

HV = -38 998,45 
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Doplňková činnost

výnosy náklady 

výnos z reklamy 3 000,- materiál na kulturní činnost 2 825,-

výnos z maturitního plesu 64 680,-
příspěvek na kulturní 

činnost 
37 568,-

vklady sponzorů na 

maturitní ples (dary) 
12 000,-

výnosy doplňková činnost 79 680,- náklady doplňková činnost 40 393,-

HV = 39 287,- 

Výnosů bylo celkem dosaženo ve výši 115 512,55 Kč a náklady činí         

115 224 Kč. Celkový hospodářský výsledek je ve výši 288,55 Kč. 

Hlavní činnost je ztrátová a splnila podmínku „neziskovosti“. Bude tedy zdaněna 

pouze doplňková činnost. V doplňkové činnosti byly poskytnuty dary, které nejsou 

předmětem daně. Částka, která bude zdaněna, je snížená o dary a činí 27 287 Kč.

VOPS má povinnost podat daňové přiznání z titulu příjmů z doplňkové činnosti. 
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2.2.2 Zpracování daňového přiznání 

Jako při zpracování daňového přiznání Klubu Pohoda SY bude stěžejní částí    

II. oddíl daňového přiznání. Dále se zde také zpracují tabulky A a K Přílohy č. 1                 

II. oddílu. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny jen vybrané řádky, které se v daném 

případě budou vyplňovat. Uváděné částky jsou čerpány z předchozí kapitoly, kde byly 

výnosy a náklady rozděleny na hlavní a doplňkovou činnost. Pro lepší orientaci je 

k jednotlivým řádkům uveden komentář. 

Celé vypracované daňové přiznání, včetně příloh, se nachází v Příloze 

bakalářské práce (viz. Příloha č. 6). 
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II. oddíl – daň z příjmů právnických osob

řádek název položky částka komentář

10 
Výsledek hospodaření nebo  

rozdíl mezi příjmy a výdaji 
289,- celkový HV 

40 

Výdaje neuznávané za výdaje 

vynaložené k dosažení, zajištění a 

udržení příjmů, pokud jsou zahrnuty 

ve VH 

74 831,-

utracené dotace, 

příspěvky, úroky a dary 

(viz. náklady na hlavní 

činnost) 

70 Mezisoučet 74 831,- výdaje celkem (ř. 40) 

100 

Příjmy, které nejsou předmětem daně

podle § 18 odst. 2 ZDP, pokud jsou 

zahrnuty ve VH 

15 875,- dary 

101 

Příjmy, jež u poplatníků – NO, nejsou 

předmětem daně podle § 18 odst. 4 a 

13 ZDP, pokud jsou zahrnuty ve VH 

31 958,-

úroky a dotace, 

výnosy z hlavní činnosti, 

pokud hl. činnost není 

předmětem daně

110 
Příjmy osvobozené od daně podle       

§ 19 ZDP, pokud jsou zahrnuty ve VH 
členské příspěvky 

170 Mezisoučet  47 833,-
celkem příjmy 

(ř. 100 + 101 + 110) 

200 
Základ daně před snížením o položky 

podle § 20 odst. 7 ZDP 
27 287,-

základ daně brutto 

(ř. 10 + 70 – 170) 

251 Částka podle § 20 odst. 7 ZDP 300 000,- odpočet pro NO 

270 
Základ daně snížení o položky podle  

§ 20 odst. 7 ZDP 
0,-

základ daně netto 

(ř. 200 – 251) 

nesmí být menší než 0 

280 Sazba daně (v %) 19

290 daň 0,-

Bylo dosaženo daňové úspory ve výši 5 184,53 Kč ( 0,19 x 27 287,-). Tato 

částka musí být využita ve prospěch hlavní činnosti, nejdéle však ve třech bezprostředně

následujících zdaňovacích obdobích. 
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Příloha č. 1 II. oddílu

A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje vynaložené na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových 

skupin účtové třídy – náklady 

řádek název položky částka komentář

1 50 spotřeba materiálu 47 711,-

2 51 služby 10 236,-

3 52 mzdové náklady 15 000,-

4 54 ostatní náklady 1 884,-

13 celkem 74 831,-
musí se shodovat 

s řádkem 40 

K. Vybrané ukazatele hospodaření 

řádek název položky částka komentář

1 
Roční úhrn čistého obratu 

(v Kč) 

115513,-

roční úhrn čistého 

obratu z 

celkové činnosti 

(výnosy celkem) 

2 

Průměrný přepočtený počet 

zaměstnanců

zaokrouhlený na celé číslo (v osobách)

1
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3 Vlastní návrhy řešení 

V této kapitole jsou zhodnoceny účetní a daňové možnosti neziskových 

organizací Klubu Pohoda Svitavy a Vzdělávací obecně prospěšné společnosti Litomyšl.  

Při zpracování daňových přiznání za rok 2010 nedošlo k situaci, kdy by hlavní

činnosti obou organizací byly v kladném hospodářském výsledku. Proto tato kapitola 

zpracovává i tuto situaci a je rozšířena o další vypracované příklady. 

Důležitým bodem je zvážení možnosti využití daňového zvýhodnění a získání co 

největší daňové úspory. 

 Cílem této kapitoly je navrhnout takové řešení, které vede k daňové optimalizaci 

neziskových organizací. 

3.1 Klub Pohoda Svitavy 

Při zpracování daňové povinnosti se u tohoto občanského sdružení vychází 

z jednoduchého účetnictví a opisu z peněžního deníku. Správně je zavedeno členění na 

jednotlivé výkony dle jednotlivých druhů činností. Toto členění by mělo vycházet ze 

statutu, proto je dobře potřeba zvážit, co a jak se do něj napíše. 

Dle rozčlenění v účetnictví se jednotlivé činnosti posuzují zvlášť, a to zda výdaje 

vynaložené v souvislosti s prováděním daných činností budou vyšší než příjmy z těchto 

činností, tzv. neziskovost. Pokud má jedna činnost kladný hospodářský výsledek, musí 

být zdaněna. Tato zisková činnost nemůže být použita k „vyrovnání“ jiné ztrátové 

činnosti. Vše se posuzuje zvlášť. Z tohoto pohledu je výhodnější ve statutu definovat 

jenom jednu všeobecnou hlavní činnost a poté není potřeba řešit členění na jednotlivé 

činnosti. 

U Klubu Pohoda je statut stanoven tak, že se musí členit na zmíněné činnosti. 

V práci jsou tyto činnosti rozděleny přehledně do tabulek. Ty jsou pak použity i jako 

příloha v daňovém přiznání a je tak prokázáno, že příjmy z hlavní činnosti nejsou 

předmětem daně. 

Může však nastat situace, že některá činnost je zisková. To znázorňuje 

následující příklad. Jak již bylo uvedeno, pokud je jedna činnost zisková nemůže být 

použita k „vyrovnání“ jiné ztrátové činnosti. Ziskový hospodářský výsledek se stává 

předmětem daně a bude zdaněn spolu s příjmy z reklamy. 
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3.1.1 Příklad – hlavní činnost je zisková 

Pro příklad se uvede, že účastnické poplatky budou vyšší než je tomu dáno ve 

skutečnosti a původním zadání (velikost částky je trochu nadnesená oproti realitě, 

použito pouze pro účely tohoto příkladu). Tyto příjmy změní hospodářský výsledek za 

akci „Anenský mlýn 2010“. Tato akce bude muset být zdaněna. Ostatní akce a částky se 

nemění. 

Akce „Anenský mlýn 2010“ 

výdaje příjmy 

ubytování a strava 123 200,- státní dotace 23 485,-

půjčení koně 16 000,- dotace města SY 3 000,-

odměny asistentů a terapeutů 5 000,- účastnické poplatky 120 200,-

potřeby pro volný čas 1 114,- dary 42 320,-

cestovné 7 975,- reklama 25 000,-

celkem 153 289,- celkem 214 005,-

HV = 60 716,- 

Od HV se odečte suma darů ve výši 42 320 Kč a částka 18 396 Kč bude muset 

být zdaněna. Dotace také nejsou předmětem daně a vyjmou se na řádku 101 daňového 

přiznání. 
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Hlavní činnost

příjmy  výdaje  

dary 54 120,- výdaje na hlavní činnost 185 865,-

členské příspěvky 900,-

příspěvky města 13 000,-

státní dotace 23 485,-

úroky na BU 89,04,-

akce a ostatní příjmy 122 400,-

příjmy z hlavní činnosti 213 994,04,- výdaje na hlavní činnost 185 865,-

HV = 28 129,04 

Celkově je hlavní činnost zisková a přestože by se neprovedlo členění dle 

jednotlivých činností, z této tabulky by se zjistilo, že hlavní činnost musí být zdaněna. 

Ovšem může nastat situace, že by celková hlavní činnost byla ztrátová a jedna 

její činnost by byla zisková a musela se zdanit. Při nerozdělení na činnosti by se na tuto 

situaci nepřišlo a došlo by ke špatnému určení základu daně. 

Doplňková činnost

příjmy výdaje 

reklama 25 000,- výdaje na reklamu 0,-

příjmy doplňková činnost 25 000,- výdaje doplňková činnost 0,-

HV = 25 000,- 

Výše příjmů z doplňkové činnosti zůstává neměnná, příjem z reklamy bude 

předmětem daně. 

Po přepočtu celkové příjmy činí 238 994,04 Kč, celkové výdaje zůstávají na částce 

185 865 Kč. Celkový hospodářský výsledek je ve výši 53 129,04 Kč. 
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Výpočet daně z příjmu se provede na řádcích daňového přiznání:

II. oddíl – daň z příjmů právnických osob

řádek název položky částka komentář

10 
Výsledek hospodaření nebo  

rozdíl mezi příjmy a výdaji 
53 129,- celkový HV 

40 

Výdaje neuznávané za výdaje 

vynaložené k dosažení, zajištění a 

udržení příjmů, pokud jsou zahrnuty 

ve VH 

185 865,-

utracené dotace, 

příspěvky, úroky a dary 

(viz. výdaje na hlavní 

činnost) 

70 Mezisoučet 185 865,- výdaje celkem (ř. 40) 

100 

Příjmy, které nejsou předmětem daně

podle § 18 odst. 2 ZDP, pokud jsou 

zahrnuty ve VH 

54 120,- dary 

101 

Příjmy, jež u poplatníků – NO, nejsou 

předmětem daně podle § 18 odst. 4 a 

13 ZDP, pokud jsou zahrnuty ve VH 

38 774,-

Příspěvky města+státní 

dotace+úroky na 

BU+přeplatek od FU 

(nejsou zahrnuty 

účastnické poplatky) 

110 
Příjmy osvobozené od daně podle       

§ 19 ZDP, pokud jsou zahrnuty ve VH 
900,- členské příspěvky 

170 Mezisoučet  93 794,-
celkem příjmy 

(ř. 100 + 101 + 110) 

200 
Základ daně před snížením o položky 

podle § 20 odst. 7 ZDP 
145 200,-

základ daně brutto 

(ř. 10 + 70 – 170) 

251 Částka podle § 20 odst. 7 ZDP 300 000,- odpočet pro NO 

270 
Základ daně snížení o položky podle § 

20 odst. 7 ZDP 
0,-

základ daně netto 

(ř. 200 – 251) 

nesmí být menší než 0 

280 Sazba daně (v %) 19

290 daň 0,-
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Bylo dosaženo daňové úspory ve výši 27 588 Kč ( 0,19 x 145 200,-).  

Klub Pohoda by měl i v tomto případě nulovou daňovou povinnost, a to díky 

položce snižující základ daně dle § 20 odst. 7 ZDP.

Tento příklad také naznačuje, že nezisková organizace může získávat více 

finančních prostředků, aniž by musela zaplatit daň z příjmů. 

3.1.2 Daňová úspora 

Nejvýznamnější daňové zvýhodnění pro neziskové organizace je položka 

snižující základ daně dle § 20 odst. 7 ZDP. 

Poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou 

základ daně snížený podle § 34 ZDP dále snížit až o 30 %, maximálně však o                

1 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti 

ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou 

předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích 

obdobích. V případě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve 

výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.139

Zákon neziskovým organizacím umožňuje získávat finanční prostředky pro 

provoz své činnosti. Je dobré tyto položky umět využít do svého maxima. Následující 

tabulka ukazuje, kolik by mohl Klub Pohoda ještě získat finančních prostředků, aniž by 

zaplatil daň. První řádek ukazuje původních 25 000 Kč, které byli skutečným základem 

daně. Druhá částka je převzata z předchozího příkladu. Tabulka je sestavena až do 

uplatnění maximální možné výše 1 000 000 Kč. 

                                               
139 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 20, odst. 7. 
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Tabulka 3: Využití položky snižující základ daně – Klub Pohoda SY (Zdroj: vlastní)

základ daně
30% ze základu 

daně

skutečný 

odpočet 

daňová 

povinnost 
daňová úspora 

25 000,- 7 500,- 25 000,- 0,- 4 750,-

145 200,- 43 560,- 145 200,- 0,- 27 588,-

200 000,- 60 000,- 200 000,- 0,- 38 000,-

300 000,- 90 000,- 300 000,- 0,- 57 000,-

350 000,- 105 000,- 300 000,- 9 500,- 57 000,-

400 000,- 120 000,- 300 000,- 19 000,- 57 000,-

1 000 000,- 300 000,- 300 000,- 133 000,- 57 000,-

2 000 000,- 600 000,- 600 000,- 266 000,- 114 000,-

3 333 333,- 1 000 000,- 1 000 000,- 443 333,- 190 000,-

3 500 000,- 1 050 000,- 1 000 000,- 475 000,- 190 000,-

4 000 000,- 1 200 000,- 1 000 000,- 532 000,- 190 000,-

Klub Pohoda SY dosáhl v roce 2010 daňové úspory ve výši 4 750 Kč. Pokud by 

chtěl mít stále nulovou daňovou povinnost, může mít základ daně až do výše 300 000 

Kč a získat daňovou úsporu ve výši 57 000 Kč. 

Položku snižující základ daně lze využít až do výše 1 000 000 Kč. To znamená, 

že maximální výše daňové úspory činí 190 000 Kč. 

 Tento příklad ukazuje, že Klub Pohoda ještě může získávat řadu finančních 

prostředků, aniž by musel zaplatit daň z příjmu. Klub Pohoda by mohl ještě uzavřít další 

smlouvy o reklamě nebo pořádat kulturní akce jako jsou plesy apod. Samozřejmostí je 

získávání darů a dotací, které nejsou předmětem daně z příjmů. 

Zákon uvádí, že ušetřené prostředky musí být použity nejdéle ve třech 

bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. Není však uvedeno, jakým 

způsobem tuto podmínku prokázat. Návrhem je, že se výše daňové úspory a její využití 

uvede ve výroční zprávě (či zprávě o hospodaření). Výše daňové úspory je také uvedena 

v příloze daňového přiznání. Tento údaj tam dříve Klub Pohoda SY neuváděl. 
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3.1.3 Daňové přiznání 

Zvláštní režim pro neziskové organizace je také v případě podávání daňového 

přiznání.  

Neziskové organizace nemají povinnost podat daňové přiznání, pokud nemají 

příjmy, které jsou předmětem daně, nebo mají pouze příjmy od daně osvobozené (§ 19 

ZDP) a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36 odst. 2 

ZDP), a nebo nemá povinnost uplatnit postup podle § 23 odst. 3. písm. a) bodu 9 

ZDP.140

Klub Pohoda tuto podmínku nesplňuje a je povinen podat daňové přiznání, a to 

z titulu příjmů z reklamy, které jsou vždy předmětem daně. Klubu by se také tato 

povinnost týkala, pokud by měla ziskovou hlavní činnost a tím by se příjmy z hlavní 

činnosti staly předmětem daně (viz. předchozí příklad). 

Pokud by Klub Pohoda nechtěl podávat daňové přiznání, nemohl by mít příjmy 

z reklamy. Ale je nesmyslné odmítat danou částku. V tomto případě by se místo 

reklamy mohlo použít formy daru, a to v tom smyslu, že by se místo smlouvy o reklamě

sepsala darovací smlouva. Záleží však na tom, zda by k tomu byla ochotna přistoupit 

druhá strana. A také by se nemohlo za tento dar vyžadovat určité protiplnění. 

V případě změny příjmů z reklamy na dar by Klub Pohoda splňoval podmínku 

dle uváděného paragrafu ZDP a nemusel by podávat daňové přiznání (za jinak 

nezměněných podmínek -  hlavní činnost je ztrátová). 

 Podání daňového přiznání však není takový problém a je výhodnější využít 

položku snižující základ daně dle § 20 odst. 7 ZDP než ztratit možné finanční 

prostředky. 

                                               
140 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 38m, odst. 7. 
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3.2 Vzdělávací obecně prospěšná společnost 

Při zpracování daňového přiznání VOPS se vycházelo z účetnictví, kde je 

použito analytických účtů. Na první pohled je vidět, že analytický účet nákladový 

neodpovídá analytickému účtu výnosovému. Např. v nákladech je účet                      

501002 Učebnice, ve výnosech je účet 602001 Půjčovné za učebnice. Zdá se to poněkud 

chaotické a mohlo by dojít k chybám už při samotném účtování. Dalším návrhem je, 

aby se náklady a výnosy na doplňkovou činnost odlišily buď jednotnou analytikou nebo 

např. oddělením pomocí tzv. středisek. Stanovení přehledného účetnictví zjednoduší 

práci samotné účetní a nebude tak docházet k chybám jak při účtování, tak při určování 

samotné daňové povinnosti. 

Zásadní věc, na kterou si VOPS musí dávat pozor, je případ, kdy hlavní činnost 

je v kladném hospodářském výsledku a stává se předmětem daně. V roce 2010 byla 

hlavní činnost ztrátová a nebyl zde problém. Ale v roce 2009 byla hlavní činnost 

v kladném hospodářském výsledku a nebyla zdaněna. To je zásadní chyba. V příloze je 

původní daňové přiznání za rok 2009 (viz. Příloha č. 7). Na první pohled je zde patrné, 

že i řádky daňového přiznání nejsou dostatečně vyplněné, Příloha č. 1 II. oddílu není 

vůbec vypracovaná. Další evidentní chyba je viditelná na Příloze k daňovému přiznání 

za rok 2009, kde přijaté příspěvky (dary) jsou považovány za předmět daně. K této 

chybě pravděpodobně došlo domněnkou, že dary byly použity na doplňkovou činnost. 

Toto je nesmysl a dary nejsou předmětem daně bez ohledu na to, na jakou činnost byly 

použity.  

Správně vypracovaný rok 2009 ukazuje následující příklad. 

3.2.1 Příklad – hlavní činnost je zisková, daň z příjmu za rok 2009 

Výpočet daně z příjmu se provede stejným způsobem jako v roce 2010. Nejdříve 

se výnosy a náklady rozdělí na hlavní a doplňkovou činnost. Dle vytvořených tabulek se 

jednoduše a bezchybně vyplní do daňového přiznání, včetně jeho příloh                    

(viz. Příloha č. 8). 

V tomto příkladě VOPS vzniká povinnost podat daňové přiznání jak z titulu 

příjmů z doplňkové činnosti, tak i z příjmů z hlavní činnosti. 
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Hlavní činnost

výnosy  náklady  

půjčovné za učebnice 23 285,- učební pomůcky 13 640,-

úroky z BÚ 10 783,66,- provozní režie - materiál 511,-

tržby z prodeje materiálu 1 870,-
ocenění studijních a 

sportovních výsledků
9 854,-

vklady sponzorů, studentů

a rodičů (dary) 
26 525,- příspěvek na exkurze 3 600,-

příspěvek na studijní pobyt 2 500,-

provozní režie - služby 1 634,-

nájemné 3 200,-

mzdové náklady 5 000,-

poplatky z běžného účtu 1 963,-

odpisy 4 760,-

výnosy z hlavní činnosti 62 463,66,- náklady na hlavní činnost 46 662,-

HV = 15 801,66,- 

Doplňková činnost

výnosy náklady 

výnos z reklamy 3 000,- materiál na kulturní činnost 2 767,-

výnos z maturitního plesu 64 400,-
příspěvek na kulturní 

činnost 
41 292,-

vklady sponzorů na 

maturitní ples (dary) 
12 000,-

výnosy doplňková činnost 79 400,- náklady doplňková činnost 44 059,-

HV = 35 341,- 

Výnosů bylo celkem dosaženo ve výši 141 863,66 Kč a náklady činí 90 721 Kč. 

Celkový hospodářský výsledek je ve výši 51 142,66 Kč. Hlavní činnost je zisková a 

stává se tak předmětem daně z příjmů spolu s doplňkovou činností. Z předmětu 

daně budou vyjmuty dary, a to jak dary poskytnuté na hlavní činnost, tak na doplňkovou 

činnost.
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Výpočet daně z příjmu se provede na řádcích daňového přiznání:

II. oddíl – daň z příjmů právnických osob

řádek název položky částka komentář

10 
Výsledek hospodaření nebo  

rozdíl mezi příjmy a výdaji 
51 143,- celkový HV 

40 

Výdaje neuznávané za výdaje 

vynaložené k dosažení, zajištění a 

udržení příjmů, pokud jsou zahrnuty 

ve VH 

46 662,-

utracené dotace, příspěvky, 

úroky a dary (viz. náklady 

na hlavní činnost) 

70 Mezisoučet 46 662,- výdaje celkem (ř. 40) 

100 

Příjmy, které nejsou předmětem daně

podle § 18 odst. 2 ZDP, pokud jsou 

zahrnuty ve VH 

38 525,- dary 

101 

Příjmy, jež u poplatníků – NO, nejsou 

předmětem daně podle § 18 odst. 4 a 

13 ZDP, pokud jsou zahrnuty ve VH 

10 784,-

pouze úroky  z BÚ 

(výnosy z hlavní činnosti 

jsou předmětem daně) 

110 
Příjmy osvobozené od daně podle      

§ 19 ZDP, pokud jsou zahrnuty ve VH 
členské příspěvky 

170 Mezisoučet  49 309,-
celkem příjmy 

(ř. 100 + 101 + 110) 

200 
Základ daně před snížením o položky 

podle § 20 odst. 7 ZDP 
48 496,-

základ daně brutto 

(ř. 10 + 70 – 170) 

251 Částka podle § 20 odst. 7 ZDP 300 000,- odpočet pro NO 

270 
Základ daně snížení o položky podle   

§ 20 odst. 7 ZDP 
0,-

základ daně netto 

(ř. 200 – 251) 

nesmí být menší než 0 

280 Sazba daně (v %) 19

290 daň 0,-

Bylo dosaženo daňové úspory ve výši 9 214,24 Kč ( 0,19 x 48 496,-).  
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Příloha č. 1 II. oddílu

A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje vynaložené na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových 

skupin účtové třídy – náklady 

řádek název položky částka komentář

1 50 spotřeba materiálu 24 005,-

2 51 služby 10 934,-

3 52 mzdové náklady 5 000,-

4 54 ostatní náklady 1 963,-

5 55 odpisy 4 760,-

13 celkem 46 662,-
musí se shodovat 

s řádkem 40 

K. Vybrané ukazatele hospodaření 

řádek název položky částka komentář

1 
Roční úhrn čistého obratu 

(v Kč) 

141 864,-
roční úhrn čistého obratu z 

celkové činnosti (výnosy 

celkem) 

2 

Průměrný přepočtený počet 

zaměstnanců

zaokrouhlený na celé číslo (v osobách)

1

Na původním daňovém přiznání je správně uveden řádek 70, kde jsou náklady 

na hlavní činnost. Na řádku 170 DP jsou uvedeny veškeré výnosy z hlavní činnost. Zde 

je zásadní chyba – v případě ziskové hlavní činnosti zde měly být jen veškeré dary a 

úroky z bankovního účtu, zbytek měl být základem daně. Také zde nebyly zohledněny 

veškeré dary, ale jen ty dary které souvisí s hlavní činností. Dary poskytnuté na 

doplňkovou činnost byli nesmyslně zdaněny. 

Původní základ daně činí 35 341 Kč, opravený základ daně činí 48 496 Kč. 

V obou případech díky odpočtu pro NO vznikne nulová daňová povinnost, ale výše 

daňové úspory se liší. 
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3.2.2 Daňová úspora 

Také v případě VOPS se dá jednoduše zvážit možnosti využití položky snižující 

základ daně dle § 20 odst. 7 ZDP. 

Následující tabulka znázorňuje, kolik finančních prostředků může VOPS získat, 

aniž by měla daňovou povinnost. Na prvním řádku je základ daně stanovený za rok 

2010. Na druhém řádku je původně stanovený základ daně za rok 2009. Třetí řádek je 

přepočtený základ daně za rok 2009 (viz. předchozí příklad). Tabulka je sestavena až do 

uplatnění maximální možné výše 1 000 000 Kč. 

Tabulka 4: Využití položky snižující základ daně - VOPS (Zdroj: vlastní) 

základ daně
30% ze základu 

daně

skutečný 

odpočet 

daňová 

povinnosti 
daňová úspora 

27 287,- 8 186,- 27 287,- 0,- 5 185,-

35 341,- 10 602,- 35 341,- 0,- 6 715,-

48 496,- 14 549,- 48 496,- 0,- 9 214,-

200 000,- 60 000,- 200 000,- 0,- 38 000,-

300 000,- 90 000,- 300 000,- 0,- 57 000,-

350 000,- 105 000,- 300 000,- 9 500,- 57 000,-

400 000,- 120 000,- 300 000,- 19 000,- 57 000,-

1 000 000,- 300 000,- 300 000,- 133 000,- 57 000,-

2 000 000,- 600 000,- 600 000,- 266 000,- 114 000,-

3 333 333,- 1 000 000,- 1 000 000,- 443 333,- 190 000,-

3 500 000,- 1 050 000,- 1 000 000,- 475 000,- 190 000,-

4 000 000,- 1 200 000,- 1 000 000,- 532 000,- 190 000,-

Pokud by VOPS chtěla mít nulovou daňovou povinnost, může získat daňovou 

úsporu až ve výši 57 000 Kč. V roce 2010 získala daňovou úsporu ve výši 5 185 Kč. 

Obě částky jsou značně rozdílné a VOPS může získat více finančních prostředků, aniž 

by musela zaplatit daň z příjmu. I v roce 2009 jsou značné rezervy, a to i po určení 

správného základu daně. 

Vzdělávací obecně prospěšná společnost by mohla získat více reklamních 

partnerů při pořádání plesů, případně na jiných akcích, např. sportovních apod. 
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Závěr 

Cílem práce bylo navrhnout daňovou optimalizaci dvou neziskových organizací. 

První organizací je občanské sdružení Klub Pohoda Svitavy a druhou je Vzdělávací 

obecně prospěšná společnost Litomyšl. Na těchto dvou neziskových organizací je 

aplikován zákon o dani z příjmu, kterému se věnovala teoretická část. 

Klub Pohoda Svitavy vede jednoduché účetnictví, které je ukázkovým způsobem 

rozlišeno na výkony dle jednotlivých činností. Díky tomu je zde ukázáno posuzování 

podmínky „neziskovosti“ jednotlivých činností. Klub Pohoda realizuje příjmy 

z reklamy, které jsou vždy předmětem daně. Na základě tohoto příjmu také musí podat 

daňové přiznání. Po zpracování daňového přiznání Klubu vznikla nulová daňová 

povinnost díky položce snižující základ daně dle § 20 odst. 7 ZDP. Při uplatnění tohoto 

odpočtu by Klubu vznikla nulová daňová povinnost i v případě, že by příjmy z hlavní 

činnosti převyšovaly její výdaje, tedy hlavní činnost by byla zisková a stala se tak 

předmětem daně. V práci je ukázáno, že Klub Pohoda plně nevyužívá možnosti daňové 

úspory a jsou zde ještě velké rezervy. To znamená, že Klub Pohoda může získávat další 

finanční prostředky, aniž by za tyto příjmy musela zaplatit daň z příjmu. Klub by mohl 

ještě uzavřít další smlouvy o reklamě nebo pořádat kulturní akce jako jsou plesy apod. 

Samozřejmostí je získávání darů a dotací, které nejsou předmětem daně z příjmů. 

U Vzdělávací obecně prospěšné společnosti je poukázáno na určité mezery 

v účetnictví, kde by se měly stanovit ucelenější způsoby účtování na jednotlivých 

účtech. Další chyby byly nalezeny ve zpracovaném daňovém přiznání za rok 2009, kde 

nebyla zdaněna zisková hlavní činnost. A dary poskytnuté na doplňkovou činnost byly 

považovány za předmět daně. Tyto chyby právě mohly vzniknout již v účetnictví, na 

jehož nedostatky bylo upozorňováno. Vzhledem k uvedeným chybám se doporučuje, 

aby VOPS investovala na školení k dané problematice, případně se zpracování 

účetnictví a daní přenechalo na účetním a daňovém poradci. Také v případě VOPS je 

zhodnocena výše využití položky snižující základ daně dle § 20 odst. 7 ZDP. I v tomto 

případě může VOPS získávat více finančních prostředků, aniž by ji vznikla daňová  

povinnost. Návrhem je, aby získala více reklamních partnerů při pořádaní plesů, 

případně na jiných akcích, např. sportovních apod. 

Návrhy řešení obě neziskové organizace vzaly na vědomí a vypracované daňové 

přiznání uvedené v této práci bylo odevzdáno správci daně. 
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Příloha č. 1: Zpráva o činnosti klubu Pohoda Svitavy 

   

Zpráva o činnosti klubu Pohoda Svitavy 

Jaký byl rok 2010 v klubu Pohoda Svitavy? 

Výbor Klubu Pohoda Svitavy, pracoval v roce 2010 v tomto 

složení: Martina Čížková - p ředsedkyn ě, Martina Bá čová – 

místop ředsedkyn ě, Jitka Pato čková – členka výboru a odborný 

garant klubu. 

Hospodá řka klubu Pohoda - Ing. Marie Pohorská 

Odborný garant klubu Pohoda Svitavy – Bc. Šárka Řehořová 

� Provozování p ůj čovny kompenza čních a rehabilita čních pom ůcek

– p ůj čovna v roce 2010 pomohla zap ůj čením pom ůcky na 

přechodnou dobu 11 rodinám a zprost ředkovala kontakty na 

dodavatele kompenza čních pom ůcek dalším 9 klient ům. P ůj čovna 

byla obohacena dalšími pom ůckami, které jako nepot řebné 

poskytli sp řátelené rodiny. Jedná se o další 2 mechanické 

invalidní vozíky, chodítko, seda čku od firmy Repo.  

Celkové výdaje 20.000,-       

� Provozování poradny specifického poradenství pro ro diny, 

které pe čují o d ěti/ mladistvé se zdravotním postižením - 

v rámci této činnosti prob ěhlo v roce 2010, deset skupinových 

poradenských sch ůzek, kde rodi če diskutovali navzájem o 

situacích ve svých rodinách, o problémech, staroste ch, ale i 

radostech, úsp ěších svých d ětí a mladistvých. Dále se velmi 

zajímali o situaci v sociálních zákonech, zapojili se do 



peti ční akce k rušení sociálního p říplatku. Poradenství se 

také uskute čňuje ve spolupráci se Speciální mate řskou školou 

Svitavy v jejích prostorách, v rámci akcí této škol y nap ř. 

při tvo řivých dílnách v období velikonoc, váno čních svátk ů. 

Dále poradenství probíhala individuáln ě v poradenské 

kancelá ři klubu Pohoda nebo na p řání rodin v jejich domácím 

prost ředí. Celkové výdaje:10.953,-     

� Celostátní setkání rodi čů pe čujících o dít ě/mladistvého 

s t ěžkým zdravotním postižením Za Lano  – v jarních m ěsících, 

každého z p ředešlých p ěti let se konalo celostátní setkání na 

jiném míst ě republiky, na rozdíl od podzimního, které se vždy 

vrací do místa svého vzniku, Ostravy. Rok 2010 neby l výjimkou 

a toto setkání jsme po řádali u nás ve Svitavách. V prost ředí 

nového multifunk čního, vzd ělávacího, komunitního a kulturního 

centra Fabrika. Tématem setkání byla nejen legislat iva a její 

změny, ale hlavn ě téma „Osamostat ňování d ětí/mladistvých se 

zdravotním postižením a nás samotných“, které vyvol alo velmi 

přínosnou diskuzi rodi čů. 

� „Poradní den Asociace rodi čů a p řátel zdravotn ě postižených 

dětí v ČR, o. s. “ se uskute čnil dne 3. června 2010 ve 

spolupráci regionálního klubu Pohoda Svitavy, úst ředí 

Asociace rodi čů a p řátel zdravotn ě postižených d ětí v ČR, o. 

s. a m ěsta Svitavy, výjime čná akce, která se konala, vždy 

v jediném m ěst ě každého kraje republiky. Jsme velmi rádi, že 

jsme v našem multifunk čním, vzd ělávacím, komunitním a 

kulturním centru Fabrika, mohli p řivítat JUDr. Zdenu 

Cupkovou, právni čku ARPZPD v ČR, o. s. která ú častník ům 

zprost ředkovala náhled do legislativy v sociální oblasti a  

poskytnula individuální právní poradenství. Mezi ná mi jsme 

také p řivítali Martinu Smolíkovou – sociální poradkyni ARP ZPD 

v ČR, o. s. a PaedDr. Zuzanu Kaprovou, p ředsedkyni 

republikového výboru ARPZPD v ČR, o. s., která je zárove ň

pracovnicí Ministerstva školství, mládeže a t ělovýchovy, 

odboru vzd ělávání d ětí se specifickými vzd ělávacími 

pot řebami. Problematika financování a kompetencí asiste nta 



pedagoga, je tématem velmi diskutovaným mezi rodi či, jejíž 

děti tento druh asistence v rámci vzd ělávacího procesu 

pot řebují.    

� Týdenní psychorehabilita ční pobyt pro d ěti/ mladistvé se 

zdravotním postižením a jejich rodiny , v roce 2010 se 

uskute čnil již jedenáctý rehabilita ční pobyt pro d ěti/ 

mladistvé se zdravotním postižením a jejich rodiny.  Pobytu se 

zúčastnilo celkem 40 osob, z toho 22 osob dotovaných -  ZTP/P 

a jejich doprovody (z toho 1 hlavní vedoucí- prakti kantka 

Svošs Jihlava, také matka zdravotn ě postižených d ětí), 8 

nedotovaných rodinných p říslušník ů, 1 fyzioterapeutka, 5 

asistentek volného času, 3 osobní asistentky, 1 osoba 

k zajišt ění rekrea ční jízdy na koních. Dobrovoln ě nad rámec 

počtu ú častník ů se pobytu zú častnili 2 praktikanti ze 

Soukromé vyšší odborné školy sociální Jihlava. Osta tní 

podrobné informace ve zpráv ě na internetových stránkách klubu 

Pohoda, http://www.pohoda-svitavy.cz/pobyty.htm         

Celkové výdaje: 153.289,-K č

� Podzimní celostátní setkání rodi čů pe čujících o 

dít ě/mladistvého s t ěžkým zdravotním postižením Za Lano  – se 

konalo tradi čně v Ostrav ě, ú čelov ě v dob ě, kdy celou 

republikou hýbal zám ěr vlády zrušit sociální p říplatek, který 

je vyplácen rodinám s nezaopat řenými d ětmi dle zákona č. 117/ 

1995Sb. o státní sociální podpo ře ve zn ění pozd ějších 

předpis ů. Organiza ční tým Za Lano, se aktivn ě podílel na d ění 

v tomto velkém maratonu vyjednávání o této problema tice. 

Výzva rodi čům, aby pomohli s peticí, kterou k tomuto problému 

organizovala NRZP, byla velmi úsp ěšná. Smysl našeho setkávání 

se potvrdil a s jistotou mohu říci, že je pot řebné 

v setkávání a táhnutí za jedno lano, pokra čovat dál. 

� Děkujeme, že nám pomáháte!

Sepsala:  Martina Čížková,       

 p ředsedkyn ě Klubu Pohoda Svitavy, Asociace rodi čů a 

přátel zdravotn ě postižených d ětí v ČR, o. s.               
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