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6 Financování neziskových organizací 
 

 

Moderní státy podporují neziskové organizace i finančně, zejména pokud má stát zájem o určitou 
oblast. Za normálních okolností by samozřejmě bylo lepší, kdyby dobročinné organizace, nadace atd. 
získávaly peníze jinak než od státu, protože mají být alternativou vůči státu. Jsme však v situaci, kdy 
podnikatelský sektor je nedostatečně rozvinutý a nemáme rovněž ani vytvořenou vhodnou daňovou 

soustavu, která by podnikatelským subjektům umožňovala neziskové aktivity přímo podporovat. I když 
to některé z nich dělají, není to zařízeno tak, aby se to podnikatelským subjektům opravdu vyplácelo, 

navíc je podnikatelský sektor slabý na to, aby uživil opravdu robustní neziskový sektor. Považuji za 
rozumné, že peníze, které z NIF jakoby patřily státu, i když byly ziskem z privatizace, stát v určité části 

rozdělí nadacím. Obecně, za normálních podmínek, až budeme normálně fungující demokracií, by to 
mělo být tak, že různé nadace a další podobné subjekty budou získávat peníze ne od státu, ale od 

jiných subjektů. 
 

politolog, ředitel New York University in Prague a mluvčí Impulsu 99 

dr. Jiří Pehe 
 

 

 

Představa, že zatímco od běžných firem si lidé jejich výrobky či služby kupují, 

kdežto neziskovým organizacím peníze nezištně dávají na prospěšné účely je milná. 

V obou  případech jde o směnu.  Lidé (individuální dárci, sponzoři, nadace či stát) 

poskytují neziskové organizaci peníze či jiné prostředky, protože očekávají, že tyto 

organizace budou plnit určité společensky žádoucí  prospěšné cíle. Jinými slovy: 

„Lidé investují do veřejně prospěšných organizací, kterým důvěřují a jejichž poslání  

a cíle jsou jim blízké.“ 

 
 
6.1 Zdroje financování  neziskových organizací 
 

Na financování neziskových organizací je nutno pohlížet jako na problematiku 

typického vícezdrojového financování (výjimkou jsou zde vládní neziskové 

organizace, u kterých převažuje jednozdrojové financování ze státního nebo 

municipálního rozpočtu).  Organizace pro svoji činnost využívají dva základní zdroje 

financování, jednak vlastní zdroje, jednak zdroje získaných od druhých osob. Při 

vymezování zdrojů financování  se všichni autoři 2, 7, 8) v zásadě shodují na 

následující klasifikaci: 
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Obr. č. 6 Financování neziskových organizací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.1 Vlastní činnost (podnikání nestátních neziskových organizací) 
 
 

Do vlastní činnost neziskové organizace můžeme zařadit: 

 
- prodej vlastních výrobků a služeb (např. provozujeme-li chráněnou dílnu pro 

tělesně postižené či vlastníme-li farmu, kde se pěstují zemědělské výrobky); 

obecně se má za vhodné, aby nezisková organizace vyžadovala platbu od svých 

klientů, třebaže symbolickou, důležitý je zde moment, aby si klient uvědomoval 

hodnotu služby, 

 

- pořádání nejrůznějších akcí např. burzy, plesy, aukce . 

 

Část veřejnosti doposud nechápe, „jak mohou neziskové organizace podnikat“      

a „jak mohou vytvářet zisk“. Tato možnost, je nezbytným předpokladem k diverzifikaci 
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zdrojů financování, zároveň vytváří možnost k využívání disponibilních kapacit, ať 

hmotných nebo lidských. 

Zde je třeba zvlášť posuzovat podnikání v rámci poslání NNO a doplňkové 

podnikání mimo tento rámec. Rozdíl a jeho důsledky jsou dobře zohledněny              

v zákoně o obecně prospěšných společnostech a ve změně a doplnění některých 

zákonů. V zahraničí je obvyklé, že nestátní neziskové organizace získávají  přes 50% 

svých příjmů právě z podnikání. Obdobný výzkum Institutu sociologických studií při 

Univerzitě Karlově provedený v našich podmínkách uvádí jiná čísla (nestátní 

neziskové organizace získávají pouze kolem 17% svých příjmů z podnikání). Pro 

neziskové organizace je však zcela logické získat co nejvyšší podíl příjmů 

z podnikání , neboť se tím zvyšuje stabilita a nezávislost  organizace na nejistých 

grantových či sponzorských příspěvcích. 

 

Příklad:  

Rozlišování podnikatelských aktivit nestátních neziskových  organizací na aktivity 

související s posláním a nesouvisející s posláním můžeme datovat v zahraničí od  50-60 let. 

V USA tento problém se zviditelnil v 50 letech, kdy jedna newyorská universita (se statutem 

neziskové organizace) dostala jako dar firmu na výrobu  makarónů a z titulu svého 

neziskového charakteru měla nárok na osvobození od placení daně z příjmu. Samozřejmě, 

že se to nelíbilo konkurenci - výrobci makarónů - která universitu zažalovala. Principiální 

otázka zněla, proč by měl jeden z nich mít podstatnou výhodu při řízení podniku vůbec 

nesouvisející s posláním tj. prodej makarónů versus vzdělání a navíc díky tomu pomáhat za 

těchto skutečně nerovných podmínek skutečnému „for profit“ podnikateli do hrobu. 

Výsledkem byla změna zákona o dani z příjmu . Od daného data se v USA podnikatelské 

aktivity neziskových organizací dělí na související a nesouvisející        s posláním neziskové 

organizace. 14) 

 

 

6.1.2 Členské příspěvky 

 
U neziskových organizací, které jsou konstituovány na členském principu, tj. 

především občanská sdružení, profesní komory, politické strany i některé církve        

a družstva, tvoří členské příspěvky pravidelný, předem plánovatelný  finanční zdroj. 

Daňové zákony zohledňují, při zdaňování tohoto druhu příjmů, zda se jedná              

o povinné nebo dobrovolné členství v organizaci.  
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6.1.3 Státní rozpočet 

 

V současné době poskytuje státní dotace 11 resortních ministerstev. Vždy 1x za 

rok vyhlašují soutěž, kde se neziskové organizace mohou ucházet o dotační tituly. 

Dotace jsou zcela v kompetenci ministerstev a jsou poskytovány formou 

spolufinancování jednoročních projektů které předkládají neziskové organizace na 

základě smlouvy, uzavřené mezi ministerstvem a příjemcem dotace. Dotace musí 

příjemce použít a vyúčtovat ve stejném kalendářním roce, v kterém mu byly 

poskytnuty. 

  

 

6.1.3.1 Právní rámec pro poskytování a využívání státních dotací 

 
Poskytování dotací z jednotlivých ministerstev se řídí následujícími právními 

předpisy: 

  

1. Zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky 

ČR a obcí v ČR, (dále jen Rozpočtová pravidla republiky). 

 

Vláda schválila 14. července 1999 věcný záměr nových Rozpočtových pravidel 

republiky, která by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2001. Nová Rozpočtová pravidla 

republiky přinesou dosud chybějící vymezení státní dotační politiky a pravidla 

poskytování státních dotací. Předpokládá se, že podrobnější podmínky poskytování 

státních dotací nestátním neziskovým organizacím stanoví zvláštní zákon (např. 

zákon o veřejné podpoře). Tyto nové právní úpravy mohou řešit většinu problémů, 

které vyplývají z předkládaného rozboru.  

  

2. Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR občanským 

sdružením, nově schválené usnesením vlády ČR č. 642 ze dne 23. 6. 1999 

(dále jen Zásady). 

 

Usnesením vlády č. 642 ze dne 23. června 1999 schválila vláda nové Zásady, 

které nabyly účinnosti dne 1. července 1999. Podle tohoto předpisu ústřední orgány 

státní správy poskytují státní dotace občanským sdružením již na rok 2000. Tento 
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předpis řeší poskytování státních dotací občanským sdružením vhodněji než 

předcházející Zásady a zejména řeší některé problémy, které ukázala dotační praxe 

minulých let (širší možnost poskytování mezd, vyhodnocování výběrových řízení do 

konce předcházejícího kalendářního roku, regulace výše mezd poskytovaných ze 

státní dotace, zpřesnění podmínek při poskytování investičních dotací). Některé 

problémy však Zásady neřeší a zůstávají úkolem pro právní předpisy, které v roce 

2001 Zásady nahradí (příslib dotace na víceleté projekty, přenesení části dotační 

politiky na regionální články státní správy, problematika celostátního stanovení priorit 

apod.  

  

3. Konkrétní jednoleté dohody o poskytnutí státní dotace, uzavírané ústředním 

státním orgánem, dárcem dotace, s jejím příjemcem. 

 

Nová Rozpočtová pravidla republiky a navazující právní předpisy nahradí 

uzavírání smluv o poskytnutí státní dotace správním rozhodnutím poskytovatele. 

Pokud bude některá dotace poskytována dohodou, bude nutné, aby tak stanovil 

zvláštní zákon. Tím bude ukončena nevhodná praxe uzavírání dohod mezi 

poskytovatelem a příjemcem státní dotace, aniž by tuto možnost upravoval zákon. 

 

 

6.1.3.2 Státní dotace NNO rozdělované v letech 1998 a 1999 

 

V tabulkách č.3 a č.4 je vyčíslen objem státních dotací dle jednotlivých typů NNO 

a dle oblastí činnosti. 

 
Tabulka č. 3 Státní dotace NNO v roce 1999 dle oblasti činnosti 
Graf č. 1 Státní dotace NNO v roce 1999 dle oblasti činnosti 

 Kultura 82 991 

Vzdělávání, výzkum 14 689 

Zdravotní oblast 451 291 

Sociální oblast 391 678 

Nár. menšiny 48 735 

Ekologie 19 693 

Volný čas dětí a mládeže 174 724 

Sport 824 837 

Ostatní 93 277 

Celkem 2 103 819 
Údaje jsou v tisících Kč  Pramen: Institut sociologických studií, FSV UK. 
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Tabulka 4  Státní dotace NNO v roce 1999 dle typu NNO 

Graf 2  Státní dotace NNO v roce 1999 dle typu NNO 

Občanská sdružení  1 805 234 

Účelová zaříz.církví  258 414 

Obecně prospěšné 
společnosti 

27 703 

Nadace a nad. fondy 10 564 

Celkem  2 101 915 
                              Údaje jsou v tisících Kč 

 Pramen: Institut sociologických studií, FSV UK, 1999. 

                                                       
 

 

 

 

Z přiložených grafů je zřetelné, že největším příjemcem státních dotací (86% - 

1999) jsou občanská sdružení. Občanská sdružení jsou i nejpočetnějším a také 

nejstarším zákonně definovaným typem nevládních neziskových organizací v ČR. 

Významně se podílejí zejména na sportovní činnosti, v oblasti zdravotnictví,              

v sociální oblasti, v ekologii a v kultuře. 

Dalším v pořadí jsou účelová zařízení církví (12% - 1999), jejichž hlavní činnost 

spočívá v sociální oblasti a ve zdravotnictví. 

Nejmenší podíl na příjmu státních dotací mají nadace, nadační fondy a obecně 

prospěšné společnosti. (Údaj u nadací v roce 1998 je zkreslený dotací MMR nadaci 

„Fond pomoci místní správě“ a dotací MŠMT na výzkum). Nadace jsou ze svého 

statutu správci majetku, který dále rozdělují, a proto by neměly být příjemci státních 

dotací.  

Obecně prospěšné společnosti jsou poměrně novým typem NNO, který je vhodný 

pro plnění veřejně prospěšných služeb. U mnohých resortů však stále trvá nedůvěra 

k tomuto typu organizací. Některé resorty mají ve své dotační politice přímo 

zakotveno omezení, že mohou poskytovat dotace pouze občanským sdružením 

a účelovým zařízením církví (MŽP, MZe, MV, MMR).  

Sport je činností NNO, kterou nejvíce stát dotuje. Z objemu státních dotací 

NNO pro rok 1998 byl podíl sportu 25%, avšak spolu s výtěžky z loterie sledované 

ministerstvem financí tvořil 46 % . V tabulce 3 (přehled dotací 1999) nejsou zahrnuty 

výtěžky z loterie, sportovní činnost i přesto tvoří 39 % objemu státních dotací.  

Nadace a nad. 
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Druhou nejvíce dotovanou činností je zdravotní oblast (21% - 1999). Zdravotní 

oblast tvoří z 90 % podpora zdravotně postižených občanů, (jejich celkový podíl 

na státních dotacích v roce 1999 je 19 %). Sociální oblast tvoří 19% (1999) 

z celkového objemu státních dotací. Hlavní podíl na dotacích v této oblasti má 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.  

Formy poskytování dotací NNO používané ústředními orgány státní správy jsou 

nejednotné jak ukazuje následující rozdělení: 

- vyhlášením veřejných výběrových řízení (MZ, MPSV, MK, MŽP, MŠMT, MZV), 

- určitému stálému okruhu občanských sdružení bez vyhlášení výběrových řízení 

(MZe, MPO, MV, MMR), 

- ve zvláštním režimu na tělovýchovu a výdaje státní sportovní reprezentace 

(MŠMT), 

- podle zákona č. 199/1995 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění  (MV, 

MŽP), 

-  v režimu tzv. přímých dotací pro aktivity dětí a mládeže, kde není vyhlašován 

dotační okruh ale dotace jsou přidělovány na základě výběru expertních komisí 

(MŠMT), 

- formou dotace několika vybraným občanským sdružením přímo z kapitoly 

Všeobecná pokladní správa, pokud jejich činnost nebylo možné zařadit do 

činnosti některého z ústředních státních orgánů (MF), 

- spolufinancováním vybraných akcí pořádaných nestátními neziskovými 

organizacemi (MK).  

  

Z uvedených informací je zřejmé, že nejsou jasně stanoveny priority dotační 

politiky státu. Zejména u oblastí, které musí řešit společně několik resortů. Nejsou 

jasně stanovená pravidla rozdělování dotací. Každé ministerstvo využívá vlastní 

výklad a zohledňuje jen určité typy nestátních neziskových organizací. Některá 

ministerstva opakovaně poskytují dotace stejným organizacím, aniž by vyhlašovala 

výběrová řízení a umožnila tak, aby se o prostředky ucházely také ostatní NNO. Ve 

výši dotací pro jednotlivé oblasti je zjevná disproporce a nevyváženost (minimální 

dotace pro oblast národnostních menšin a oproti tomu bohatě dotované sportovní 

aktivity...). 
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6.1.4 Územní rozpočty 
 

Na místní úrovni se skrývají  značné rezervy v podpoře aktivit nestátních 

neziskových organizací. Obce mají možnost tvorby vlastních rozpočtových pravidel  

a vlastní distribuce části finančních zdrojů. Řada obcí již má zřízeny účelové fondy    

k podpoře neziskových aktivit a tento trend je třeba podporovat a posilovat. 

Okresní úřady, které jsou jako státní orgány limitovány státním rozpočtem a mají 

v podstatě značně omezené dotační prostředky (rozdělování dotací probíhá na 

centrální úrovni, jisté možnosti je možné vidět v rezervním fondu OkÚ). Rámcový 

rozbor podpory nestátních neziskových organizací z rozpočtů okresních úřadů byl 

proveden poprvé až na konci roku 1999.  

Finanční příspěvky okresních úřadů na projekty NNO jsou poskytovány z rozpočtů 

okresních úřadů, např. prostřednictvím příspěvku městům a obcím. Příspěvky jsou 

NNO poskytovány z rozpočtů okresních úřadů také přímo, pokud rozpočtová skladba 

okresu počítá se zajišťováním nebo financováním některých oblastí (např. sociální 

oblast). Okresní úřady podporují projekty NNO prostřednictvím poskytnutí příspěvku 

na společnou činnost na základě smlouvy o sdružení uzavřené podle příslušných 

ustanovení občanského zákoníku.  

 

Tabulka 5  Rozložení financování z OkÚ podle oblastí činnosti 

Oblast Výdaje OkÚ (1998) Výdaje OkÚ (1999) 

Sport 0 250  

Volny čas dětí a mládeže 44  21  

Menšiny 450  415  

Ekologie 1 032  1 548  

Ostatní 2 101  1 518  

Kultura 3 736  3 118  

Zdravotní 4 706  4 086  

Neuvedeno 6 494  2 390  

Sociální – postiženi 4 655  17 969  

Zdravotní – drogy 4 558  6 724  

Sociální 44 138  49 517  

Kultura - cirk./pam. 72 048  65 225  

Celkem 143 962  152 781  
Údaje jsou v tisících Kč                         Pramen: Institut sociologických studií, FSV UK, 1999. 
 
Pozn.: Částky pro zdravotně postižené jsou výrazně ovlivněny dotací 14 mil. Kč z místních zdrojů 
OKU Karviná v r. 1999. 
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Graf 3 Finanční zdroje poskytované z rozpočtu okresních úřadů (rok 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedené údaje je nutno považovat za informativní, protože ne všechny úřady 

poskytly kompletní a ucelené informace. 

 
 
6.1.5 Nadační investiční fond 
 

Vznikl v roce 1993, jeho majetek byl tvořen akciemi 485 společností z druhého 

kola kupónové privatizace v celkové nominální hodnotě 2,8 miliardy Kč. Tento 

majetek vznikl za účelem podpory nadační činnosti v České republice. První 

prostředky z tohoto fondu byly uvolněny teprve minulý rok na základě rozhodnutí 

Parlamentu ČR. Poslanecká sněmovna schválila rozdělení prvních 500 mil. Kč mezi 

39 nadací v sedmi tématických oblastech. 

Cílem je podpořit finanční nezávislost nevládního neziskového sektoru na státu. 

Nadace, které obdržely jej nesmí spotřebovat. Stává se nedotknutelnou součástí 

jejich nadačního jmění. Výnosy z tohoto jmění budou nadace každoročně povinny 

použít na podporu činnosti jiných subjektů neziskového sektoru. 

 

 
6.1.6 Nadace 
 

Českých nadací, kde můžete požádat o finanční pomoc, u nás nebylo zatím 

mnoho (právní úprava vzniku nadací však tuto situaci napravila). V současnosti je 

registrováno 245 nadací a 607 nadačních fondů. Většina českých nadací do roku 
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Zdravotni - drogy

4%

Socialni

32%
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1998 nefungovala jako zdroj peněz, který by přiděloval peníze jiným organizacím, jak 

je tomu v zahraničí. Spíše naopak byly zakládány občanskými sdruženími, školami 

apod., aby sloužily jako prostředník pro získání peněz pro organizaci či pouze pro 

vlastní  projekty. 

S žádostí o grand je, ale možné se obrátit i na několik zahraničních nadací či ze 

zahraničních zdrojů založených (např.: Nadace rozvoje občanské společnosti, The 

Charles Stewart Mott Foundation). 

 
 
6.1.7 Podniky a podnikatelé (sponzoring) 
 

Některé podniky či velké firmy si již také vybudovaly svůj grantový systém. Chce-li 

nestátní nezisková organizace požádat o dotaci, musí napsat písemnou žádost         

s popisem projektu, rozpočtem a informacemi o dané organizaci. Tyto žádosti pak 

posuzuje většinou skupina lidí složená ze zástupců firmy. 

 

V případě malých firem a soukromých podnikatelů pak vše záleží na osobním 

jednání. Většinou se bohužel sponzoring soustřeďuje na velké aktivity vybraného 

okruhu organizací. 

 
 
6.1.8 Veřejné sbírky  
 

 Veřejná sbírka na konkrétní účel umožňují dárci místo neadresných odvodů 

formou daní nasměrovat použití jím vydělaných peněz. "...vidí-li člověk zblízka,         

k čemu byly jeho peníze použity, a má-li na způsob jejich použití větší vliv, vydává je 

raději. Tím se posiluje jeho pocit spoluodpovědnosti za věci veřejné, což je jev, na 

němž může stát jako celek jedině vydělat," připomněl 12. března 1996 prezident 

Václav Havel před poslanci sněmovny. Tento princip je výhodné dodržet též u sbírek.  

Veřejná sbírka bývá úspěšným způsobem, jak získávat peníze. Uplatňují se 

přitom tři základní prostředky: 

a) formální (adresný nebo neadresný) dopis nebo jiná forma výzvy; 

b) výzva ve sdělovacích prostředcích nebo inzerce; 

c) sbírka, resp. výtěžek při dobročinné akci (benefiční koncert, sportovní utkání). 
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6.1.9 Dary fyzických osob 

 

Nahlédneme-li do statistických údajů USA, zjistíme, že podíl této skupiny 

představuje na celkovém součtu sponzorských darů 80%. Patří sem např.: 

 

- členové organizace, 

- dobrovolníci, 

- příbuzní cílových skupin, 

- předplatitelé časopisů vydávaných danými neziskovými organizacemi, 

- lidé podobných zájmů, 

 

Dary jsou oblastí, která má jiné zvyklosti a předpoklady ve Spojených státech, kde 

je tento způsob financování velmi obvyklý. Obecně je v Evropě tento způsob 

financování méně významný a zejména u nás je považován za neobvyklý, nevhodný 

a až nedůstojný. 

 

 

6.1.10 Daňová zvýhodnění 

 
Systém daňových úlev patří k neodmyslitelným nástrojům podpory neziskových 

organizací v každé zemi, kde je budován a rozvíjen sektor občanských organizací. 

Podle poslední úpravy daňové legislativy  je v České republice realizován následující 

systém daňových úlev neziskovým organizacím.  

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou obecně příjmy (výnosy)              

z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem (přesné znění je uvedeno      

v § 18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění). U neziskových 

subjektů je předmět daně z příjmů vymezen úžeji. Dani podléhají v zásadě pouze 

příjmy z činností, ve kterých dosahují zisku, včetně příjmů z pronájmu majetku          

a reklam. Vymezení zdanitelných příjmů je poměrně složitou záležitostí. Proti 

obecnému přístupu, který se uplatňuje v řadě států světa, kdy nejsou zdaňovány 

příjmy z veřejně prospěšné činnosti neziskové organizace, se podle naší právní 

úpravy příjmy z těchto činností, přesahující související náklady (výdaje), stávají 

součástí základu daně neziskové organizace. Důvodem je absence obsahového 

vymezení kategorie veřejně prospěšné činnosti. Neziskové organizace dále mohou 
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provozovat řadu jiných aktivit jako nadstandardní zdroj získávání finančních 

prostředků.  

 

 

6.1.10.1 Příjmy, které nejsou předmětem daně 

 

Předmětem daně u neziskových organizací nejsou podle zákona č. 586/1992 Sb.,     

o daních z příjmů, v platném znění: 

a) příjmy získané ... darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového 

práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů; 

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

vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto činností jsou 

vyšší ... ; 

c) příjmy z dotací a jiných forem státní podpory a podpory z rozpočtů obcí, jsou-li 

poskytnuty podle zvláštního předpisu; 

d) příjmy z úroků z vkladů na běžném účtu; 

e) příjmy z pronájmů státního majetku, které nejsou podle zvláštního předpisu 

příjmem státního rozpočtu. 

 

Dary na veřejně prospěšnou činnost jako příjem neziskové organizace, který 

nepodléhá zdanění 

Předmětem daně z příjmů právnických osob nejsou dary, ale to nevylučuje, aby byly 

předmětem daně darovací. Dar z hlediska své podstaty představuje jednosměrný 

transfer majetku bez jakéhokoliv protiplnění vůči dárci. Pokud dojde k protiplnění vůči 

dárci, nejedná se již o jednostranný úkon, ale o realizaci reklamy, i když třeba 

skrytým způsobem. Při nenaplnění podmínek pro osvobození od daně darovací, při 

nenaplnění charakteru jednostranného právního úkonu jako základní charakteristiky 

daru, při nedoložení darovací smlouvy se přijatá částka i u neziskové organizace 

stává zdanitelným příjmem. 

 

Příjmy z poslání neziskové organizace 

 Podmínka vyloučení z předmětu daně - příjmy nebudou předmětem daně za 

předpokladu, že související náklady (výdaje) jsou vyšší (nebo rovny). Jedná se          

o zvláštnost naší právní úpravy. Při převaze nákladů (výdajů) nad příjmy je vytvořen 
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schodek (ztráta). Příslušné ustanovení § 18 odst. 4 pístu. a) zákona o daních            

z příjmů říká, že tuto ztrátu nezisková organizace nebude zdaňovat, tzn. nelze ji 

uplatnit jako daňovou ztrátu. Toto tvrzení lze i obrátit: "příjmy vyplývající z poslání 

organizace jsou předmětem daně, pokud přesahují související náklady (výdaje)". 

Lze říci, že v tomto ustanovení nejde o žádné zvýhodnění neziskových organizací, 

protože pokud jsou příjmy nižší než náklady či výdaje, pak není co zdaňovat ani         

u podnikatelských subjektů, ovšem ztrátu lze uplatnit jako daňově účinnou. A pokud 

jsou příjmy vyšší než související náklady (výdaje), pak je rozdíl předmětem daně 

stejně jako u podnikatelských subjektů. 

 U neziskových organizací jsou činnosti zahrnované do poslání organizace dány 

volným rozhodnutím při tvorbě stanov, statutu, zřizovacích či zakladatelských listin.  

U organizací založených zvláštním zákonem se zvláštními pravidly veřejné kontroly 

(např. zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi) jsou činnosti zahrnované do poslání 

přímo vymezeny příslušným zákonem. 

 

Příjmy z dotací a jiných forem státní podpory  

Zákon stanovuje, že výše uvedené příjmy nejsou předmětem daně, jsou-li 

poskytnuty podle zvláštního předpisu. Zvláštním předpisem je v tomto případě zákon 

o rozpočtových pravidlech (zákon č. 576/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech,           

v platném znění). Obecně uznávanou zásadou je nezdaňovat poskytnuté rozpočtové 

prostředky. Uplatnění této zásady je důvodem pro nezdaňování úroků z vkladů na 

běžném účtu . Tato zásada byla formálně porušena novelou zákona o daních            

z příjmů, a to vložením odstavce 5 do § 18, kde se uvádí, že u veřejné vysoké školy 

jsou předmětem daně všechny příjmy (s dvěma výjimkami), tedy i příjmy včetně 

poskytnutých dotací. 

 

Úroky z vkladů na běžném účtu 

Při důsledném uplatnění zásady, že poskytované dotace z veřejných rozpočtů 

nemohou být zdaňovány, nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob pro 

neziskové organizace úroky       z vkladů na běžném účtu. Na běžném účtu těchto 

organizací mohou být totiž uloženy převážně poskytnuté rozpočtové prostředky         

a bylo by matematiky velmi obtížné, bez hlubšího praktického významu, propočítávat, 

jaká část úroků představuje úroky z uložených rozpočtových prostředků na běžném 

účtu a jaká část jsou úroky z uložených doplňkových hospodářských prostředků na 
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běžném účtu. Nejjednodušším řešením právě bylo úroky z vkladů na běžném účtu    

z předmětu daně z příjmů právnických osob vyloučit. 

 

Příjmy z pronájmu státního majetku 

Zvláštním předpisem, upravujícím tento vztah, je i v tomto případě zákon               

o rozpočtových pravidlech. Uvedené ustanovení se stalo součástí zákona o daních     

z příjmů na základě novely č. 149/1995 Sb. Novela § 18 odst. 4 pístu. d) zákona       

o daních z příjmů byla stanovena pro celé zdaňovací období roku 1995. 

 Zákon o rozpočtových pravidlech stanoví s platností od 1. ledna 1993, že výnosy 

ze státního majetku jsou příjmem státního rozpočtu. Proto také pronájem či prodej 

státního majetku nemůže být předmětem hospodářské činnosti a všechny takové 

výnosy jsou příjmem státního rozpočtu bez ohledu na to, co je z tohoto hlediska 

stanoveno ve zřizovací listině. 

 

 

6.1.10.2 Příjmy, které jsou předmětem daně  

 

 Obecným vymezením základu daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů 

výše uvedených, převyšují výdaje (náklady), a to i při respektování jejich věcné          

a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, upravený podle příslušných 

odstavců § 23 zákona o daních z příjmů. Tyto příjmy se pro potřeby neziskových 

organizací dají rozdělit následovně: 

 

Příjmy z reklam 

 Reklamu lze považovat za cílené působení na spotřebitele k zabezpečení vyššího 

odbytu. Reklamu jiné osobě nebude nikdo zabezpečovat dobrovolně, o své vůli, 

bezplatně. Podnikatel, zadávající reklamu, má právo také náklady (výdaje) na její 

realizaci uplatnit v prokázané výši do daňově uznatelných položek. Pro podnikatele je 

jistější a výhodnější zadat reklamu, neboť ta mu přinese určitou prezentaci                

a z hlediska daňových nákladů není částka na reklamu limitována. Při poskytnutí 

daňově účinného daru musí podnikatel splnit řadu omezení nejen ve vztahu              

k základu daně daného zdaňovacího období, ale i z hlediska právní čistoty (uzavření 

darovací smlouvy se všemi náležitostmi). 
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Příjmy z členských příspěvků 

 Z hlediska daňového režimu členských příspěvků můžeme všechny  neziskové 

organizace rozdělit na organizace členského charakteru a organizace nečlenského 

charakteru. Ne všechny neziskové organizace jsou členského charakteru, tedy 

organizacemi založenými na členské základně s volbou vedení organizace ve smyslu 

stanov. Neziskové organizace nečlenského charakteru, např. příspěvkové 

organizace, jsou založeny zřizovatelem (obcí či státem) a není zde prostor pro 

členské rozhodování. Neziskové organizace členského charakteru můžeme dále 

rozdělit na organizace s dobrovolným členstvím a na organizace s povinným 

členstvím (ze zákona). 

Neziskové organizace s povinným členstvím ze zákona jsou zákonem stanovené 

profesní komory, např. Komora daňových poradců, Komora auditorů či Lékařská 

komora. Kdokoliv chce vykonávat povolání, které spadá pod kompetenci některé ze 

zákona stanovené profesní komory, musí složit odpovídající kvalifikační zkoušku       

a musí se stát členem příslušné profesní komory. Vzhledem k povinnému členství      

v profesní komoře pro výkon povolání se povinným stává i příslušný členský 

příspěvek. Zákon o daních z příjmů umožňuje, aby si členové profesních komor        

s povinným členstvím, pokud svoji profesi vykonávají jako svobodné povolání, 

členský příspěvek zahrnovali jako daňovou nákladovou položku snižující základ 

daně. Členský příspěvek platí před zdaněním. 

 Nutno dodat, že výkon některých povolání s povinným členstvím v profesní 

komoře není omezen na svobodné povolání, např. řada lékařů vykonává své 

povolání v zaměstnaneckém vztahu. V tomto případě zákon o daních z příjmů není 

důsledný a neumožňuje osobám v zaměstnaneckém poměru s povinným členstvím    

v profesní komoře uplatnit členský příspěvek jako položku snižující jejich základ daně 

z příjmů ze závislé činnosti. 

 

Příjmy z nájemného 

 Zákon o daních z příjmů v § 18 odst. 3 výslovně uvádí, že předmětem daně          

u poplatníků, kteří nebyli založeni či zřízeni za účelem podnikání, jsou vždy "příjmy    

z nájemného s výjimkou uvedenou v odstavci 4 pístu. d), a to z příjmů z pronájmů 

státního majetku". 
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Příjmy z hospodářské činnosti 

V podmínkách české legislativy není zdaňovaná a hospodářská (podnikatelská) 

činnost neziskových organizací jedno a totéž. Jak již bylo vysvětleno                          

v předcházejících kapitolách, za zdaňovanou činnost neziskových organizací se 

považují: 

- činnosti, které jsou sice hlavním posláním organizace, ale u nichž příjmy 

přesahují související náklady (výdaje), 

- činnosti, které sice jsou posláním organizace, ale v zakládacích listinách 

(zřizovací listině, statutu) jsou uvedené jako činnosti ostatní (hospodářské), které 

jsou realizovány s kalkulovaným ziskem, 

- činnosti, na které organizace získala živnostenské oprávnění. 

 

Ne všechny neziskové organizace mohou provozovat podnikatelskou činnost, 

např. politické strany a hnutí a v zásadě také nadace mají tuto činnost přímo 

zakázanou. Naopak občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti,                    

a i příspěvkové organizace nejsou zakládané za účelem dosahování zisku, ale 

výslovný zákaz podnikání ze zákona uložen nemají. Neexistuje zcela jednoznačné 

stanovisko, zda nezisková organizace, provozující hospodářskou činnost, kterou má 

ve své zakládací listině uvedenou jako činnost doplňkovou, potřebuje na tuto činnost 

živnostenské oprávnění. Vzhledem k tomu, že živnostenská oprávnění slouží také     

k přehledu podnikajících osob (a tato činnost charakter podnikání vykazuje), je 

možné se z tohoto pohledu přiklonit k názoru, že i na tyto činnosti by nezisková 

organizace měla živnostenský list obdržet. 

 

Příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně (tzv. srážkovou daní)  

Jedním z obvyklých příjmů, které jsou zejména z pohledu obcí a rozpočtových       

a příspěvkových organizací předmětem daně se zvláštní sazbou, jsou: 

- Podíly na zisku plynoucí z účasti ve společnostech s ručením omezeným.  

- Vypořádací podíl při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením 

omezeným. 

- Podíly na likvidačním zůstatku akcionáře, společníka ve společnosti s ručením 

omezeným. 

- Úroky a jiné výnosy z depozitní směnky vystavené bankou. Tento titul byl doplněn 

až novelou zákona č. 333/1998 Sb., o daních z příjmů (viz § 36 odst. 2 pístu. c) 
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bod 5), a nabyl účinnosti dnem vyhlášení novely, tj. dnem 28. prosince 1998. Má 

tedy platnost ještě pro zdaňovací období 1998. Doposud byly úroky a jiné výnosy             

z depozitní směnky daněny poplatníkem přímo v základu daně z příjmů. Tímto 

ustanovením dochází k tomu, že předmětné příjmy, plynoucí ze směnky, budou-li 

vyplaceny bankovním ústavem počínaje 28. prosincem 1998, budou podléhat 

konečnému zdanění ve výši 15 % (místo původní sazby ve výši 35 %                    

u právnických osob). Srážka daně bude provedena příslušnou bankou. Zvláštní 

význam má toto ustanovení právě pro obce, kdy platí, že daň, jejímž poplatníkem 

je sama obec, je příjmem obecního rozpočtu, naopak srážková daň je příjmem 

rozpočtu státního. Změnou režimu zdanění úrokových a jiných výnosů z depozitní 

směnky přestává být sražená daň daňovým příjmem obecního rozpočtu a stává 

se příjmem rozpočtu státního. 

- Výnosy z cenných papírů - akcií, zatímních listů, požitkových listů, podílových 

listů, dluhopisů, vkladních listů a vkladů jim naroveň postavených, kuponů             

a investičních kuponů. 

 

 Úrokový výnos ze státních dluhopisů, emitovaných v roce 1997, podléhá zvláštní 

sazbě ve výši 25 %, kterou provede plátce úrokového výnosu. Do hospodářského 

výsledku se zaúčtuje úrokový výnos v netto výši, tedy v částce po provedené srážce. 

Následně, při sestavování základu daně z příjmů, bude tento úrokový příjem 

vyloučen z hospodářského výsledku, aby nedošlo ke dvojímu zdanění téhož příjmu. 

Od roku 1998 došlo ke změně tohoto ustanovení s tím, že kupony a investiční 

kupony jsou z tohoto výčtu vypuštěny. Úroky z termínovaného vkladu jsou ve smyslu 

současné úpravy zákona o daních z příjmů zdanitelnými příjmy. Obecně je v § 36 

odst. 2 pístu. a) pro právnické osoby definována 25% srážková daň (od 1.ledna 2000 

činí zvláštní sazba daně 15%) u zdroje z vkladních listů a vkladů jim naroveň 

postaveným. Nicméně § 36 odst. 6 stanoví: "Plynou-li úrokové příjmy z dluhopisů, 

vkladních listů a vkladů jim naroveň postavených, úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů 

na vkladních knížkách a vkladových listech ... poplatníkovi uvedenému v § 17 odst. 3 

..., započte se sražená daň na celkovou daňovou povinnost." 

 Banka srazí neziskové organizaci z připsaných úroků 25% srážkovou daň             

a odpovídajícím způsobem, např. na výpisu z bankovního účtu, tuto skutečnost také 

vyznačí. Celé úroky z vkladů na termínovaném účtu jsou i u neziskové organizace 

předmětem daně a vchází plně do základu daně. I na ně, jako na součást základu 
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daně, se vztahuje možnost snížit základ daně ve smyslu § 20 odst. 7 zákona             

o daních z příjmů. 

 Úroky z termínovaného vkladu se u organizace, která nebyla založena za účelem 

podnikání, považují za výnos z hlavní činnosti, tedy činnosti, pro kterou byla 

organizace zřízena. Podle § 18 odst. 5 zákona o daních z příjmů je však v rámci 

hlavní činnosti povinnost sledovat jednotlivé druhy činností zvlášť. Úroky                    

z termínovaného vkladu jsou vždy ziskové, protože proti nim nelze účtovat žádné 

náklady, kromě poplatku za zřízení termínovaného vkladu. Tyto úroky tedy podléhají 

zdanění daní z příjmů právnických osob. Pokud nevznikne neziskové organizaci 

daňová povinnost nebo tato daňová povinnost bude nižší než sražená daň z úroků     

z termínovaného vkladu, nezisková organizace podá daňové přiznání, sraženou daň 

uvede jako zaplacenou zálohu na daň, vyčíslí přeplatek na dani a ve smyslu zákona 

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, správce daně tento 

přeplatek na dani neziskové organizaci vrátí. 

 

Příjmy od daně osvobozené 

 Příjmy od daně osvobozené jsou příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů, ale 

následně jsou podle ustanovení § 19 zákona o daních z příjmů od daně osvobozeny. 

Od daně jsou osvobozeny: 

a) 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. 

b) výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů                     

u registrovaných církví a náboženských společností. 

c) příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí, které jsou součástí nadačního jmění         

a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z pronájmu uměleckých děl, 

které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, úrokové     

a dividendové příjmy plynoucí z cenných papírů, které jsou součástí nadačního jmění 

a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z finančních prostředků, které 

jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, za podmínky, že 

jsou uloženy na zvláštním účtu u banky, ..." 
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Náklady nezahrnované do základu daně 

 Tyto náklady upravuje § 23 odst. 5 zákona o daních z příjmů. Neziskové 

organizace jsou povinny vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni účetní závěrky byly 

odděleně vedeny náklady (výdaje) související s příjmy, které nejsou předmětem 

daně, od nákladů (výdajů), souvisejících s příjmy, které předmětem daně jsou, ale 

podléhají osvobození od daně. Pokud tato povinnost nemůže být splněna, např.        

u obcí, nebo u rozpočtových a příspěvkových organizací, učiní se tak mimoúčetně     

v daňovém přiznání. 

 Z toho vyplývá, že daňově účinné nemohou být tedy náklady, jež jsou spojeny       

s příjmy, které: 

- nejsou předmětem daně nikdy (např. u obcí výnosy daní, dotace z rozpočtu obcí, 

státu, úroky z vkladů na běžném účtu), 

- jsou dosaženy z činností vymezených v hlavním poslání organizace, ale jsou 

ztrátové, 

- jsou předmětem daně, ale jsou od ní osvobozeny (např. členské příspěvky) nebo 

zdaňovány zvláštní sazbou daně. 

 

 Stručně řečeno, náklady, které vznikají v souvislosti s těmito příjmy, nelze 

zohlednit v základu daně z příjmů. Tato právní úprava platí pouze pro neziskové 

organizace, výše citovanými ustanoveními zákona o daních z příjmů se tedy neřídí 

ostatní subjekty. 

 

 

6.1.10.3 Položky odčitatelné a snižující základ daně 

 

Hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji, zjištěný v účetnictví, je 

nutno pro účely zjištění základu daně z příjmů upravit o výdaje (náklady), které lze 

zahrnout do základu daně, o výdaje (náklady), které je povinností vyloučit, dále          

o příjmy, které nejsou zahrnuty v základu daně a které je nutné do základu daně 

zahrnout, popř. vyloučit ty příjmy, které nepatří do základu daně za příslušné 

zdaňovací období. Tímto způsobem zjistí poplatník obecně základ daně nebo 

daňovou ztrátu. 

 Pokud základ daně vykáží neziskové organizace, lze od něho odečítat zákonem   

o daních z příjmů přesně stanovené položky: daňovou ztrátu, odpočet na reinvestice, 
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30% odpočet. Pokud základ daně vykáží ostatní subjekty, lze od něho odečítat 

zákonem o daních z příjmů přesně stanovené položky: daňovou ztrátu, odpočet na 

reinvestice, hodnotu darů podle § 20 zákona o daních z příjmů. 

  Z prostého  orovnání obou případů jsou patrné dva rozdíly: 30% odpočet (pouze 

pro poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání). Hodnotu 

darů stanovenou § 20 zákona o daních z příjmů (tento odpočet nemohou uplatnit 

poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání). 

Výše odpočtu je limitována dolní hranicí 100 000 korun a horní hranicí 3 mil. 

korun. Činí-li 30% částka vypočtená ze základu daně méně než 100 000 korun 

včetně, potom si poplatník může odečíst částku ve výši I00 000 korun, ovšem ne 

více, než činí základ daně. Maximální částka, kterou si poplatník může odečíst, je      

3 mil. korun. Tomuto je třeba rozumět tak, že činí-li 30% odpočet více než 3 mil, 

korun, lze si uplatnit právě 3 mil. korun. Docílí-li poplatník většího základu daně než 

10 mil. korun, nemůže potom uplatnit částku ve výši 30 % ze základu daně, ale 

pouze maximálně již právě zmíněných 3 mil. korun. 15) 

 

 

6.1.10.4 Daň z nemovitostí, daň dědická, daň darovací a daň z převodu 

nemovitostí 23, 24) 

 

Dle daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí jsou ve smyslu zákona         

č. 357/1192 Sb. v platném znění dle § 20 odst.4 od těchto daní jsou osvobozena 

např. bezúplatná nabytí majetku: 

- určená na financování zařízení a humanitárních akcí v oblasti kultury, školství, 

vědy vzdělání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchovy sportu, výchovy 

a ochrany dětí a mládeže a požární ochrany, pokud je majetek nabyt 

právnickými.osobami, které mají sídlo na území České republiky, 

- státem registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, obecně 

prospěšnými společnostmi, 

- nadacemi a nadačními fondy jakož i majetku poskytnutého nadacemi a nadačními 

fondy. 
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Od daně z pozemků jsou podle § 4 uvedeného zákona např. osvobozeny: 

- pozemky ve vlastnictví státu, 

- pozemky ve vlastnictví obce, 

- pozemky ve vlastnictví státu a obce užívané diplomatickými zástupci pověřenými 

v České republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle 

mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to 

za předpokladu, že nejsou občany ČR, a že je zaručena vzájemnost, 

- pozemky spravované Pozemkovým fondem ČR nebo převedené na Fond 

národního majetku ČR, pokud nejsou pronajaty, 

- pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou nebo její částí sloužící                  

k vykonávání náboženských obřadů církví a náboženských společností státem 

uznaných, dále se stavbou nebo její částí sloužící k výkonu duchovní správy 

těchto církví a náboženských společností, 

- pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví sdružení občanů      

a OPS, 

- pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou sloužící školám a školským 

zařízením, muzeím a galeriím, budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním 

předpisem, knihovnám, státním archivům, zdravotnickým zařízením, zařízením 

sociální péče, nadacím a se stavbou památkových objektů stanovených 

vyhláškou ministerstva financí ČR v dohodě s ministerstvem kultury ČR, 

- pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbami sloužícími výlučně k účelu 

zlepšení stavu životního prostředí, stanovené vyhláškou ministerstva financí ČR  

v dohodě s ministerstvem životního prostředí ČR. 

 

Od daně ze staveb jsou podle § 9 uvedeného zákona např. osvobozeny:  

- stavby ve vlastnictví státu, 

- stavby ve vlastnictví obce, 

- stavby ve vlastnictví církví a náboženských společností státem uznaných, sloužící 

k vykonávání náboženských obřadů a k výkonu duchovní správy těchto církví      

a náboženských společností, 

- stavby ve vlastnictví sdružení občanů a OPS, 

- stavby sloužící školám a školským zařízením, muzeím a galeriím, budou-li tato 

muzea a galerie vymezeny zvláštním předpisem, státním archivům, knihovnám, 

zdravotnickým zařízením; zařízením sociální péče, nadacím, občanským 
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sdružením zdravotně postižených občanů a dále stavby památkových veřejně 

přístupných objektů stanovených vyhláškou ministerstva financí České republiky 

v dohodě s ministerstvem kultury ČR, 

- stavby sloužící k zajištění veřejné hromadné osobní dopravy, 

- stavby soužící výhradně k účelům zlepšení stavu životního prostředí stanovené 

vyhláškou ministerstva financí ČR v dohodě s ministerstvem životního prostředí 

ČR. 

 

 

6.1.11 Shrnutí 

 

Naznačený systém zdrojů financování neziskových organizací jednoznačně 

potvrzuje skutečnost, že se jedná o systém diverzifikovaný a vícezdrojový. Podle 

výzkumu Institutu sociologických studií je více než jedna třetina (36%) neziskových 

organizací na státu zcela nezávislá. Státní peníze tvoří nadpoloviční podíl                  

v rozpočtech jen jedné čtvrtiny organizací. Ostatní zdroje, jako jsou vlastní činnost, 

členské poplatky nebo nadační granty, tvoří nadpoloviční část rozpočtu jen u malého 

počtu (2 až 14%) organizací.  

 
 
Tabulka č. 6 Průměrný podíl jednotlivých zdrojů financování na rozpočtu organizace 
(1998) v procentech 

Graf č.4 Průměrný podíl jednotlivých zdrojů financování na rozpočtu organizace 
(1998) v procentech 
 

Státní dotace, granty 30 

Soukromé dárcovství 21 

Vlastní činnost 17 

Členské poplatky 18 

Granty od  domácích nadací 4 

Granty od zahraničních nadací 8 

Jiné 2 
Pramen: Institut sociologických studií, FSV UK, 1998. 
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6.2 Příklady financování některých neziskových organizací 
 
 

Občanská sdružení 

 Občanská sdružení používají rozmanité zdroje financování své činnosti. Mezi 

zdroje financí patří členské příspěvky, dále dotace ze státního rozpočtu, rozdělované 

prostřednictvím resortních ministerstev, dotace z rozpočtu místních samospráv, dary 

právnických a fyzických osob a to jak ze zahraničí, tak i z České republiky. Občanská 

sdružení využívají i finanční podpory od zahraničních i tuzemských nadací. Zdrojem 

financování mohou být i výnosy z vlastního majetku. Výjimkou nejsou občanská 

sdružení, která založila obchodní společnost a ze zisků této společnosti financují 

zájmovou činnost svých členů. Některá občanská sdružení podnikají na základě 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákony). Zákon     

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů podnikání občanských sdružení výslovně 

nezakazuje. Zákaz podnikání pro občanská sdružení není vysloven žádným jiným 

zákonem v právním řádu ČR. Bude-li zákon o sdružování občanů v budoucnosti 

novelizován, je na místě řešit otázky minimálního počtu členů občanského 

sdružení, problémy konfliktu zájmů, vymezení rozsahu a možnosti podnikání, určení 

jak nakládat ze ziskem z podnikání. Neřešeny jsou prozatím také otázky účasti         

a počtu cizích státních příslušníků s krátkodobým či dlouhodobým nebo dokonce        

i trvalým pobytem v ČR v orgánech občanských sdružení. Zákon rovněž neomezuje 

dobu od vzniku, tj. registrace občanského sdružení do doby ustanovení řádných 

statutárních orgánů. Teoreticky může tzv. "přípravný výbor" řídit činnost občanského 

sdružení libovolně dlouhou dobu, neboť zákon neukládá lhůtu, do které je přípravný 

výbor povinen ustanovit řádné orgány, tj. svolat valnou hromadu členů. Vznik 

občanského sdružení není podmíněn vůlí širší skupiny občanů, jako tomu je              

u politických stran. Návrh na registraci u politické strany musí být doložen peticí 

alespoň jednoho tisíce občanů požadujících založení strany. Tento princip i když             

s podstatně nižším počtem "sympatizantů", by měl zřejmě být zakotven i v zákoně     

o sdružování občanů. Zákonné opatření by zamezilo vzniku občanských sdružení 

jako účelových organizací prosazujících zájmy několika málo jedinců (nejméně tří), 

jak již bylo uvedeno·. 

 Zákon o sdružování občanů neřeší sdružování občanů jiných států na území 

České republiky a zakládání sdružení za tímto účelem. Bylo by namístě v rámci 

změn zákonných úprav o sdružování občanů řešit i tyto otázky. 
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Organizace s mezinárodním prvkem 

Zdrojem jejich financování jsou dary poskytované převážně od zřizovatelů ze 

zahraničí, pokud takové organizace mají členskou základnu, mohou být zdrojem 

příjmů i vybírané členské příspěvky. 

 

Politické strany 

 Zdrojem financování politických stran mohou být členské příspěvky, příspěvky ze 

státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů, příspěvky ze státního rozpočtu na 

činnost, příspěvky z rozpočtu vyšších územně správních celků, pokud tak stanoví 

zvláštní zákon, dary, dědictví, příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého 

majetku, úroky z vkladů, příjmy z účasti na podnikání jiných právnických osob, příjmy 

z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, 

vzdělávacích a politických akcí, dále i půjčky a úvěry. 

 
Církve a náboženské společnosti 

 Církve a náboženské společnosti samy prohlašují, že mezi jejich hlavní cíle          

a oblasti působení patří výchova a to zejména výchova mládeže, sociální služby pro 

staré a nemocné, charitativní služby pro osoby sociálně nepřizpůsobivé.                    

K naplňování cílů využívají církve různé finanční zdroje. Zdrojem financování 

mohou být i výnosy z vlastního majetku. 

 Objemově nižší, avšak celkem stálé jsou církevní sbírky mezi věřícími v kostelech 

a modlitebnách. Církev využívá státní dotace převážně z Ministerstva školství           

k financování vzdělávacích a výchovných zařízení, Ministerstva práce a sociálních 

věcí v oblasti sociální a Ministerstva zdravotnictví v oblasti charitativní péče               

o nemocné občany. Výše dotací ze státního rozpočtu pokrývá pouze část finančních 

potřeb církevních organizací. Výjimku tvoří odměny duchovních, které jsou plně 

hrazeny ze státního rozpočtu. Zdrojem financování jsou rovněž dary právnických      

a fyzických osob tuzemských i ze zahraničí. Pouze z menší části jsou příjmy církví     

a náboženských společností tvořeny příjmy z vlastní činnosti a ze správy nebo 

pronájmu majetku. Majetek církví a náboženských společností může sloužit ku 

prospěchu a uspokojování potřeb svých členů, nejedná-li se o majetek a finanční 

prostředky vymezené k realizaci sociálních či charitativních služeb pro veřejnost. 
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Profesní komory 

 Zdrojem financování profesních komor jsou převážně příspěvky členů komor      

a rovněž poplatky vybírané například za zkoušky od uchazečů o udělení oprávnění   

k výkonu funkce. Finanční prostředky a majetek profesních komor slouží                    

k uspokojování potřeb a cílů svých členů. V zákonech o zřizování profesních komor 

není zmínka o nutnosti majetkového vkladu zakladatelů při jejich vzniku. 

 
Nadace a nadační fondy 

 Zdrojem financování nadací jsou především výnosy z nadačního jmění, výnosy  

z hospodaření s ostatním majetkem nadace, dále přijaté nadační dary a dědictví od 

právnických a fyzických osob z tuzemska i ze zahraničí. Nadace mají zákonem 

zapovězeno v § 23 podnikání. Nadace mohou pronajímat nemovitosti, pořádat 

loterie, tomboly, veřejné sbírky, kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací akce. 

Zde by v zákoně zřejmě měl být zpřesněn rozsah pořádaných akcí. Budou-li 

vzdělávací akce pořádány soustavně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost       

a soustavně bude dosahováno zisku, je otázkou, zda se nebude jednat o skrytý 

právní stav, tj. o podnikání, provozované jinou právnickou osobou než podnikatelem. 

Nadace nebo nadační fondy se mohou podílet pouze na podnikání akciových 

společností. Celkový rozsah účasti nesmí přesáhnout 20% z majetku nadace po 

odečtení hodnoty nadačního jmění. Obchodní podíl nadace na majetku akciové 

společnosti nesmí být větší než 20%. Má-li nadace nebo nadační fond účast na 

podnikání akciové společnosti, pak výnosy z této účasti mohou být rovněž zdrojem 

jejich financování. Zmíněná zákonná úprava v podstatě připouští, aby pět nadací 

založilo akciovou společnost za účelem podnikání. Prostřednictvím jimi založené 

obchodní společnosti nadace mohou podnikat. Toto řešení je zřejmě jednou              

z možností, jak zajistit část zdrojů financování. Budou-li zisky z podnikání použity na 

podporu obecně prospěšných cílů, nelze proti uvedenému způsobu financování 

nadací nic namítat. Nadace doposud získávaly finanční prostředky ze státních dotací 

spíše ojediněle. K nezávislosti nadací rozhodně přispěje jejich samofinancovatelnost, 

tj. nezávislost na podpoře státu a podpoře samosprávných orgánů. 

 
Obecně prospěšné společnosti 

Zdrojem financování obecně prospěšné společnosti jsou nepochybně dotace ze 

státního rozpočtu a dotace z rozpočtů místních samospráv. Prostřednictvím obecně 
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prospěšných společností může stát realizovat některé obecně prospěšné činnosti, 

které není schopen efektivně zajistit v rozpočtových nebo příspěvkových 

organizacích. Zdrojem finančních prostředků mohou být také dary právnických          

a fyzických osob a výnosy z hospodaření s vlastním majetkem.. Zákon nevylučuje 

přijímání darů ze zahraničí. Jedním ze zdrojů financování obecně prospěšné 

společnosti může být provozování "doplňkové činnosti", kterou připouští § 17 zákona 

o obecně prospěšných společnostech. V praxi obecně prospěšných společností 

působí obtíže rozlišení toho, co je hlavní, tzv. obecně prospěšná činnost a co je 

považováno za činnost doplňkovou. Zákon přesně tyto pojmy nevymezuje. Je nutné, 

aby tyto otázky obecně prospěšné společnosti precizovaly ve svém statutu. Jedině 

tak lze předejít nejasnostem v návaznosti na otázky účetní a zejména i daňové. 

Obecně prospěšná společnost má ze zákona zakázánu účast na podnikání jiných 

osob. O.p.s. nesmí zřizovat organizační složky v zahraničí. 

 Významným znakem obecně prospěšné společnosti je nemožnost rozdělení 

zisku mezi zakladatele. Hospodářský výsledek po zdanění je převáděn do tzv. 

"rezervního fondu", sloužícího ke krytí ztrát z hospodaření v dalších účetních 

obdobích. 

 V případě zrušení nebo zániku obecně prospěšné společnosti se rovněž 

nepřipouští rozdělení majetku o.p.s. mezi zakladatele nebo členy statutárních 

orgánů. Majetek zbývající po uspokojení pohledávek věřitelů nabídne likvidátor obci 

místně příslušné podle sídla obecně prospěšné společnosti, pokud obec může 

majetek použít pro účel, ke kterému byla o.p.s. zřízena. Nepřijme-li nebo nemůže-li 

pro nesplnění podmínek stanovených zákonem obec majetek přijmout, nabídne jej 

likvidátor místně příslušnému okresnímu úřadu podle sídla obecně prospěšné 

společnosti. Další možnosti nabídky majetku obecně prospěšné společnosti zákon 

nepřipouští. 

 

Veřejné a soukromé vysoké školy 

 Zdroje finančních prostředků určených k hospodaření veřejné vysoké školy 

jsou stanoveny v rozpočtu. Patří mezi ně zejména dotace ze státního rozpočtu, 

poplatky vybírané od studentů, výnosy z vlastního majetku, jiné příjmy ze státního 

rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu obcí. Zdrojem příjmů veřejných vysokých 

škol mohou být i dary a dědictví, ale také výnosy z doplňkové činnosti. V tomto 

aspektu se přibližuje veřejná škola obecně prospěšné společnosti. V případě 
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veřejných vysokých škol je pojem doplňkové činnosti blíže specifikován zákonem     

č. 111/1998 Sb., v § 20. Veřejná vysoká škola může nabývat vlastnictví pouze 

cenných papírů vydaných státem nebo cenných papírů, za které ručí stát. 

Část třetí § 39 a násl. zákona č. 171/1998 Sb., řeší vznik, působení, hospodaření 

a další právní otázky soukromých vysokých škol. Vznik soukromé vysoké školy 

vyžaduje státní souhlas prostřednictvím Ministerstva školství ČR. Oprávnění 

soukromé vysoké školy je nepřevoditelné a nepřechází na právní nástupce. Zákon   

č. 111/1998 Sb., výslovně nepředepisuje právní formu soukromé vysoké školy. 

Zákon se zmiňuje o možnosti udělit státní souhlas ještě před zápisem právnické 

osoby, která má působit jako soukromá vysoká škola, do obchodního rejstříku.          

V případech zřizování soukromých vysokých škol najde zřejmě uplatnění ustanovení 

§ 56 odstavce 1), obchodního zákoníku, které připouští založení společnosti              

s ručením omezeným (spol. s.r.o.) a akciové společnosti (a.s.) i za jiným účelem než 

za účelem podnikání. 

Zákon o vysokých školách řeší i způsob financování činnosti soukromých 

vysokých škol. V § 40 odstavci 11 stanoví tento zákon povinnost soukromé vysoké 

školy zajistit samostatně financování činnosti v oblasti vzdělání, vědecké, výzkumné, 

vývojové a dalších činností v působnosti této školy. Zdrojem financí u soukromých 

vysokých škol mohou být příjmy z vlastní činnosti, zejména poplatky za studium, 

příjmy z hospodaření s vlastním majetkem, ale i jiné příjmy. Zákon č. 111/1998 Sb. 

neomezuje u soukromých vysokých škol podnikání ani účast na podnikání jiných 

osob, ani držbu libovolného druhu cenných papírů. Poskytování dotací ze státního 

rozpočtu je omezeno v rozsahu uvedeném v následujícím odstavci. § 40 odstavec 2) 

zákona č. 111/1998 Sb., zmiňuje i možnost zřízení soukromé vysoké školy dle 

zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Ministerstvo 

takto zřízeným soukromým vysokým školám může poskytovat dotace na 

uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního 

vzdělávání a další v zákoně uvedené činnosti. Studijní programy soukromých 

vysokých škol podléhají akreditaci Ministerstvem školství CR. Další ustanovení 

zákona řeší mimo jiné procesní otázky týkající se studia, přijímacího řízení, udělování 

titulů, otázky poplatků za studium, povinnosti studentů a další. 
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6.3 Shrnutí 
 

 Neziskové organizace získávají své příjmy zpravidla z následujících zdrojů: 

příspěvky z veřejných (státních, regionálních, obecních) rozpočtů, vlastní hlavní        

a doplňková (hospodářská) činnost, prodej či pronájem majetku, reklama, 

sponzoring, dary apod. Financování neziskových organizací označujeme jako 

vícezdrojové. Mezi důležitý zdroj podpory patří daňové úlevy neziskovým 

organizacím, případně těm, kteří část svých zdrojů poskytnou ve prospěch 

naplňování poslání jednotlivých neziskových organizací. 

 Současný systém financování neziskových organizaci ovšem není bez 

problémových oblastí. Jejich vyřešení bude mít  pro náš neziskový sektor velký 

význam. V čem dosavadní systém financování nejvíce selhává? Jedná se v první 

řadě o nedostatky při poskytování finanční pomoci ze státního rozpočtu: 

 

a) Systém financování dosud nemá žádné kritérium pro diferenciaci dotací               

a daňových úlev (existuje zde objektivní nutnost rozlišovat, při poskytování 

financí, poslání, cíle a prospěšnost jednotlivých typů neziskových organizací).  

b) Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nepodporují vícezdrojové 

financování a meziresortní spolupráci  (lze obdržet dotaci od státu a obce, ale 

nikoliv od dvou ministerstev). 

c) Rozpočtová pravidla republiky neumožňují přenést část rozhodování o dotacích 

na nižší články státní správy. 

d) Přístup různých subjektů k financím z veřejných rozpočtů není dnes rovnoprávný. 

Ministerstva poskytují dotace spíše určité organizační formě dotovaného subjektu, 

než na činnost bez ohledu na organizační formu. 

e) Daňový systém málo stimuluje rozvoj dárcovství. 

 

 

 

 

 

 

 

 


