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1 Úvod 

Neziskový sektor je důležitou součástí ekonomického i politického prostředí vyspělých 

zemí. Neziskové organizace se zaměřují na pomoc v nejrůznějších aspektech lidského života 

a jsou pozitivním přínosem pro společnost, jelikož doplňují oblasti, které nemůže obsáhnout 

stát a které nejsou atraktivní pro komerční společnosti. Neziskové organizace přispívají ke 

zkvalitnění života občanů a také k seberealizaci angažovaných osob. Počet nestátních 

neziskových organizací v posledních letech celosvětově rostl. Výskyt neziskových organizací 

v rámci Evropské unie začal být patrný v průběhu 90. let. Přesněji řečeno v roce 1992 

existovalo více 100 sítí dobrovolnických organizací. Evropská unie byla vždy otevřena 

dialogu s neziskovými organizacemi. Maastrichtská dohoda zdůrazňuje důležitost spolupráce 

mezi Společenstvím a různými charitativními instituce a nadacemi, které poskytují služby 

sociální péče a kladou důraz na sociální úroveň. 

 

Důležitost neziskových organizací je nezpochybnitelná, proto jsem si jako předmět své 

práce vybrala síť neziskové organizace, v níž jsem se sama v posledních letech angažovala. 

Touto sítí je Erasmus Student Network, jež se zabývá záležitostmi studentských mobilit. 

 

I přesto, že cílem neziskové organizace není dosahování zisku, pro vykonávání svého 

poslání musí obvykle disponovat určitými finančními zdroji, tedy musí mít příjmy. Tyto 

příjmy pak vynakládá na aktivity, které jsou v souladu s jejím posláním, a tedy má výdaje. 

V případě, že se jedná o organizaci s právní subjektivitou, právní úprava obvykle požaduje, 

aby tyto příjmy a výdaje byly nějakým způsobem sledovány a dokumentovány a případný 

přebytek příjmů neboli zisk zdaněn. Tedy i neziskové organizace se musejí řídit účetními 

a daňovými předpisy příslušné země. Účetní a daňové systémy jednotlivých zemí se od sebe 

mohou lišit a tato práce prezentuje odlišnosti účetních a daňových systémů ve třech 

vybraných zemích. 

 

Cílem této práce je představení úpravy daňových a účetních systému vybraných 

neziskových organizací sítě Erasmus Student Network z vybraných zemí, jmenovitě 

Exchange Student Club VŠB-TUO z České republiky, ESN Slovenská republika ze Slovenska 

a ESN Ioannina z Řecka za rok 2013 s následným srovnáním těchto účetních a daňových 
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systémů a navržením jejich optimalizace pro Exchange Student Club VŠB – TUO a tedy pro 

Českou republiku. 

 

Vlastní práce je rozdělena do 3 kapitol a začíná od kapitoly 2. Druhá kapitola je zaměřena 

na právní úpravu neziskových organizací a na představení vybraných neziskových organizací. 

V úvodu kapitoly jsou obecně definovány neziskové organizace a je zde představena síť 

Erasmus Student Network a její organizační struktura v rámci, které působí vybrané 

neziskové organizace. Následuje vymezení právní úpravy neziskových organizací ve 

vybraných státech v pořadí Česká republika, Slovensko, Řecko a seznámení s prezentovanými 

neziskovými organizacemi reprezentující daný stát. Třetí kapitola je zaměřena na vymezení 

účetních a daňových systémů neziskových organizací. V rámci daňových systémů je 

představena daň z příjmů právnických osob s vymezením předmětu daně, podmínek pro 

osvobození od daně, dále je ukázán postup výpočtu základu daně a daňové povinnosti, jsou 

definovány daňově uznatelné a neuznatelné náklady, položky snižující základ daně a další 

aspekty potřebné pro výpočet daně z příjmů v daných státech. Čtvrtá kapitola je soustředěna 

na srovnání účetních a daňových systémů Slovenska a Řecka s těmi v České republice, na 

základě kterého je pak navržena optimalizace daňového a účetního systému Exchange Student 

Clubu VŠB – TUO. 

  

Metody použité v práci jsou analýza, syntéza a komparace. 

 

Práce vychází z legislativy platné pro zdaňovací období 2013 a byla dána k vazbě dne 

14. července 2014. 
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2 Vymezení a definice neziskových organizací  

Tato kapitola je zaměřena na obecné vymezení neziskových organizací a představení sítě 

ESN, kterou se tato práce zabývá. Následuje právní a daňová úprava neziskových organizací 

ve vybraných státech a stručný popis sekce sítě ESN v dané zemi. 

2. 1 Neziskové organizace  

Vymezení pojmu nezisková organizace je do jisté míry problematické. Ve většině zemí 

neexistuje přesná definice neziskových organizací a není to obvykle právní termín či statut 

právnické osoby. Je to termín, který se vžil pro označování určitého typu organizací. Vedle 

označení nezisková organizace, existuje celá řada dalších názvů například nevýdělečná 

organizace, organizace neziskového sektoru, organizace neziskového typu apod. Ať už je pro 

jejich označení používán jakýkoliv z názvů, obecným rysem těchto organizací je, že důvodem 

jejich existence není dosažení zisku. Avšak skutečnost, že hlavním posláním neziskové 

organizace není dosažení zisku, neznamená, že takováto organizace zisku dosáhnout nemůže. 

Organizace neziskového typu, která svým hospodařením dosáhne zisku, musí dosažený zisk 

opět použít na poslání a činnost organizace a nemohou si jej rozdělit zakladatelé nebo členové 

organizace. 1 

 

Neziskové organizace tedy sledují jiný účel než je zisk. Poslání (účel, předmět činnosti) 

organizace je smyslem její existence. Své poslání si organizace stanoví ve zřizovacích 

listinách, stanovách, zakládajících smlouvách nebo zakládajících listinách. Účelem 

neziskových organizací je určitý druh prospěšné činnosti. Na základě toho, komu neziskové 

organizace prospívají, je můžeme rozdělit na: 

- veřejně prospěšné, 

- vzájemně prospěšné. 

                                                 
1 URBANCOVÁ, KRYŠKOVÁ (2008) 
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Veřejně prospěšné organizace 

Hlavním cílem je poskytování služeb prospěšných veřejnosti a služba obecným zájmům. 

Jsou otevřené široké veřejnosti a všem, kteří tuto službu potřebují. Jedná se především 

o dobročinné a charitativní činnosti, činnosti v oblasti ekologie, vzdělávání, zdravotnictví atd. 

 

Vzájemně prospěšné organizace 

Jedná se o skupinu občanů se společným zájmem. Hlavním cílem je poskytování služeb 

a podpora svých členů. Činnosti se mohou týkat například oblasti kultury, tělesné kultury, 

profesních zájmů apod.  

 

Neziskové organizace si musejí zajistit finanční zdroje k provozování své činnosti 

a stanovit si takové cíle, které jsou schopny finančně zabezpečit. Příjmy mohou pocházet 

z různých zdrojů například ze státního rozpočtu, od orgánů místní samosprávy, od zřizovatele; 

zdrojem příjmů mohou být dary, dotace, příjmy z vlastní činnosti nebo členské příspěvky, 

příjmy z reklam, pronájmů, příjmy ze sbírek atd.2 

 

Zajímavým charakteristickým rysem neziskových organizací je, že fungují 

na dobrovolnické bázi, tzn., že většina lidí, kteří pro neziskovou organizaci pracují, tak činí 

na základě ztotožnění se s posláním organizace a za svou práci nedostávají finanční odměnu. 

 

Obecné shrnutí základních rysů neziskových organizací můžeme provést pomocí 

5 následujících rysů: 3 

- jsou do určité míry institucionalizovány – formálním statutem či jiným způsobem, 

- mají soukromou povahu – nejsou součástí veřejné zprávy, v řídících orgánech 

nepřevládají vládní úředníci (avšak tato skutečnost nevylučuje možnost podpory 

z veřejných zdrojů), 

- nerozdělují zisk, 

- jsou samosprávné a nezávislé – mají vlastní pravidla a samy řídí svou činnost, 

- jsou dobrovolné. 

                                                 
2 URBANCOVÁ, KRYŠKOVÁ (2008) 
3 SALAMON, ANHEIER (1996) 
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2. 1. 1 Erasmus Student Network  

Erasmus Student Network, dále jen „ESN“, je jedna z největších mezioborových 

studentských organizací v Evropě. Je to síť sekcí, které operují v jednotlivých městech, 

univerzitách nebo fakultách. Funguje především na dobrovolnické bázi a jejím hlavním 

posláním je vytvoření mobilnějšího a flexibilnějšího vzdělávání podporováním a rozšiřováním 

studentských výměnných programů na různých úrovních. ESN také poskytuje mezinárodní 

zkušenosti těm studentům, kteří nemají možnost vycestovat na určitou dobu do zahraničí. 4 

2. 1. 1. 1 Studenti na výměnném pobytu 

Hlavní pozornost ESN je zaměřena na současné studenty na výměnném pobytu, kteří 

v novém prostředí čelí nejrůznějším problémům.  ESN nabízí pomoc v akademických, 

společenských a praktických integračních procesech. Toto se děje především prostřednictvím 

aktivit v místních sekcích, které zahrnují kulturní a společenské události jako výlety na různá 

místa v rámci země i mimo ni, filmové večery, jazykové projekty, mezinárodní festivaly jídla, 

nejrůznější aktivity k začlenění mezi místní studenty a v neposlední řadě večírky. Navíc 

mnoho sekcí zavedlo systém tzv. „buddies“ (parťáků), neboli kamarádů, kteří jsou často 

nepostradatelnou součástí organizace. Parťák je „první kamarád“ přijíždějícího zahraničního 

studenta. Pomáhá mu především v praktických oblastech jako je ubytování, nakupování, 

cestování po městě, překlady a se vším ostatním, co přijíždějící student potřebuje znát, když 

přijede do neznámého města.  

 

ESN také poskytuje potřebné informace a dodává odvahu budoucím zahraničním 

studentům k získání jejich mezinárodní zkušenosti a k získání relevantního pohledu na jinou 

kulturu.5 

2. 1. 1. 2 Vracející se studenti 

Studenti, kteří se vracejí z výměnného programu, jsou podporováni v znovu se 

začleňovacím procesu v jejich zemi a také v udržování  kontaktu s mezinárodním prostředím. 

Mnoho místních sekcí bylo založeno studenty vracejících se ze studijního výměnného 

programu, často protože měli skvělé zkušenosti z jejich výměnného pobytu nebo protože měli 

                                                 
4 [8] ESN [13. 2. 2014] 
5 [8] ESN [13. 2. 2014] 
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pocit nedostatku pomoci během jejich pobytu. Také lépe chápou problémy a výzvy v cizím 

prostředí.6 

2. 1. 1. 3 Historie 

V roce 1987 bylo Evropským společenstvím schváleno schéma extenzivních univerzitních 

mobilit. Částí schématu byl i program Erasmus7, což je program, který umožňuje studentům 

studovat na zahraniční univerzitě a strávit tak část svých studií v zahraničí. 

 

Počátek organizace ESN se datuje do roku 1989, kdy bylo 32 bývalých Erasmus studentů 

pozváno na hodnotící schůzku do Gentu, kde se měli podělit o své zkušenosti s tímto 

programem. Problémy, které vyplynuly z hodnocení, se staly hlavními úkoly, na kterých se 

zakladatelé ESN rozhodli pracovat. Hlavní myšlenka, která stále zůstává nejdůležitějším 

motem ESN dobrovolníků i v současnosti je „studenti pomáhají studentům“. 

 

První sekce, která nesla jméno ESN, byla založena 16. října 1989 v Utrechtu, v Nizozemí. 

Následně byly ESN sekce založeny na různých evropských univerzitách a s finanční 

podporou Evropského společenství byla v říjnu 1990 zorganizována schůzka k oficiálnímu 

založení ESN International a v tomto roce se ESN International stala legální asociací. V roce 

2005 byla založena oficiální kancelář v Bruselu, kde v současnosti sídlí vedení ESN 

International.8 

2. 1. 1. 4 Současnost 

V současnosti ESN působí na více než 430 univerzitách v 36 zemích. Síť se neustále 

rozvíjí a rozšiřuje, jelikož jsou neustále vytvářeny další programy ke studiu v zahraničí a ESN 

pokračuje v asistování studentům a to ne pouze těm, kteří jsou na výměnném pobytu přes 

program Erasmus, ale  všem vyjíždějícím studentům, tzn. také těm z Asie a Amerik. 

 

                                                 
6 [8] ESN [13. 2. 2014] 
7 Přes program Erasmus mohli studenti vyjet do konce roku 2013. K lednu 2014 byl zaveden nový program 

Erasmus +, který rozšiřuje oblasti v rámci, kterých mohou studenti vyjet na svůj zahraniční studijní pobyt (nově 

například oblast sportu) a poskytuje flexibilnější možnosti doby výjezdu. Další novinkou, kterou Erasmus + 

umožňuje je vyjet i do států mimo Evropskou unii, což v rámci programu Erasmus možné nebylo. 
8 [9] ESN [13. 2. 2014] 
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 ESN má zhruba 12 000 aktivních členů v mnoha sekcích, kteří jsou navíc podporování 

tzv. buddies (parťáky), starající se o mezinárodní studenty. ESN tedy zahrnuje zhruba 29 000 

mladých lidí, kteří nabízejí své služby přibližně 160 000 mezinárodních studentů každý den.9 

 

ESN operuje na 3 úrovních:  

- lokální, 

- národní, 

- mezinárodní. 

 

Lokální úroveň neboli sekce 

Sekce ESN vykonávají prvotní poslání ESN a to pomoc zahraničním studentům při jejich 

výjezdu. Nedílnou součástí práce sekce je komunikace s domácí univerzitou a zastupování 

požadavků a očekávání zahraničních studentů. Obvykle na dané univerzitě vznikne pouze 

jedna sekce, ale v případě velké univerzity nebo odlišných potřeb fakult dané univerzity může 

vzniknout i více sekcí v rámci jedné univerzity. 

 

Národní úroveň 

Národní úroveň je vedena národní radou, do které jsou voleni lidé ze sekcí dané země. 

Národní úroveň zastřešuje sekce své země a jejím úkolem je především zastupovat zájmy této 

země, zasazovat se o usnadňování a zlepšování mobilit v dané zemi a přispívat k rozvoji 

svých sekcí. 

 

Mezinárodní úroveň 

Do mezinárodní rady jsou voleni členové ESN a na rozdíl od ostatních členů pracují na 

plný úvazek a jsou za svou práci placeni. Jejich úkolem je především podporovat rozvoj 

mobilit obecně, vylepšovat podmínky a dostupnost mobilit a zajišťovat rozvoj sítě v rámci 

Evropy i mimo ni. Náplní jejich práce je reprezentování zájmů studentů na výměnných 

pobytech směrem k relevantním institucím. 

 

Pro větší přehlednost jsou organizace, které jsou dále v práci prezentovány, zobrazeny na 

Obrázku 2. 1 s přiřazením k příslušné úrovni v rámci sítě ESN. 

                                                 
9 [8] ESN [13. 2. 2014] 
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Obrázek 2. 1 Organizační schéma sítě ESN 

 

Zdroj: Vlastní zpracování10  

                                                 
10 ESN International není předmětem práce, jelikož však představuje jediného zástupce mezinárodní úrovně, bylo nutné jej pro úplnost do schématu zařadit. 

• ESN International
• Sídlo: Brusel (Belgie)

• ESN International
• Sídlo: Brusel (Belgie)

Mezinárodní úroveň

• ESN Slovenská republika
• Sídlo: Báňská Bystrica

• ESN Slovenská republika
• Sídlo: Báňská Bystrica

Národní úroveň

• ESC VŠB - TUO
• Sídlo: Ostrava (Česká republika)

• ESN Ioannina
• Sídlo: Ioannina (Řecko)

• ESC VŠB - TUO
• Sídlo: Ostrava (Česká republika)

• ESN Ioannina
• Sídlo: Ioannina (Řecko)

Lokální úroveň
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2. 2 Vymezení neziskových organizací v ČR  

Pojem nezisková organizace není v českých právních předpisech definován. 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dále jen „ZDP“, ve znění pozdějších předpisů 

v § 18 v odstavci 3 tyto subjekty označuje jako poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni 

za účelem podnikání.11 Tito poplatníci jsou dále blíže specifikováni v § 18 v odstavci 8 ZDP 

a zákon za tyto poplatníky považuje zejména: 

- zájmová sdružení právnických osob, pokud mají právní subjektivitu a nejsou zřízena 

za účelem výdělečné činnosti, 

- občanská sdružení, odborové organizace, 

- 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 podle 

zvláštního právního předpisu, 

- obce, organizační složky státu, kraje, příspěvkové organizace, státní fondy a subjekty, 

o nichž tak stanoví zvláštní zákon. 

 

ZDP za tyto poplatníky nepovažuje obchodní společnosti a družstva, i když nebyly 

založeny za účelem podnikání.  

 

Neziskové organizace jsou v České republice upraveny kromě ZDP i dalšími zákony 

a vyhláškami. 12 Obecně můžeme neziskové organizace v České republice rozdělit na nestátní 

soukromoprávní organizace a státní organizace rozpočtového typu.  

 

Celá řada nestátních soukromoprávních neziskových organizací je upravena zákonem 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tyto organizace jsou 

vymezeny vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

                                                 
11 Tento zákon byl k 1. 1. 2014 novelizován. Nově jsou tyto subjekty označovány jako veřejně prospěšní 

poplatníci. Veřejně prospěšný poplatník je definován jako poplatník, který v souladu se svým zakladatelským 

právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní 

činnost vykonává činnost, která není podnikáním. 
12Zákon 40/1964 Sb., občanský byl nahrazen zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, neboli tzv. novým občanským zákoníkem s účinností od 1. 1. 2014. Nový občanský zákoník zcela 

mění právní úpravu neziskových organizací a ruší zákony, které dříve upravovaly jednotlivé typy neziskových 

organizací. Nový občanský zákoník rozeznává 3 typy právnických osob: korporace, fundace a ústavy. 
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č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a postupují podle českých účetních 

standardů č. 401 až 414. Vyhláška 504/2002 Sb. vymezuje v § 2 následující typy neziskových 

organizací, které jsou dále upraveny příslušnými zákony: 

- politické strany a politická hnutí (Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických 

stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů), 

- spolky podle občanského zákoníku (Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve 

znění pozdějších předpisů), 

- církve a náboženské společnosti (Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského 

vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů 

(zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů), 

- obecně prospěšné společnosti (Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 

- zájmová sdružení právnických osob, 

- nadace, nadační fondy a ústavy podle občanského zákoníku, 

- společenství vlastníků jednotek podle občanského zákoníku, 

- veřejné vysoké školy (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů), 

- a jiné účetní jednotky, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání. 

 

Mezi tyto jiné účetní jednotky můžeme zařadit například Českou televizi a Český rozhlas 

nebo také profesní komory jako například Komoru auditorů, Komoru daňových poradců, 

Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru, Českou lékárnickou komoru, 

Českou advokátní komoru, Českou komoru architektů, Českou komoru autorizovaných 

inženýrů a architektů, Notářskou komoru ČR, Komoru veterinárních lékařů, Českou komoru 

patentových zástupců, Hospodářskou komoru ČR nebo také Agrární komoru ČR. 

 

Státní organizace rozpočtového typu se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

a postupují podle českých účetních standardů č. 701 až 704. Vyhláška č. 410/2009 Sb. 

vymezuje následující typy státních organizací, které jsou dále upraveny příslušnými zákony: 

- územní samosprávné celky, kterými jsou kraje, obce a hlavní město Praha, 

- dobrovolné svazky obcí, 

- příspěvkové organizace, 

- organizační složky státu, 
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- regionální rady regionů soudržnosti, 

- pozemkový fond České republiky, 

- a státní fondy, mezi které patří Státní fond kultury České republiky, Státní fond České 

republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond životního prostředí, 

Státní zemědělský a intervenční fond, Státní fond rozvoje bydlení, Fond národního 

majetku České republiky, Státní fond dopravní infrastruktury. 

2. 2. 1 Občanská sdružení 

Jelikož Exchange Student Club VŠB – TUO, která je reprezentantem neziskové organizace 

pro Českou republiku je občanským sdružením, tak si v této podkapitole občanská sdružení 

stručně přiblížíme. Občanské sdružení je právnickou osobou, má právní subjektivitu a je 

nejrozšířenější formou neziskových organizací na území České republiky. Obliba občanských 

sdružení vychází zejména z flexibility právní úpravy jejich vzniku a fungování. Výhodou je 

také nízká ekonomická náročnost, jelikož při vzniku sdružení nejsou zákonem vyžadovány 

žádné majetkové vklady a registrační řízení není zpoplatněno. Občanská sdružení jsou 

upravena zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

a zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Do postavení 

a činnosti občanských sdružení mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona. Práva 

a povinnosti člena sdružení jsou upraveny stanovami sdružení. Sdružení vzniká na základě 

registrace u ministerstva vnitra a není třeba povolení od státních orgánů. Návrh na registraci 

mohou podat nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let. Některé změny, 

které sdružení během své činnosti potřebuje provést, musejí být nahlášeny ministerstvu vnitra. 

Může se jednat například o změnu stanov, změna sídla, změna názvu sdružení apod. 

Statutární orgán sdružení neboli osoba, která je oprávněna za sdružení činit právní úkony, je 

určena stanovami. Sdružení zaniká jeho výmazem ze seznamu sdružení u ministerstva vnitra. 

Sdružení může zaniknout dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením nebo 

pravomocným rozhodnutím ministerstva o rozpuštění. Zániku občanského sdružení předchází 

jeho zrušení (dohodou, rozhodnutím jejího orgánu, uplynutím doby, na kterou byla založena 

apod.)13 

 

 

                                                 
13 KOČÍ A KOL. (2012) 
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2. 2. 2 ESC VŠB-TUO, o. s. 

Exchange Student Club VŠB-TUO, zkráceně „ESC“, je jedna ze dvou ostravských ESN 

sekcí. ESC bylo zaregistrováno jako občanské sdružení se sídlem v Ostravě ke dni 

10. ledna 2011. Podle ustanovení nového Občanského zákoníku se od roku 2014 mění právní 

forma z občanského sdružení na zapsaný spolek.  

 

Stejně jako ostatní ESN sekce i ESC funguje na bázi dobrovolnictví. Ani hlavní poslání 

ESC se od poslání jiných sekcí a ESN celkově nijak výrazně neliší. Prvotním cílem je pomoc 

zahraničním studentům s jejich pobytem v České republice, ulehčit pochopení kultury, 

zpříjemnit a zjednodušit celý studijní pobyt a tím zvýšit prestiž školy a města. Druhým, avšak 

neméně významným cílem ESC, je oživit region a naklonit postoj lidí žijících na Ostravsku 

směrem k jazykové vzdělanosti a poznávání nových kultur a otevřenosti k novým kulturám, 

tento cíl je definován ve vizi ESC: 

 

Ostrava. Feel Home. Feel Free. (Ostrava. Ciť se jako doma. Ciť se volný.) 

 

„Naším cílem je udělat život Ostraváků bohatší, proměnit město na multikulturní místo, 

kde se lidí ze všech koutů světa cítí pohodlně a uvolněně. Chceme otevřít mysl lidí v tomto 

regioně, rozvázat jejich jazyky a dát základ nové generaci přátelské k cizincům.“ 14 

2. 2. 2. 1 Historie 

Vznik ESC není nepodobný vzniku jiných ESN sekcí. Jeden ze zakládajících členů ESC 

po svém návratu z výměnného programu shledal, že jazykové kompetence českých studentů 

jsou nedostatečné a za účelem jejich zlepšení založil v roce 2010 FILLUP program.  FILLUP 

je zkratka pro „Free International Language Lesson Unity Program” a volně by se tento název 

dal přeložit jako program sjednocení mezinárodních jazykových lekcí, které probíhají 

zadarmo. Podstata FILLUPu spočívá v každotýdenním shromáždění českých a zahraničních 

studentů, kteří si procvičují angličtinu a sdílejí znalosti o své kultuře, národě, kuchyni 

a zvycích. Tato shromáždění dala základ týmu šesti Erasmem ovlivněných lidí, jež se rozhodli 

založit organizaci, která by pro zahraniční studenty dělala mnohem více. 15 

 

                                                 
14 [7] ESCVSB [13. 2. 2014] 
15 [6] ESCVSB [13. 2. 2014] 
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Během 2 let svého fungování se ESC přetransformovalo na organizaci s širokou škálou 

aktivit a s komplexní organizační strukturou, která má zajistit její plynulé fungování. 

Rozhodovacím orgánem je 9 členná rada, která se skládá z následujících funkcí:  

- Prezident – osoba ve funkci prezidenta má na starosti komunikaci organizace 

navenek, především s univerzitou a s významnými partnery a je statutárním orgánem 

organizace, 

- Viceprezident – osoba ve funkci viceprezidenta je odpovědná především za vnitřní 

záležitosti a za bezproblémový chod organizace, který spočívá například v organizaci 

kanceláře, úprava a vytváření vnitřních předpisů apod., 

- Treasurer neboli pokladník/účetní – tato osoba je odpovědná za veškeré finanční 

záležitosti, vede účetnictví, kontroluje správnost a úplnost dokladů, spravuje finanční 

prostředky apod., 

- PR responsible – náplní práce PR responsible je především propagace aktivit 

a činnosti ESC a vztahy s veřejností, také je nepostradatelnou součástí při vytváření 

strategie náboru nových členů, 

- Koordinátor pro lidské zdroje – je odpovědný za nábor nových členů, fungování 

vnitřní komunikace a za systém přidělování buddies/parťáků zahraničním studentům 

před příjezdem, 

- Finanční zástupce pro veřejnost – má na starosti hledání nových sponzorů 

a partnerů, udržování kontaktu se stávajícími partnery a vyjednávání o podmínkách 

spolupráce, 

- Koordinátor událostí – je odpovědný za veškeré události pořádané ESC jako jsou 

výlety, večírky, FILLUPy a další, 

- Manažer znalostí – má na starosti třídění, zpracovávání a uchovávání veškerých 

relevantních informací o záležitostech ESC, které by v budoucnu mohly být užitečné, 

- Sekční delegát – zastupuje sekci na Národních shromážděních, na kterých se scházejí 

zástupci jednotlivých sekcí ESN Česká republika a diskutují o záležitostech týkajících 

se studentských mobilit, programu Erasmu a jiných výměnných programů, vnitřních 

záležitostech a dalších aktuálních tématech. 

 

Každý ze členů rady si vytváří a spravuje svůj vlastní tým lidí, kteří mu pomáhají 

s činnostmi, o které se v rámci své funkce musí postarat. Tato organizační struktura zajišťuje 

velmi efektivní činnost a rychlý rozvoj organizace. V současné době ESC expanduje 

za hranici kampusu a snaží se naplnit obsah své vize. 
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2.3 Vymezení neziskových organizací na Slovensku 

Zákon č. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Z595“ 

používá pro vymezení neziskových organizací pojem poplatník, který není založen nebo 

zřízen za účelem podnikání. Těmito osobami se podle §12 odstavce 3 rozumí: 

- zájmová sdružení právnických osob, 

- profesní komory, 

- občanská sdružení včetně odborových organizací, 

- politické strany a politická hnutí, 

- státem uznané církve a náboženské společnosti, 

- společenství vlastníků bytů a nebytových prostor, 

- obce, vyšší územní celky, 

- rozpočtové organizace a příspěvkové organizace, 

- státní fondy, vysoké školy, 

- Úřad pro dohled nad zdravotní péčí, Sociální pojišťovna, Kancelář Rady pro 

rozpočtovou odpovědnost, Fond ochrany vkladů, Slovenská kancelář pojistitelů, 

Slovenský pozemkový fond, Rozhlas a televize Slovenska, Garanční fond investic, 

- neinvestiční fondy, nadace, neziskové organizace poskytující všeobecně prospěšné 

služby, 

- organizace, jejichž nezisková činnost vychází ze zvláštního předpisu, na základě 

kterého vznikly. 

 

Pro účely tohoto zákona se za poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem 

podnikání, nepovažují obchodní společnosti, které nebyly založeny za účelem podnikání. 

 

Stejně jako v České republice i na Slovensku jsou neziskové organizace upraveny i jinými 

zákony než zákonem o dani z příjmů. Slovenská legislativa rozeznává čtyři základní typy 

nestátních neziskových organizací, které jsou upraveny příslušnými zákony, a je požadováno, 

aby neziskové organizace měly jednu z těchto stanovených právních forem:16 

- občanské sdružení (Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, ve znění 

pozdějších předpisů), 

- nadace (Zákon č. 207/1996 Z.z. o nadáciách, ve znění pozdějších předpisů), 

                                                 
16 1SNSC.SK [30. 6. 2014] 
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- nezisková organizace poskytující všeobecně prospěšné služby (veřejně prospěšné 

organizace) (Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 

všeobecne prospešné služby), 

- neinvestiční fondy (Zákon č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch). 

 

Avšak kromě těchto čtyř forem na Slovensku také působí: 

- zájmová sdružení právnických osob, 

- účelové zařazení církví a náboženských společností, 

- a organizace s mezinárodním prvkem. 

 

Neziskovou organizací poskytující všeobecně prospěšné služby je podle zákona 

213/1997 Z.z. §2 odstavce 1 právnická osoba založená podle tohoto zákona, která poskytuje 

všeobecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele rovných 

podmínek a jejíž zisk nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů, orgánů ani jejich 

zaměstnanců, ale musí být v plném rozsahu použit na zabezpečení všeobecně prospěšných 

služeb. Tento zákon také v odstavci 2 definuje všeobecně prospěšné služby, kterými jsou 

zejména: 

- poskytování zdravotní péče, 

- poskytování sociální pomoci a humanitární péče, 

- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentace duchovních a kulturních hodnot, 

- ochrana lidských práv a základních svobod, 

- vzdělávání, výchova a rozvoj tělesné kultury, 

- výzkum, vývoj, vědecko-technické služby a informační služby, 

- tvorba a ochrana životního prostředí a ochrana zdraví obyvatelstva, 

- služby na podporu regionálního rozvoje a zaměstnanosti, 

- zabezpečování bydlení, správy, údržby a obnovy bytového fondu. 

2. 3. 1 Občanské sdružení (Občianske združenie) 

 Stejně jako u podkapitoly o České republice i zde si blíže popíšeme občanské sdružení, 

jelikož reprezentantem neziskových organizací je ESN Slovenská republika, která je také 

občanským sdružením. Úprava občanských sdružení na Slovensku je téměř shodnou s tou 

v České republice. Občanské sdružení je právnickou osobou a je upraveno zákonem 

č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona 
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mohou občané zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiné občanské sdružení. 

Občanské sdružení má právo vykonávat činnost ve vlastním jméně, vlastnit majetek, 

zaměstnávat lidi, přijímat dary, dotace a další činnosti stanovené zákonem a stanovami. 

Vzniká zápisem do registru u ministerstva vnitra Slovenské republiky a zaniká jeho výmazem 

z tohoto registru. Občanské sdružení může být založeno minimálně třemi osobami, z nichž 

alespoň jedna musí být starší 18 let.17 

2. 3. 2 ESN Slovenská republika, o. z. 

ESN Slovenská republika je občanským sdružením se sídlem v Báňské Bystrici, 

registrované ke dni 25. října 2004. ESN Slovenská republika pracuje v zájmu studentů, kteří 

tráví část nebo celé své formální studium na univerzitách na území Slovenska. Jejím cílem je 

zastupovat mezinárodní studenty a  poskytnout možnosti pro lepší kulturní porozumění mezi 

studenty s různým původem. ESN Slovenská republika je organizací na národní úrovni, 

to znamená, že zastřešuje jednotlivé sekce na Slovensku a je také poradním orgánem 

Slovenské akademické asociace pro mezinárodní spolupráci. 

2. 3. 2. 1 Historie 

První ESN sekce, která byla na Slovensku zřízena a která položila základ i ESN Slovenská 

republika, byla založena v listopadu 2003 v Bratislavě a vystupovala pod jménem Buddy 

System. Finanční podporu k vybudování Buddy systemu poskytla univerzita, která byla 

myšlence podpory integrace mezinárodních studentů velmi nakloněna. V roce 2004 se Buddy 

System oficiálně připojil k síti ESN a byl přejmenován na ESN EUBA. Ve stejném roce také 

vzniklo ESN Slovenská republika, dále jen „ESN SK“, které se od roku 2008 rozšiřovalo 

o další sekce a v současné době zastřešuje 13 slovenských sekcí.18 

 

Milníkem pro fungování ESN SK byl rok 2011, protože pozvánku na Národní shromáždění 

přijali reprezentanti Studentského koncilu pro Vyšší vzdělávání Slovenské republiky 

a koordinátoři programu Youth in Action a ESN SK začalo být bráno jako organizace 

angažovaná do záležitostí vzdělávání a mezinárodních studentských mobilit. 

                                                 
17 FONTIONEL.SK [30. 6. 2014] 
18 [11] ESNSK [13. 2. 2014] 
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2. 3. 2. 2 Rada ESN Slovenská republika 

Rada ESN SK má závaznou moc mezi sekcemi, ale funguje také jako spojení mezi místní 

a mezinárodní úrovní sítě ESN. První oficiální Rada ESN SK byla zvolena v roce 2010. Rada 

organizuje mezinárodní událostí, ale co je důležitější Národní shromáždění. Na těchto 

shromážděních, která jsou většinou organizovány 2 krát ročně, se scházejí veškeré slovenské 

sekce, aby diskutovaly o problémech, které se týkají místní, národní i mezinárodní úrovně 

ESN a také jsou zde přijímány nové sekce. Zástupci Národní Rady jednotlivých zemí se 

setkávají 2 krát ročně na tzv. „Schůzi národních rad“ ke zlepšení komunikace, kooperace a ke 

sdílení praktických zkušeností. Slovenská národní rada se skládá z 5 funkcí: Prezident, 

Národní reprezentant, Pokladník, Správce sítě a Finanční zástupce (pro vnější vztahy).19 

 

2. 4 Vymezení neziskových organizací v Řecku 

Řecké daňové zákony neposkytují žádnou definici neziskových aktivit, mezi které 

by patřila například náboženská, politická, filosofická, filantropická činnost, aktivity v oblasti 

zdravotní péče, vzdělání, sportu, vzdělání nebo jiné veřejně prospěšné činnosti. Stejně tak 

neexistuje ani definice neziskové organizace nebo typu neziskových organizací. V případě 

neexistence obecného daňového legislativního rámce pro neziskovou činnost nebo neziskové 

organizace, je nutné definici tohoto pojmu a kritéria pro charakterizaci právnické osoby 

s neziskovou podstatou odvodit z postoje státní správy a z judikatury.  

 

Posouzení, zda právnická osoba je neziskovou organizací nebo provozuje neziskovou 

činnost, je pro daňové účely velmi důležité. V závislosti na tom, zda činnosti organizace jsou 

vymezeny jako neziskové, je pak odvozeno, zda organizace bude zdaňovat veškeré své příjmy 

nebo pouze jejich část. Mezi rozhodující faktory patří definice poslání/cíle organizace v jejích 

stanovách. Podle postoje státní správy jsou za neziskové organizace považovány ty 

organizace, jejichž stanovy neuvádějí jako účel jejich existence dosahování zisku. Avšak 

pokud organizace ve skutečnosti funguje v podmínkách odlišných od těch, které uvedla 

ve svých stanovách, může za těchto odlišných podmínek mít i ziskový účel. Právnická osoba 

si zachovává statut neziskové organizace v případě, kdy výnosy z této činnosti pokrývají 

náklady a v případě zisku, je tento zisk prokazatelně použit na další rozvoj a propagaci aktivit, 

jež byly uvedeny jako hlavní cíl organizace.  

                                                 
19 [12] ESNSK [13. 2. 2014] 
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Podle judikatury neziskový charakter právnické osoby nevzniká jako důsledek nedostatku 

činnosti s ekonomickými výsledky, protože dosahování výnosů touto organizací, stejně jako 

provize za její služby, které pokrývají marginální náklady v souvislosti s dosahováním 

deklarovaného účelu, nepropůjčuje takovéto organizaci podstatu neziskové organizace, za 

předpokladu, že tyto výnosy jsou distribuovány jejím členům.20 

 

I když řecké daňové zákony nevymezují konkrétní typy neziskových organizací, řecké 

soukromé právo rozeznává následující čtyři typy: 

- sdružení, které je jednou z forem kolektivní činnosti, musí mít nejméně 20 členů, 

kteří sledují společný neziskový cíl, finanční cíle sdružení jsou tvořeny především 

z poplatků členů, 

- občanské neziskové společnosti, představují další formu kolektivní činnosti, 

i když občanské právo výslovně nepředpokládá tento typ společnosti, je obsažen 

v zákoně, neboť společnost může sledovat jakýkoliv a tím i neziskový cíl, 

- nadace, jejímž základem je součet majetku/dědictví/darů věnovaných určitému cíli 

podle zákona o jeho zřízení, základem organizace nejsou jednotlivci a proto nadace 

nemá žádné členy, 

- výbor pro sbírku, je svaz nejméně 5 osob (které zahrnují jak právnické, tak 

fyzické osoby), jejichž cílem je shromažďování finančních prostředků nebo 

předmětů sloužících určitému cíli veřejného prospěchu. Výbor pro sbírku se liší od 

nadace tím, že je to sdružení jednotlivců a má dočasný, přechodný cíl.  

 

Neziskové organizace mohou být vymezeny také veřejným právem. Mezi takto vymezené 

organizace patří například církev nebo obchodní komory. Většina z těchto subjektů je 

financována státem a správci těchto organizací jsou voleni, což vede k významným 

institucionálním problémům, pokud jde o jejich státní nebo nestátní charakter, které dosud 

nebyly vyřešeny.21 

 

 

 

                                                 
20 ROTTERDAM CONGRESS NATIONAL REPORTS (2012)  
21 EUROPEAN COMMISSION 2010 [30. 6. 2014] 
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2. 4. 1 ESN Ioannina 

ESN Ioannina je nezisková, nepolitická, studentská organizace a v rámci ESN sítě patří 

mezi menší sekce. Přestože bylo založeno v roce 1991, z určitých důvodů bylo neaktivní 

až do konce roku 2006. Většina členů jsou studenti, kteří sami zažili výměnný pobyt nebo 

na něj plánují jet. Motem ESN Ioannina je umožnit zažívat erasmus zkušenost znovu a znovu 

ve vlastní zemi. Také se snaží povzbuzovat řecké studenty v tom, aby zažili výměnný 

program na vlastní kůži a proto vytváří propagační materiály a podporuje veškeré iniciativy 

podnikané univerzitou v Ioannině za účelem zlepšení studentských mobilit.  

 

Hlavním posláním je však, stejně jako u ostatních sekcí, starost o přijíždějící zahraniční 

studenty. ESN Ioannina se snaží usnadnit přijíždějícím erasmus studentům jejich zkušenost 

s výměnným pobytem a jejich interakci s místní studentskou komunitou. Pomáhá se 

přizpůsobit v novém prostředí pomocí buddy systému, na základě kterého je erasmus 

studentovi přiřazen místní student, v ideálním případě ze stejné fakulty, který mu pomáhá 

uspořádáním akademických povinností a praktických záležitostí. ESN Ioannina také 

organizuje různorodé aktivity jako večírky, kulturní návštěvy, exkurze v širším regionu 

Ioanniny, výlety do ostatních měst v Řecku, nabízí možnost zažít si a vyzkoušet řecké tradice, 

historii a řecký jazyk. 22

                                                 
22 ESNGREECE [30. 6. 2014] 
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3. Účetní a daňové systémy vybrané neziskové organizace 

Tato kapitola je zaměřena na představení daňových a účetních systémů vybraných sekcí 

sítě ESN. Každá ze tří vybraných sekcí má sídlo v jiném členském státě Evropské unie, 

jmenovitě v České republice, v Řecku a na Slovensku. Úprava daňových a účetních systému 

se v jednotlivých státech liší a tedy i tyto sekce spadají pod odlišné účetní a daňové systémy. 

Avšak co mají tyto sekce společné je, že jako plátce daně figurují pouze u daně z příjmů. Tyto 

sekce nejsou plátcem daně z přidané hodnoty, nevlastní dopravní prostředky ani nevyužívají 

soukromé automobily svých členů k služebním cestám, tudíž nejsou plátci silniční daně, 

nevlastní žádné budovy, a jakožto neziskové organizace neobchodují ani s žádnými 

komoditami, které podléhají spotřební dani. Z tohoto důvodu bude v rámci daňových systémů 

představována pouze daň z příjmů, a to daň z příjmů právnických osob, pod niž neziskové 

organizace ve všech státech spadají. V rámci daně z příjmů pak v jednotlivých zemích, 

jakožto její rezidenti zdaňují své celosvětové příjmy. 

3. 1. Účetní a daňové systémy ESC VŠB – TUO, o. s.  

V této podkapitole se zaměříme na účetní a daňové systémy ESC. V první části kapitoly 

bude vymezen zákonný rámec pro vedení účetnictví neziskových organizací a bude popsán 

systém účetnictví ESC. Druhá část kapitoly bude zaměřena na daňové systémy, především na 

daň z příjmů a její bližší specifikaci pro neziskové organizace. 

3. 1. 1 Účetní systémy 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZoÚ“, 

upravuje pravidla pro účtování a vedení účetnictví v České republice. Tento zákon stanoví, 

že neziskové organizace jsou povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého 

zániku a jsou povinny vést jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek. Neziskové 

organizace účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv neboli 

o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření a to do období, s nímž tyto skutečnosti 

časově a věcně souvisí, tak aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný 

a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. Účetnictví musí být 

vedeno v české měně a v českém jazyce a musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 

přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Neziskové organizace mohou 
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pověřit vedením účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu, avšak tímto se nezbavují 

odpovědnosti za vedení účetnictví. 

 

§ 9 ZoÚ v odstavci 3 vymezuje osoby, které mohou vést účetnictví ve zjednodušeném 

rozsahu, mezi něž patří i občanské sdružení. Zjednodušený rozsah účetnictví znamená, že 

účetní jednotka může sestavovat účtový rozvrh, v němž může uvést pouze účtové skupiny, 

spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize, tzv. americký deník, nepoužívají některá 

ustanovení ZoÚ a sestavují účetní závěrku v rozsahu stanoveném pro jednotlivé skupiny 

účetních jednotek. Účetní závěrka tvoří nedílný celek a tvoří ji rozvaha, účet zisku a ztráty 

a příloha. 

 

Požadavky na vedení účetnictví stanovuje i ZDP v § 18 odstavci 7. Neziskové organizace 

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

příjmy, které jsou předmětem daně, od příjmů, které předmětem daně nejsou nebo předmětem 

daně jsou, ale jsou od daně osvobozeny. Obdobně to platí i pro vykazování nákladů.  

 

Příjmy a výdaje neziskové organizace musí být rozděleny na hlavní a vedlejší činnost. 

Hlavní a vedlejší činnost ESC je definována v jejich stanovách (viz Příloha 1) a to 

následovně: 

„Hlavní předměty činnosti sdružení  

a) související s mezinárodními studijními pobyty vysokoškolských studentů na Vysoké 

Škole Báňské – Technické Univerzitě Ostrava jsou zprostředkování těmto studentům 

následujícího: 

i. aklimatizace v novém prostředí, zejména po příjezdu, 

ii. zpříjemnění pobytu během roku, zejména pořádáním kulturně společenských 

akcí, 

iii. poznání české kultury a integrace do společnosti, 

b) související s členy ESC VŠB-TUO jsou: 

i. podpora vzdělávání členů sdružení, zejména v oblastech jejich činnosti ve 

sdružení, 

ii. podpora osobního rozvoje členů sdružení, 
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Sdružení bude vykonávat vedlejší hospodářskou činnost, jejímž účelem bude získávání 

finančních prostředků pro uskutečňování hlavní činnosti, zejména prodej reklamních 

předmětů a propagačních materiálů.“ 

 

ESC vede účetnictví v podobě amerického deníku, kde je spojeno účtování v deníku 

a v hlavní knize. Jednotlivé nákladové a výnosové účty jsou analyticky rozděleny na hlavní 

činnost s označením 5xx/1 a vedlejší (hospodářskou činnost) s označením 5xx/2. Kromě 

amerického deníku, ESC vede také pokladní deník, knihu přijatých faktur a knihu vydaných 

faktur. Za vedení účetnictví je odpovědná osoba ve funkci pokladníka. Účetní závěrku ESC 

sestavuje v rozsahu pro neziskové organizace a Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty jsou 

Přílohou 1, respektive Přílohou 2. 

3. 1. 2 Daň z příjmů právnických osob 

Daň z příjmů právnických osob je v České republice upravena zákonem č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZDP“. 

3. 1. 2. 1 Předmět daně 

Předmětem daně podle § 18 ZDP jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým 

majetkem, navíc u neziskových organizací jsou předmětem daně vždy příjmy z reklam, 

z členských příspěvků a příjmy z nájemného. Pro neziskové organizace jsou vymezeny také 

příjmy, které předmětem daně nejsou, například příjmy: 

- z činností vyplývajících z poslání neziskové organizace, avšak pouze za předpokladu, 

že náklady vynaložené v souvislosti s prováděním těchto činnosti jsou vyšší než 

příjmy, 

- příjmy z dotací, příspěvků na provoz a jiných podpor ze státního rozpočtu, rozpočtu 

kraje a rozpočtu obce poskytnutých podle zvláštních právních předpisů, z prostředků 

poskytnutých státními fondy, z podpory poskytnuté regionální radou regionu 

soudržnosti podle zvláštního právního předpisu, z podpory od Vinařského fondu, 

z prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie nebo veřejných rozpočtů cizích 

států, a dále příjmy krajů a obcí plynoucí z výnosu daní nebo podílu na nich, výnosu 

poplatků a peněžních odvodů, které jsou podle zvláštních zákonů příjmem kraje 

a obce,  

- příjmy z úroků z vkladů na běžném účtu a další.  
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3. 1. 2. 2 Příjmy ESC 

Velká část příjmů ESC je tvořena finanční podporou VŠB – TU Ostrava, se kterou ESC 

úzce spolupracuje. Tato finanční podpora pochází z rozvojového projektu Ministerstva 

školství a tělovýchovy. Na základě tohoto projektu ESC poskytuje pomoc zahraničním 

studentům, kteří studují na VŠB, a univerzita následně refunduje náklady spojené s činností 

organizace. Peníze přidělené v rámci projektu jsou rozděleny do 3 kategorií: materiál, služby 

a cestovné. Refundace nákladů probíhá na základě vystavené faktury, viz Příloha 4 a doložení 

originálních účtenek. 

 

Mezi další příjmy ESC patří příjmy z poplatků za pořádané aktivity, především z výletů 

a dále příjmy z prodeje upomínkových předmětů jako jsou trika, mikiny, pohlednice, reklamní 

odznaky s tématikou Erasmus Ostrava. 

3. 1. 2. 3 Osvobození od daně  

Přehled všech příjmů, jež jsou osvobozeny od daně, nalezneme v § 19 ZDP, příkladem, 

který se týká konkrétně neziskových organizací, jsou 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. Avšak ESC nevybírá od svých členů 

členské příspěvky a na žádné z jeho příjmů se nevztahuje osvobození od daně. 

3. 1. 2. 4 Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje 

U neziskových organizací se jako výdaje (náklady) uznávají pouze výdaje vynaložené na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně. V § 25 nalezneme výčet 

výdajů, které zákon neuznává jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Mezi 

nejdůležitější patří: 

- výdaje na pořízení hmotného majetku a nehmotného majetku s omezujícími 

podmínkami, 

- technické zhodnocení, 

- vyplácené podíly na zisku, 

- výdaje nad limity stanovené ZDP nebo zvláštními předpisy, 

- manka a škody přesahující náhrady s omezujícími podmínkami, 

- daň dědickou, darovací, daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob, 
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- výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary 

- s omezujícími podmínkami a další. 

3. 1. 2. 5 Výdaje ESC 

Mezi nejčastější výdaje ESC patří výdaje na pořádání výletů jako ubytování a doprava, 

dále kancelářské, papírové potřeby pro dekorace a nejrůznější materiál na soutěžní a jiné 

aktivity, cestovné na národní shromáždění ESN, členský poplatek ESN International a výdaje 

na nákup upomínkových předmětů určených k prodeji. 

 

Část nákladů ESC představují také daňově neuznatelné náklady na reprezentaci, které jsou 

vynaloženy především na nákup alkoholických nápojů (šumivé víno), sloužící jako ceny do 

soutěží a také občerstvení. 

3. 1. 2. 6 Položky odčitatelné od základu daně 

Položky odčitatelné od základu daně, které mají neziskové organizace společné s ostatními 

právnickými osobami, jsou výdaje na výzkum a vývoj a ztráta z předcházejících zdaňovacích 

období (nejdéle 5 bezprostředně následujících zdaňovacích období) nebo její část.23  

 

§ 34 ZDP uvádí, že si poplatník může od základu daně odečíst až 100 % výdajů (nákladů), 

jež vynaložil v daném zdaňovacím období při realizaci projektů výzkumu a vývoje, které mají 

podobu experimentálních či teoretických prací, projekčních či konstrukčních prací, výpočtů, 

návrhů technologií, výroby funkčního vzorku nebo prototypu produktu. Pokud vynaložené 

výdaje (náklady) nesouvisí zcela s realizací projektů výzkumu a vývoje, je možné odečíst 

pouze poměrnou část těchto výdajů (nákladů). 

 

Avšak co odlišuje neziskové organizace od ostatních právnických osob je možnost snížení 

základu daně, vymezeného v § 20 odstavci 7 ZDP. Nezisková organizace se může snížit 

základ daně až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, v případě, že použije 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 

                                                 
23 Na rozdíl od ostatních právnických osob si však neziskové organizace nemohou odečíst od základu daně 

hodnotu poskytnutých darů, neboť tento odpočet nemohou využít pouze poplatníci, kteří nebyli založeni nebo 

zřízeni za účelem podnikání (§ 20 odstavec 8 ZDP). 
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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.  

3. 1. 2. 7 Postup výpočtu daně 

Na obrázku 3. 1 je znázorněn postup výpočtu daně z příjmů právnických osob neziskových 

organizací. V textu pod tímto obrázkem si postup slovně popíšeme s vysvětlením použitých 

pojmů.
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Obrázek 3. 1 Postup výpočtu daně z příjmů neziskových organizací ČR 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak již bylo zmíněno výše, příjmy a výdaje neziskové organizace musí být rozděleny 

na hlavní a vedlejší činnost. Při výpočtu daně z příjmů neziskové organizace nejdříve musíme 

vypočítat hospodářský výsledek (HV) za tyto činnosti odděleně. V případě, že HV z hlavní 

činnosti vyjde záporný, není započítáván do celkového hospodářského výsledku, jelikož 

příjmy z hlavní činnosti pak nejsou předmětem daně a výdaje související s těmito příjmy 

Hlavní činnost

• Výnosy - náklady = 
Hospodářský výsledek z 
hlavní činnosti

Vedlejší činnost

• Výnosy - náklady = 
hospodářský výsledek z 
vedlejší činnosti

Hospodářský výsledek (HV)

• + daňově neuznatelné náklady

• - nezdaňované výnosy

Základ daně (ZD)

• - položky odčitatelné od ZD

ZD upravený od odčitatelné položky

Sazba daně

• - slevy na dani

Daňová povinnost
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nemohou být započítány, neboť souvisí s příjmy, které nejsou předmětem daně. V takovém 

případě vstupuje do výsledného HV pouze kladná hodnota HV vedlejší činnosti. V případě 

kladného HV u obou činností se výsledky sečtou a vytvoří souhrnný HV. Pouze v případě, 

kdy je ztrátová i vedlejší činnosti, respektive její ztráta převyšuje případný zisk hlavní 

činnosti, může nezisková organizace vykázat výslednou daňovou ztrátu. V ostatních 

zmiňovaných případech pak vykazuje zisk. Po zjištění HV je nutné HV upravit na základ daně 

přičtením neuznatelných daňových nákladů a odečtením nezdaňovaných výnosů. 

Nezdaňované výnosy jsou ty výnosy, které byly zahrnuty do účetnictví a jsou od daně 

z příjmů osvobozeny, jsou daněny zvláštní sazbou daně anebo nejsou předmětem daně. 

Daňově neuznatelné náklady jsou ty náklady, které podle ZDP nejsou uznány jako výdaje 

vynaložené na dosažení, udržení a zajištění příjmů (viz podkapitola 3. 1. 2. 4). Od základu 

daně je pak možné odečíst položky odčitatelné od základu daně (viz podkapitola 3. 1. 2. 6), 

čímž získáme základ daně upravený o odčitatelné položky, který zaokrouhlíme na celé tisíce 

Kč dolů. Daň činí 19 % ze zaokrouhleného základu daně. Vypočítanou daňovou povinnost 

snižujeme o slevy na dani, mezi které patří slevy za zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním 

postižením, avšak ESC slevy na dani neuplatňuje. Výsledná daňová povinnost může být 

kladná nebo nulová a může být snižována o případně zaplacené zálohy na daň. V případě, kdy 

jsou zaplacené zálohy na daň vyšší než daňová povinnost, vzniká poplatníkovi daňový 

přeplatek, který mu může být zpětně vyplacen nebo může být použit jako část zálohy na daň 

do dalšího zdaňovacího období. V případě, kdy jsou zálohy na daň nižší než daňová 

povinnost, vzniká poplatníkovi daňový nedoplatek, který je nutné uhradit. 

3. 1. 2. 8 Výpočet daně ESC 

V tabulce 3. 1 je uveden postup výpočtu daňové povinnosti ESC s údaji z Výkazu zisku 

a ztráty ESC za rok 2013 (viz Příloha 3). Z tohoto Výkazu zisku a ztráty můžeme vyčíst, 

že ESC vykázalo ztrátový hospodářský výsledek z hlavní činnosti v hodnotě 22 685 Kč. 

Na druhou stranu výsledkem hospodaření z vedlejší činnosti byl zisk ve výši 75 052 Kč. 

Do souhrnného výsledku hospodaření tedy vstupuje pouze hodnota výsledku hospodaření 

z vedlejší činnosti. Tato částka je upravena o daňově neuznatelné výdaje – Náklady 

na reprezentaci v částce 32 540 Kč – a tvoří základ pro výpočet daně z příjmů právnických 

osob. Základ daně je pak možné snížit o položky odčitatelné od základu daně. Jelikož základ 

daně ESC nepřevyšuje 300 000 Kč, může být snížen v jeho plné výši do výsledné hodnoty 

0 Kč. 
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Tabulka 3. 1 Postup výpočtu daně z příjmů ESC VŠB – TUO, o. s.  

Označení části postupu výpočtu Částka (Kč) 

HV hlavní činnosti -22 685 

HV vedlejší činnosti 75 052 

Souhrnný hospodářský výsledek 75 052 

Úpravy HV + 32 540 

ZD 107 592 

Položky odčitatelné od ZD 107 592 

Upravený ZD 0 

Sazba daně 19 % 

Slevy na dani 0 

Daňová povinnost 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3. 1. 2. 9 Zdaňovací období a daňové přiznání 

ZDP poskytuje několik možností pro volbu zdaňovacího období například kalendářní rok, 

hospodářský rok (pokud se jedná o období 12 po sobě jdoucích měsíců, které se však 

nepřekrývá kalendářním rokem, tzn., nezačíná měsícem lednem), nebo účetní období 

v případě, že toto účetní období je delší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. 

Zdaňovacím obdobím ESC je kalendářní rok s povinností podat daňové přiznání za rok 2013 

do 1. 4. 2014. V tomto termínu je nutné zaplatit i případnou daňovou povinnost. 

 

ZDP stanoví, že daňové přiznání se podává i v případě, kdy je vykázán základ daně ve výši 

nula nebo je vykázána daňová ztráta. Nezisková organizace nemusí podat daňové přiznání 

pouze v případě, že nemá příjmy, které jsou předmětem daně, nebo má pouze příjmy od daně 

osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové 

přiznání ESC je Přílohou 5. 
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3. 2. Účetní a daňové systémy ESN Slovenská republika 

V této podkapitole se zaměříme na účetní a daňové systémy ESN SK. V první části 

kapitoly se zaměříme na účetní systémy. Druhá část kapitoly bude zaměřena na daňové 

systémy, především na daň z příjmů a její bližší specifikaci pro neziskové organizace 

na Slovensku. 

3. 2. 1 Účetní systémy 

Na Slovensku jsou pravidla pro účtování dána zákonem č. 431/2002 Z. z, o účtovníctve, 

ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Z431“. Úprava účetnictví je na Slovensku velmi 

podobná úpravě v České republice. Předmětem účetnictví je účtování o stavu a pohybu 

majetku, závazků, o rozdílech majetku a závazků, o výnosech, nákladech, příjmech, výdajích, 

výsledku hospodaření a jiných aktivech a pasivech účetní jednotky a to do období, s nímž 

věcně a časově souvisí. Nezisková organizace musí vést účetnictví ode dne svého vzniku 

do dne svého zániku za organizaci jako za jeden celek. Účetnictví musí být vedeno 

v peněžních jednotkách slovenské měny (euro) a ve slovenském jazyce. Účetnictví musí být 

vedeno tak, aby bylo správné, úplné průkazné, srozumitelné a způsobem, který zaručuje 

trvanlivost účetních záznamů. Účetnictví může být svěřeno k vedení jiné právnické anebo 

fyzické osobě, nezisková organizace se však tímto nezbavuje odpovědnosti za vedení 

účetnictví, předložení účetní závěrky a za její průkaznost. Účetní závěrka musí být sestavena 

tak, aby poskytovala věrný a poctivý obraz o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví 

a o finanční situaci organizace. Vybrané účetní jednotky, mezi nimi i občanské sdružení, 

mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. V případě, že organizace vede účetnictví 

ve zjednodušeném rozsahu má za povinnost účtovat v následujících knihách: 

- v peněžním deníku, 

- v knize závazků, 

- v knize pohledávek, 

- a v pomocných knihách, pokud je jejich vedení potřebné k prokázání předmětu 

účetnictví v účetní závěrce.  
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Účetní závěrka v soustavě jednoduchého účetnictví musí obsahovat: 

- výkaz o příjmech a výdajích, 

- výkaz o majetku a závazcích. 

 

ESN SK vede jednoduché účetnictví a veškeré příjmy a výdaje uskutečňované v rámci jeho 

činnosti spadají pod hlavní činnost. ESN SK neprovozuje žádnou vedlejší podnikatelskou 

činnost. Hlavní a vedlejší činnost je definovaná ve stanovách organizace (viz Příloha 6) a to 

následovně: 

 

„Cílem činnosti ESN Slovensko je napomáhat studentům, kteří vykonávají nebo 

vykonávali svoje studium, anebo jeho část na instituci vyššího vzdělávání, univerzitě nebo 

vysoké škole za hranicemi země svého původu. 

Občanské sdružení může za účelem naplnění svých cílů vyvíjet podnikatelské aktivity. 

Příjmy z činnosti sdružení mohou být použity výhradně na podporu a realizaci cílů a činností 

ESN Slovensko.“ 

3. 2. 2 Daň z příjmů právnických osob 

Daň z příjmů právnických osob je na Slovensku upravena zákonem č. 595/2003 Z. z., 

o dani z príjmov, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Z595“. 

3. 2. 2. 1 Předmět daně 

Předmětem daně podle § 12 odstavce 2 Z595 jsou příjmy z činností, kterými je dosahován 

zisk nebo kterými se zisk dá dosáhnout, a to včetně příjmů z prodeje majetku, z nájemného, 

příjmy z reklam a z členských příspěvků. Odstavec 7 pak dále vymezuje příjmy, které 

předmětem daně nejsou, například příjmy získané darováním nebo děděním, podíl na zisku, 

vyrovnávací podíl na likvidačním zůstatku nebo podíl na výsledku podnikání, pokud jsou 

vypláceny právnické osobě nebo například příjmy neziskové společnosti získané jako podíl 

na zaplacené dani poukázané jinou právnickou nebo fyzickou osobou podle § 50 Z595. 

 

§ 50 Z595 stanoví, že fyzické nebo právnické osoby mohou za určitých podmínek 

poukázat část své zaplacené daně příjemcům, kterými mohou být občanská sdružení, nadace, 

nadační fondy, investiční fondy, neziskové organizace poskytující všeobecně prospěšné 

služby, organizace s mezinárodním prvkem, Slovenský červený kříž, subjekty výzkumu 
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a vývoje a fond rozvoje odborného vzdělávání a přípravy za předpokladu, že tyto organizace 

využijí získané peněžní prostředky na předmět své činnosti, přičemž se musí jednat 

o zákonem definované činnosti, mezi něž patří například ochrana a podpora zdraví, podpora 

a rozvoj tělesné kultury, poskytování sociální pomoci, zachování kulturních hodnot, podpora 

vzdělávání, ochrana lidských práv aj. 

3. 2. 2. 2 Příjmy ESN Slovenská republika 

Hlavní příjmy ESN SK tvoří členské příspěvky jednotlivých slovenských sekcí. Výše 

poplatku za sekci se odvíjí od počtu členů v dané sekci. Dále poplatky od sekcí za ESN karty, 

které jsou sekcemi prodávány zahraničním studentům, a na základě kterých tito studenti 

mohou získat nejrůznější slevy a výhody. Poplatky od sekcí za O2 sim karty, které tyto sekce 

prodávají zahraničním studentům a peníze z prodeje tvoří část příjmů, které podporují jejich 

činnost. Příjem z dobíjeného kreditu z O2 sim karet na základě smlouvy se společností O2. 

A v neposlední řadě nejrůznější granty a podpory a také poplatky za pořádání národních 

shromáždění. 

3. 2. 2. 3 Osvobození od daně  

Příjmy, které jsou od daně osvobozeny, jsou uvedeny v § 13 Z595. Konkrétně se 

neziskových organizací týká osvobození příjmů plynoucích z činnosti, za jejímž účelem tyto 

organizace vznikly nebo která je jejich hlavní činností a je vymezena zvláštním předpisem. 

Osvobozeny jsou také členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích listin anebo 

zakladatelských listin přijatými zájmovými sdruženími právnických osob, profesními 

komorami, občanskými sdruženími včetně odborových organizací, politickými stranami 

a hnutími. 

3. 2. 2. 4 Postup výpočtu daně 

Na obrázku 3. 2 je znázorněn postup výpočtu daně z příjmů právnických osob neziskových 

organizací. V textu pod tímto obrázkem si postup slovně popíšeme s vysvětlením použitých 

pojmů. Obecně však neziskové organizace při stanovování základu daně a zjišťování výsledné 

daňové povinnosti postupují stejně jako obchodní společnosti. 
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Obrázek 3. 2 Postup výpočtu daně z příjmů neziskových organizací na Slovensku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nezisková účetní jednotka je povinná pro potřeby zákona o dani z příjmů rozdělit svoji 

činnost na hlavní a podnikatelskou. Toto rozdělení je nezbytné v případě, kdy jsou obě tyto 

činnosti zastoupeny. Za hlavní činnost je považována ta činnost, za jehož účelem byla 

organizace založena. Hlavní činnost neziskové organizace se pak může dělit na zdaňovanou 

a nezdaňovanou, podle charakteru příjmů. Předmětem daně jsou a do základu daně se tedy 

započítávají pouze příjmy, kterými je dosahován zisk nebo kterými lze zisku dosáhnout. 

 

Při zjišťování základu daně nebo daňové ztráty osoby účtující v soustavě jednoduchého 

účetnictví vychází z rozdílů mezi příjmy a výdaji. Rozdíl mezi příjmy a výdaji se při 

zjišťování základu daně: 

- zvyšuje o sumy, které není možné podle tohoto zákona zahrnout do daňových výdajů 

anebo které byly do daňových výdajů zahrnuty v nesprávné výši, 

- zvyšuje o sumy, které nejsou součástí výsledku hospodaření, ale podle tohoto zákona 

jsou zahrnované do základu daně, 

- sníží o sumy, které jsou součástí výsledku hospodaření, ale podle tohoto zákona se 

nezahrnují do základu daně.  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

• + položky zvyšující rozdíl mezi příjmy a výdaji

• - položky snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji

ZD

• - položky odčitatelné od základu daně

Upravený ZD

Sazba daně

• - slevy na dani

Daň
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Do základu daně se nezahrnují například: 

- příjmy, které jsou vybírány srážkovou daní anebo u kterých plátce nevyužil možnost 

odpočítat daň vybranou srážkou jako zálohu na daň, 

- příjem z nákupu vlastních akcií za hodnotu nižší než je jejich jmenovitá hodnota, při 

následném snížení základního jmění, za příjem z nákupu se považuje rozdíl mezi 

jmenovitou hodnotou akcií a nižší hodnotou, za kterou se nakoupili, 

- suma, která již byla u toho stejného plátce zdaněná podle tohoto zákona anebo podle 

dočasných předpisů, 

- daň z přidané hodnot vztahující se na hmotný a nehmotný majetek, 

- suma rovnající se hodnotě 45 % z rozdílu, o který úhrn výdajů z provozu vlastního 

stravovacího zařízení převyšuje úhrn příjmů z jeho provozu, 

- dotace poskytnutá na pořízení odpisovaného hmotného majetku ve zdaňovacím 

období, ve kterém o nich bylo účtováno ve výnosech podle zvláštního předpisu, 

- dotace, podpora a příspěvek u poplatníka, který účtuje v soustavě jednoduchého 

účetnictví v případě, že nebyly použity na úhradu daňových výdajů,  

- a další. 

 

Takto upravený rozdíl mezi příjmy a výdaji může být kladný, nulový nebo záporný. 

Záporný výsledek je daňovou ztrátou, kterou je možné využít jako položku odčitatelnou 

od základu daně v následujících letech a kladný výsledek je daňovým ziskem, který se stává 

základem pro výpočet daňové povinnosti. V případě, že je součástí základu daně příjem, 

ze kterého byla daň vybírána srážkou, je možné tuto sraženou daň považovat za zálohu na daň 

a tuto zálohu si pak plátce může odečíst z výsledné daňové povinnosti.  

 

Zjištěný základ daně je dále upravován o položky odčitatelné od základu daně, mezi něž 

patří ztráta. Daňová ztráta může být od základu daně odečtena rovnoměrně v období nejdéle 

4 bezprostředně po sobě následujících zdaňovacích obdobích, počínajíc zdaňovacím 

obdobním bezprostředně následujícím po zdaňovacím období, za které byla tato ztráta 

vykázána. Základ daně upraven o ztrátu je zaokrouhlen na euro centy dolů. Daň činí 23 % ze 

zaokrouhleného základu daně. Daň může být dále upravována o slevy na dani (viz 

podkapitola 3. 2. 2. 7). Daňová povinnost po slevách může být kladná nebo nulová. Od této 

daňové povinnosti se pak odečítají případně zaplacené zálohy na daň. Poplatníkovi může 

vzniknout daňový přeplatek v případě, že uhrazené zálohy na daň převyšují výslednou 

daňovou povinnost, nebo daňový nedoplatek v případě, že zaplacené zálohy na daň jsou nižší 
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než výsledná daňová povinnost a tento musí být zaplacen ve lhůtě pro podání daňového 

přiznání. 

 

Na Slovensku pak existuje také pojem daňová licence právnické osoby a je vymezen 

v § 48b. Daňová licence je minimální daň po odečtení slev na dani a po započtení daně 

zaplacené v zahraničí, kterou platí poplatník za každé zdaňovací období, za kterou je daňová 

povinnost vypočítaná v daňovém přiznání nižší, než je výška daňové licence. Výška daňové 

lince je stanovena na základě výšky ročního obratu a na základě toho, zda je poplatník daně 

plátce daně z přidané hodnoty. Daňovou licenci neplatí poplatník, kterému vznikla první 

povinnosti podat daňové přiznání v období, ve kterém vznikl, dále pak poplatníkům, kteří 

nejsou zřízeni nebo založeni za účelem podnikání a poplatníkovi, které provozuje ochrannou 

dílnu nebo chráněné pracoviště podle zvláštního právního předpisu. Tedy tato minimální daň 

se nevztahuje na neziskové organizace a ani na ESN SK.  

3. 2. 2. 5 Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje 

Daňově uznatelné výdaje jsou výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmy 

prokazatelně vynaložené poplatníkem a zaúčtované v účetnictví poplatníka. Daňově uznatelné 

výdaje jsou vymezeny v § 19 Z595. Pokud jsou tyto výdaje limitovány zvláštním předpisem, 

je možno je uplatit jen do výšky, kterou umožňuje tento předpis. Z595 v § 21 také vymezuje 

výdaje, které nejsou daňově uznatelnými výdaji. Jsou to výdaje, které nesouvisí se 

zdanitelným příjmem, i když o těchto výdajích bylo účtováno, a také výdaje, jejichž 

vynaložení na daňové účely není dostatečně průkazné, dále také například výdaje na nákup 

hmotného a nehmotného majetku, úplatky nebo jiné neoprávněné výhody poskytnuté jiné 

osobě, výdaje na technické zhodnocení, výdaje na reprezentaci s výjimkou výdajů na drobné 

reklamní předměty nepřevyšující částku 17 eur za jeden předmět, výdaje na příjmy 

nezahrnované do základu daně a další. 

3. 2. 2. 6 Výdaje ESN Slovenská republika 

Mezi nejčastější výdaje ESN SK patří členský poplatek ESN International. Tento poplatek 

vybírá ESN SK za všechny své sekce a následně jej odvádí ESN International. Dále pak 

výdaje na nákup O2 sim karet, které jsou poté následně rozděleny mezi sekce, které je 

prodávají svým zahraničním studentům.  
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Mezi další náklady patří veškeré náklady vydané na pořádání národního shromáždění, 

v případě, že vybrané účastnické poplatky nepokryjí veškeré náklady, případnou ztrátu hradí 

ESN International ze svých prostředků. 

3. 2. 2. 7 Slevy na dani 

Z595 vymezuje dvě možnosti uplatnění slevy na dani. Jedna se o slevu na dani pro 

příjemce investiční pomoci a o slevu na dani pro příjemce stimulů. V případě, že poplatníkovi 

bylo vydáno rozhodnutí o schválení investiční pomoci obsahující slevu na dani podle 

zvláštního předpisu nebo podle schématu státní pomoci minimis, může si uplatnit slevu 

na dani ve výšce stanovené tímto zákonem. V případě, že poplatníkovi vydáno rozhodnutí 

o schválení poskytnutí stimulů, může si tento poplatník uplatnit nárok na slevu jednotlivě 

za každé zdaňovací období, na které bylo toto rozhodnutí vydáno, nejvíce však do výšky 

nákladů vykázaných v účetní závěrce hrazených z jeho vlastních prostředků. 

3. 2. 2. 8 Zdaňovací období a daňové přiznání 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. V případě, že došlo ke změně účetního období 

na hospodářský rok v souladu se Z431, je současně hospodářský rok i zdaňovacím obdobím. 

Z595 dále vymezuje zdaňovací období jednotlivě pro zvláštní případy jako například, 

kdy poplatník vstoupí do likvidace, je na něj vyhlášen konkurz nebo v případě kdy dojde 

ke změně právní formy. 

 

Daňové přiznání se podává do 3 kalendářních měsíců od uplynutí zdaňovacího období 

místně příslušnému správci daně. Ve lhůtě pro podání daňového přiznání je plátce daně 

povinen daň i zaplatit. Plátce daně, který nebyl založený nebo zřízený za účelem podnikání 

nemusí podat daňové přiznání, pouze pokud má příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy, 

které jsou vybírány srážkovou daní nebo příjmy, které byly od daně osvobozeny. Veškeré 

příjmy z činnosti ESN SK byly v roce 2013 osvobozeny od daně z příjmů, a tudíž ESN SK 

nemělo povinnost podávat daňové přiznání.   
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3. 3. Účetní a daňové systémy ESN Ioannina  

V této podkapitole se zaměříme na účetní a daňové systémy ESN Ioannina. V první 

části podkapitoly se zaměříme na účetní systémy. Druhá část podkapitoly bude zaměřena na 

daňové systémy, především na daň z příjmů a její bližší specifikaci pro neziskové organizace 

v Řecku. 

3. 3. 1 Účetní systémy 

Řád o účetních knihách a záznamech, který upravoval vedení účetnictví, byl od roku 

2013 zrušen zákonem 4093/2012 a byl nahrazen Řádem pro daňové zachycení operací. 

Všechny domácí společnosti a individuální podnikatelé, kteří dosahují podnikatelského 

příjmu, tento zákon nazývá osoby povinné zachycovat transakce pro daňové účely a tyto 

osoby se musejí řídit ustanoveními tohoto řádu. Účetní transakce musejí být zachyceny 

v daňových knihách za účelem poskytnutí analytických informací daňovým auditorům a jejich 

snazší rekonciliace pro příslušné daňové oblasti. Daňové knihy a záznamy mohou být 

sloučeny s jinými knihami a záznamy za předpokladu, že výsledný dokument poskytuje 

veškeré informace sloučených knih a záznamů.24 Řád stanoví, že účetní knihy by měly být 

vedeny v řeckém jazyce, avšak není zakázáno účetní knihy vést v jak v řečtině, tak například 

v angličtině, neboť tento zákoník neobsahuje výslovné ustanovení v této oblasti. Obecně 

řecký Řád pro daňové zachycení operací vymezuje tři úrovně vedení účetních knih: 

- 1. úroveň – knihy nákupů, 

- 2. úroveň – knihy příjmů a výdajů, 

- 3. úroveň – knihy podvojného účetnictví. 

 

Právnické osoby jako akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným musí vést 

účetní knihy v systému podvojného účetnictví. U ostatních právnických osob je úroveň vedení 

účetních knih dána úrovní hrubých příjmů, které realizovaly v předcházejícím fiskálním roce, 

za předpokladu, že vycházejí alespoň z knih příjmů a výdajů a to následovně: 

- společnosti, jejichž hrubé příjmy v předcházejícím fiskálním roce nepřevýšily 

150 000 euro, mohou vést pouze knihy nákupů (pokud není požadováno zvláštními 

předpisy, aby vedly účetní knihy na 2. nebo 3. úrovni), 

                                                 
24 DELOITTE [4. 7. 2014] 
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- společnosti, jejichž hrubé příjmy v předcházejícím fiskálním roce nepřevýšily 

1 500 000 euro, mohou vést pouze knihy příjmů a výdajů (pokud není požadováno 

zvláštními předpisy, aby vedly účetní knihy v systému podvojného účetnictví), 

- společnosti, jejichž hrubé příjmy v předcházejícím fiskálním roce převýšily 

150 000 euro, musí vést knihy v systému podvojného účetnictví. 

 

V případě, že společnost vede své účetní knihy v systému podvojného účetnictví, musí na 

konci fiskálního roku sestavovat účetní závěrku, která se skládá z rozvahy, výkazu zisku 

a ztráty, využití zisku a přílohy. Účetní závěrka musí podávat věrný a poctivý obraz 

o majetkové struktuře společnosti, o její finanční pozici a o zisku nebo o ztrátě. Společnosti, 

které vedou pouze knihy příjmů a výdajů nejsou povinny sestavovat účetní závěrku.25 

 

ESN Ioannina vede účetní záznamy o svých aktivitách v knize příjmů a výdajů. Roční 

zpracování účetnictví pro ně provádí finanční oddělení univerzity v Ioannině. Odpovědný 

zástupce ESN Ioannina odnáší účetní doklady a záznamy na toto oddělení, které je zpracuje, 

vyhotoví případné daňové přiznání a odešle jej příslušným orgánům. Přehled o příjmech 

a výdajích ESN Ioannina je Přílohou 7. 

3. 3. 2 Daň z příjmů právnických osob 

Daň z příjmů právnických osob je v Řecku upravena zákonem 2238/94, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. 3. 2. 1 Předmět daně 

Obecně je zdanitelným příjmem právnických osob čistý zisk dle účetnictví. Pro účely daně 

z příjmů se příjmy dělí do 5 kategorií, přičemž při výpočtu základu daně se nejprve zjistí čistý 

příjem za příslušnou kategorii a poté jsou výsledky jednotlivých kategorií sečteny. Ztráty 

z jedné kategorie příjmů tedy mohou být započteny proti zisku z jiné kategorie příjmů v rámci 

téhož zdaňovacího období. Kategorie příjmů jsou následující:26 

 

 

 

                                                 
25 EUROPEAN COMMISSION 2011 [4. 7. 2014] 
26 SCHELLEKENS (2014) 
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A-B: příjem z nemovitého majetku (pozemky, budovy), 

C: příjem z movitého majetku (investiční příjem), 

D: příjem z podnikání, 

E: příjem ze zemědělství, 

F: příjem z jiných zdrojů.  

 

Za určitých podmínek je však většina příjmů neziskové organizace osvobozena od daně 

z příjmů (viz podkapitola 3. 3. 2. 3 Osvobození od daně). Předmětem daně neziskových 

společností jsou podle čl. 99, odst. 1, řádu zdanění příjmů vždy příjmy z pronájmu 

nemovitostí a příjmy převoditelných cenných papírů. 

3. 3. 2. 2 Příjmy ESN Ioannina 

Jak už bylo zmíněno ESN Ioannina patří mezi menší sekce s malým počtem přijíždějících 

zahraničních studentů, proto ani jeho příjmy nejsou nikterak velké. Většina příjmů tvoří menší 

poplatky za pořádané aktivity jako výlety, mezinárodní večeře nebo ESN karty. V roce 2013 

však ESN Ioannina pořádala ve spolupráci s ESN Thessaloniki národní shromáždění. Proto 

většina příjmů ESN Ioannina v roce 2013 tvoří poplatky účastníků na toto národní 

shromáždění. 

3. 3. 2. 3 Osvobození od daně 

Řecká daňová právní úprava nevymezuje přesnou definici neziskových aktivit, na základě 

které by byly tyto aktivity osvobozeny od daně. Avšak můžeme rozlišit dva případy 

osvobození od daně:27 

 

1. Osvobození od daně pro právnické osoby nebo subjekty, které sledují neziskové cíle, 

aniž by tyto cíle byly zvláště upřesněny. V takovém případě je odpovědností státní 

správy, a v případě pochybností soudu, aby rozhodl, zda činnost právnické osoby 

může být charakterizována jako nezisková, a zda je možné uplatnit osvobození od 

daně. 

 

2. Osvobození od daně, které je udělováno právnickým osobám nebo dalším subjektům, 

které sledují taxativně vymezené neziskové cíle uvedené ve zvláštním předpise, 

                                                 
27 ROTTERDAM CONGRESS NATIONAL REPORTS (2012) 
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na základě kterého je toto osvobození uděleno. Mezi tyto cíle mohou být zahrnovány 

aktivity prospěšné pro stát/národ, charitativní, vzdělávací, kulturní, sociální, 

náboženskou, uměleckou, zábavnou činnost a jiné.  

 

Pro daňové účely je velmi důležité, zda právnická osoba provozuje neziskovou činnost 

nebo ne. V závislosti na tom, zda činnosti organizace jsou vymezeny jako neziskové, je pak 

odvozeno, zda organizace bude zdaňovat veškeré své příjmy nebo pouze jejich část. 

Rozhodujícím faktorem je poslání/cíl organizace definované v jejich stanovách. Dalším 

klíčovým kritériem pro udělení osvobození od daně neziskové právnické osobě je zdroj jejich 

příjmů. Ustanovení čl. 99, odst. 1, řádu zdanění příjmů taxativně vyjmenovává zdroje příjmů 

neziskové právnické osoby, které jsou vždy předmětem daně (příjmy z nemovitosti 

a z převoditelných cenných papírů). 

 

Kromě neziskového charakteru právnické osoby, jejich stanovených cílů, povahy skutečně 

vykonávané činnosti a zdrojů příjmů organizace, neexistují žádné věcné podmínky pro 

přiznání osvobození od daně jako například rozsah aktivit, časová lhůta, ve které by 

organizace měly vynaložit získané příjmy na své cíle apod. Daňovou legislativou nejsou také 

vyžadovány žádné speciální formální požadavky pro využití zvláštních daňových opatření 

neziskovými organizacemi. Je požadováno pouze posouzení státní správy o tom, zda činnosti 

organizace splňují charakter neziskových aktivit. Ustanovení o neziskovém charakteru 

právnické osoby je provedeno daňovými orgány při monitorování výběru daní (například při 

kontrole daňového přiznání nebo během typické daňové kontroly), bez nutnosti vydání 

zvláštních dokumentů ze strany finančního úřadu potvrzující neziskových charakter 

společnosti. 28 

 

Daňový režim z čistě neziskových aktivit 

Výnosy tuzemských neziskových právnických osob veřejného nebo soukromého práva, 

včetně jakéhokoli typu základu daně, které jsou realizovány ve snaze o jejich cíle, jsou 

osvobozeny od daně.  
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Zdanění příjmů z podnikání použitých na podporu neziskových aktivit 

Dříve byly příjmy, které byly realizovány mimo rámec poslání neziskového charakteru 

organizace, pokládány za předmět daně z příjmů. Zejména na základě ustanovení č. 383/1973 

a na základě výkladu právního poradce státu bylo rozhodnuto, že příjmy, které nespadají 

do neziskové činnosti těchto právnických osob, musejí být zdaněny, i když jsou poté použity 

k realizaci neziskové činnosti. Od výše uvedeného výkladu je v současné době upuštěno 

a na základě nejnovější judikatury i výkladu právního poradce státu bylo rozhodnuto, 

že příjmy získané z činností, které nebyly stanoveny jako cíl neziskové organizace, jsou také 

osvobozeny za předpokladu, že jsou použity k realizaci neziskové činnosti.29 

3. 3. 2. 4 Postup výpočtu daně 

Na obrázku 3. 3 je znázorněn postup výpočtu daně z příjmů právnických osob neziskových 

organizací. V textu pod tímto obrázkem si postup slovně popíšeme s vysvětlením použitých 

pojmů. Obecně však neziskové organizace při stanovování základu daně a zjišťování výsledné 

daňové povinnosti postupují stejně jako obchodní společnosti, avšak neziskové společnosti 

mají větší možnosti osvobození příjmů. 

 

Obrázek 3. 3 Postup výpočtu daně z příjmů neziskových organizací v Řecku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                 
29 ROTTERDAM CONGRESS NATIONAL REPORTS (2012) 
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 V případě, že některé příjmy neziskové organizace nejsou od daně osvobozeny, 

vychází se při výpočtu základu daně z účetních knih, tedy z rozdílů mezi příjmy a výdaji. 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je upraven o daňově neuznatelné náklady (viz podkapitola 

3. 3. 2. 5), nezdaňované příjmy a příjmy osvobozené od daně. V případě, že se zdanění týká 

pouze konkrétních příjmů, může provést součet těchto zdanitelných příjmů a snížit jej 

o daňově uznatelné náklady, tedy náklady, které s tímto příjmem souvisejí a tímto způsobem 

získat základ daně. Základ daně je možné upravit o položky snižující základ daně neboli 

o ztrátu z minulých let (viz podkapitola 3. 3. 2. 7). Daň činí 26 % z upraveného základu daně. 

 

Na základě Přehledu příjmů a výdajů ESN Ioannina (viz Příloha 7) je patrné, že ESN 

Ioannina nemusela za 2013 odvádět žádné daně, neboť příjmy jsou téměř totožné s výdaji 

a tudíž hospodářský výsledek ESN Ioannina byl za rok 2013 nulový. 

3. 3. 2. 5 Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje 

Náklady související s podnikáním jsou daňově uznatelné za předpokladu, že: 

- přispívají k dosahování příjmů, 

- jsou zaznamenány v účetních knihách v souladu se zákonem a podloženy 

příslušnými doklady, 

- správně zaúčtovány do období, se kterým věcně a časově souvisí. 

-  

Ministerstvo financí každý rok vydávalo pokyny, v nichž v souladu s nejnovější 

judikaturou a správní praxí uvádělo seznam daňově uznatelných nákladů (a od roku 2006 

i daňově neuznatelných nákladů). Tento seznam, který však nebyl vyčerpávající, byl závazný 

pro finanční úředníky při daňové kontrole. Ministerstvo financí již tento seznam nevydává, 

avšak dříve zveřejněné daňově uznatelné a neuznatelné náklady zůstávají v planosti. Mezi 

nejčastější daňově uznatelné náklady patří:30 

- mzdy a příslušné sociální pojištění za předpokladu, že toto sociální pojištění bylo 

odvedeno, 

- úroky z půjček za předpokladu, že půjčka souvisí s předmětem podnikání 

společnosti, 

- licenční poplatky (za splnění určitých podmínek), 

- náklady na výzkum a vývoj v roce, ve kterém vznikly, navýšené o 30 %, 
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- dary určitým entitám, za předpokladu, že nepřekročí čistý účetní zisk za finanční 

rok (před odečtením částky darů). 

 

Mezi nejčastější daňově neuznatelné náklady patří: 

- daň z příjmů právnických osob, 

- daně, jejichž poplatníkem není společnost, ačkoli je plátcem této daně (např. daň z 

příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odváděná za zaměstnance), 

- státní daň z nemovitosti, 

- penále, dodatečné daně, příplatky a pokuty za nepodání daňového přiznání nebo za 

jeho pozdní podání, 

- penále, dodatečné daně, příplatky a pokuty za neodvedení nebo pozdní odvedení 

příspěvků na sociální pojištění. 

3. 3. 2. 6 Výdaje ESN Ioannina 

Mezi obvyklé výdaje ESN Ioannina patří výdaje na pořádané aktivity jako výlety, nákup 

ingrediencí na mezinárodní večeři, nákup ESN karet apod. Jak již bylo zmíněno výše v roce 

2013 ESN Ioannina spolupořádala národní shromáždění a tudíž nejen většina příjmů byla 

tvořena příjmy na toto národní shromáždění, ale také většina výdajů byla tvořena výdaji na 

jeho pořádání. Mezi takové výdaje patří například ubytování pro účastníky, občerstvení nebo 

nejrůznější kancelářské potřeby. 

3. 3. 2. 7 Položky odčitatelné od základu daně 

Ztráty dosažené veškerými typy společností mohou být převedeny do následujících 5 let, 

pokud vznikly z podnikatelské, průmyslové, zemědělské, těžební, hotelové nebo řemeslné 

činnosti. Zpětný převod ztrát není možný. 31 

3. 3. 2. 8 Zdaňovací období a daňové přiznání 

Zdaňovacím obdobím je fiskální rok, který začíná 1. ledna a končí 31. prosince 

kalendářního roku a odkazuje na finanční (účetní) období ukončené mezi daty 1. srpna 

                                                 
31 SCHELLEKENS (2014) 
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předchozího kalendářního roku a 31. července současného kalendářního roku. Účetní období 

firem obvykle končí 30. června nebo 31. prosince.32 

 

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob musí být podáno do 10. dne 5. měsíce 

následujícím po měsíci, ve kterém skončilo finanční období. Daň je splatná v osmi měsíčních 

splátkách. První splátka musí být zaplacena ve lhůtě pro podání daňového přiznání a dalších 

sedm nejdéle do posledního pracovního dne každého měsíce následujícího po měsíci, 

ve kterém bylo podáno daňové přiznání. 33 

                                                 
32 ŠIROKÝ (2014) 
33 SCHELLEKENS (2014) 
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4 Optimalizace účetních a daňových předpisů vybrané 

neziskové organizace 

Nyní přejdeme na optimalizaci účetních a daňových předpisů vybrané neziskové 

organizace, teda Exchange Student Clubu VŠB – TU Ostrava. Nejprve je však třeba provést 

srovnání českých účetních a daňových systémů s těmi na Slovensku a v Řecku. První část této 

kapitoly, podkapitoly jedna až tři, je zaměřena na srovnání českých a slovenských účetních 

a daňových předpisů s následným návrhem na optimalizaci českých daňových a účetních 

systémů. Druhá část kapitoly, podkapitoly čtyři až šest, je věnována srovnání účetních 

a daňových systémů v České republice a v Řecku na jehož základě je navržena optimalizace 

českých účetních a daňových předpisů. 

4. 1 Srovnání účetních systémů ESC VŠB - TUO a ESN Slovenská 

republika 

Úprava účetnictví v České republice a na Slovensku je velmi podobná. V České republice 

byl však k 1. 1. 2004 zaveden pojem účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a bylo zrušeno 

jednoduché účetnictví34, zatímco slovenská právní úprava pojem jednoduché účetnictví stále 

používá. ESC tedy vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, kdežto ESN SK vede 

jednoduché účetnictví. Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu znamená, že účetní 

jednotka musí veškeré účetní transakce zaúčtovat v systému podvojného účetnictví, avšak se 

zjednodušujícími podmínky pro účtování a vedení účetních knih (například je možné spojit 

účtování v hlavní knize a v deníku, tzv. americký deník nebo je možné použít zjednodušený 

účtový rozvrh). Podvojné účtování znamená, že účetní transakce musí být zachycena na dvou 

účtech, vždy na straně „má dáti“ a „dal“. U podvojného účetnictví jsou účetní transakce 

zaznamenávány do období s ním věcně a časově souvisí, s cílem podat přehled o výnosech 

a nákladech účetní jednotky. U jednoduchého účetnictví jsou operace zaznamenávány 

v okamžiku jejich vzniku a jsou zachycovány pouze na jeden účet, s cílem podat přehled 

o uskutečněných příjmech a výdajích. Rozdíl tedy spočívá v tom, že podvojné účetnictví 

poskytuje komplexnější pohled na hospodaření organizace, zatímco jednoduché účetnictví 

slouží především ke stanovení správné výše základu daně. 

                                                 
34 Od roku 2004 mají právnické osoby povinnost vést záznamy o svých transakcích v systému podvojného 

účetnictví. Vybrané právnické osoby mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Pojem jednoduché 

účetnictví byl v českých předpisech nahrazen pojmem daňová evidence, kterou mohou vést fyzické osoby. 
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4. 2 Srovnání daňových systémů ESC VŠB - TUO a ESN Slovenská 

republika 

 Když porovnáme daňovou úpravu neziskových organizací v České republice a na 

Slovensku najdeme řadu podobností. V obou zemích jsou neziskové organizace pro daňové 

účely charakterizovány jako poplatníci, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem 

podnikání. Také konkrétní specifikace těchto poplatníků v obou zákonech je velmi podobná. 

Podobnosti najdeme i ve vymezení daňově uznatelných a neuznatelných nákladů nebo 

v možnosti uplatnění ztráty z minulých let jako položku odčitatelnou od základu daně, i když 

v České republice je možnost odečtu 5 let, zatímco na Slovensku pouze 4 roky. Liší se však 

vymezení předmětu daně. Podle českých daňových zákonů jsou předmětem daně příjmy 

z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, slovenské právní předpisy vymezují 

předmět daně jako příjmy z činností, kterými je dosahován zisk nebo kterými se zisk dá 

dosáhnout. V obou zemích je však stanoveno, že předmětem daně neziskových organizací 

jsou vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného. 

 

Odlišnosti nalezneme také při stanovení základu daně a zjišťování výsledné daňové 

povinnosti. Slovenské daňové zákony stanoví, že příjmy, které plynou z činnosti, za jejímž 

účelem organizace vznikla, nebo která je jejich hlavní činností, jsou od daně osvobozeny. 

Česká daňová úprava stanoví, že příjmy z hlavní činnosti nejsou předmětem daně, avšak 

pouze za předpokladu, že příjmy z této činnosti jsou nižší než výdaje na tuto činnost. Dalším 

rozdílem je skutečnost, že česká daňová úprava umožňuje neziskových organizacím snížit si 

základ daně o 30 % až do výše 1 000 000 Kč. V případě, že 30 % snížení činí méně 

300 000 Kč lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně. 

Slovenská daňové předpisy neposkytují žádné snížení základu daně ani jiné speciální daňové 

úlevy pro neziskové organizace. 

 

Pro názornější demonstraci odlišností výpočtu daňové povinnosti neziskových organizací 

v České republice a na Slovensku nyní vypočítáme daňovou povinnosti ESC na základě údajů 

z výkazu zisku a ztráty za rok 2013 podle slovenských daňových předpisů. Jelikož slovenskou 

měnou je euro a zaokrouhlování základu daně se provádí na eurocenty dolů, je nutné 

přepočítat příjmy a výdaje ESC na euro. Toto provedeme podle kurzu české národní banky 

k 31. 12. 2013, který činil 27,425 Kč/1 euro se zaokrouhlením jednotlivých položek 

na eurocenty. 
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Tabulka 4. 1 znázorňuje postup výpočtu daňové povinnosti. Jelikož příjmy z hlavní 

činnosti jsou osvobozeny, vstupují do základu daně pouze příjmy z vedlejší činnosti ve výši 

4 172,36 euro a tomu odpovídající náklady ve výši 979,33 euro. Rozdíl pak činí 

3 193,03 euro. K tomuto rozdílu musíme přičíst hodnotu daňově neuznatelných nákladů 

na reprezentaci ve výši 1 186,51 euro, což nám navýší základ daně na 4 379,54. Z tohoto 

základu daně již můžeme vypočítat daňovou povinnost, jelikož ESC nemělo v minulých 

letech ztrátu, kterou by mohlo uplatit a částka je již uvedena v eurocentech. Výsledná daňová 

povinnost činí 1007,29 euro, což je při přepočtení zpět na koruny zhruba 27 625 Kč. Můžeme 

tedy vidět, že rozdíl ve výsledné daňové povinnosti je značný. Při výpočtu podle českých 

daňových předpisů je výsledná daňová povinnost nulová díky možnosti snížení základu daně 

pro neziskové organizace, zatímco podle slovenských daňových přepisů by ESC muselo 

odvést přibližně 27 625 Kč. 

 

Tabulka 4. 1 Postup výpočtu daně z příjmů ESC VŠB – TUO, o. s. na základě slovenské 

daňové úpravy 

Označení části postupu výpočtu Částka (eur) 

Příjmy za vedlejší činnost 4 172,36 

Výdaje za vedlejší činnost 979,33 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji 3 193,03 

Položky upravující rozdíl mezi příjmy a výdaji + 1 186,51 

ZD 4 379,54 

Položky odčitatelné od ZD 0,00 

Upravený základ daně 4 379,54 

Sazba daně 23 % 

Daň 1 007, 29 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4. 3 Optimalizace účetních a daňových systémů ESC VŠB – TUO na 

základě srovnání s ESN Slovenská republika 

Účetní systémy ESC by mohly být optimalizovány zavedením možnosti vedení 

jednoduchého účetnictví nebo daňové evidence. I přes výhody podvojného účetnictví, kterou 

je komplexnější pohled na hospodaření a financování společnosti, pro organizace jako je ESC, 

které nepotřebují podrobné informace o svém hospodaření k efektivnímu fungování, je vedení 

podvojného účetnictví, byť ve zjednodušeném rozsahu, zbytečně komplikované a vyžaduje 

čas a energii, která by mohla být investována do činností, za jejímž účelem organizace 

vznikla. Pro neziskové organizace tohoto typu by měla být opět zavedena možnost 

jednoduchého účetnictví jako je tomu na Slovensku nebo daňové evidence, jež poskytují 

dostatečné podklady pro výpočet daňové povinnost, avšak nezatěžuje organizaci zbytečnou 

administrací. 

 

 I když je na základě příkladu nesporné, že systém zdanění neziskových organizací v České 

republice je výhodnější než ten na Slovensku, přesto změna, která by mohla být v českých 

daňových předpisech provedena je přechod od stávajícího systému, kdy příjmy z hlavní 

činnosti nejsou předmětem daně za předpokladu, že tyto příjmy jsou nižší než výdaje 

a zavedení osvobození hlavní činnosti od daně z příjmů bez ohledu na to, jaký je v rámci této 

činnosti vykazován hospodářský výsledek. Do základu daně by vstupovaly pouze zisky 

z vedlejší činnosti, u kterých by bylo uplatněno snížení základu daně podle současných 

podmínek, avšak za předpokladu, že příjmy z vedlejší činnosti jsou používány na financování 

hlavní činnosti a poslání organizace. 

 

Zajímavou možností, kterou poskytují slovenské daňové předpisy, je možnost fyzických 

a právnických osob poukázat část své zaplacené daně jimi vybraným příjemcům, mezi které 

patří například občanská sdružení, nadace, nadační fondy, investiční fondy, neziskové 

organizace poskytující všeobecně prospěšné služby, organizace s mezinárodním prvkem, 

subjekty výzkumu a vývoje a fond rozvoje odborného vzdělávání a přípravy za předpokladu, 

že tyto organizace využijí získané peněžní prostředky na předmět své činnosti, přičemž se 

musí jednat o zákonem definované činnosti, mezi něž patří například ochrana a podpora 

zdraví, podpora a rozvoj tělesné kultury, poskytování sociální pomoci, zachování kulturních 

hodnot, podpora vzdělávání, ochrana lidských práv aj. Tato možnost by měla být zavedena 
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do českých právních předpisů, neboť by mohla pomoct k rozvoji neziskového sektoru a větší 

občanské spokojenosti. Ne všichni lidé se chtějí přímo angažovat v neziskových aktivitách 

anebo chtějí platit ze svého příjmu navíc příspěvky na veřejně prospěšné aktivity, 

avšak možnost poukázat část daně, tj. peněžních prostředků, které stejně musí odvést, 

na prospěšné účely by řada z nich mohla uvítat a využívat. Takto získané příjmy by pro 

neziskové organizace nebyly předmětem daně z příjmů, stejně jak tomu je na Slovensku. 

4. 4 Srovnání účetních systémů ESC VŠB – TUO  a ESN Ioannina 

Při srovnávání účetních systémů ESC a ESN Ioannina můžeme na první pohled vidět, 

že jsou značně odlišné. Řecké účetní předpisy umožňují ESN Ioannina vést pouze knihu 

příjmů a výdajů, do které zaznamenávají uskutečněné transakce. ESC musí veškeré 

uskutečněné transakce zaznamenávat v systému podvojného účetnictví do amerického deníku 

popřípadě do dalších knih, s nimiž příslušná transakce souvisí jako například do knihy 

přijatých a vydaných faktur nebo do pokladního deníku. Dalším rozdílem v účetním systému 

ESC a ESN Ioannina je, že ESN Ioannina nemusí, na rozdíl od ESC, sestavovat na konci 

zdaňovacího období účetní závěrku.  

4. 5. Srovnání daňových systémů ESC VŠB - TUO a ESN Ioannina 

Při porovnávání úpravy zdanění neziskových organizací v Řecku a v České republice 

můžeme nalézt spoustu odlišností. Zatímco české daňové předpisy používají pro neziskové 

organizace označení poplatníci, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, řecké 

daňové předpisy neposkytují vůbec žádnou definici těchto subjetků a při jejich vymezení je 

třeba použít postoj státní správy, judikaturu a zvláštní právní předpisy. Odlišnosti nacházíme 

také v předmětu daně, který je v Řecku rozdělen do několika kategorií, avšak i zde jsou vždy 

předmětem daně neziskových organizací příjmy z pronájmu a příjmy z převoditelných 

cenných papírů. Další odlišnost můžeme nalézt u osvobození od daně. V České republice jsou 

od daně z příjmů neziskových společností osvobozeny pouze vybrané příjmy, kdežto v Řecku 

jsou za splnění určitých podmínek osvobozeny veškeré příjmy neziskové organizace. Princip 

daňově uznatelných a neuznatelných výdajů je stejný v obou zemích, i když daňová 

uznatelnost jednotlivých výdajů se může lišit. Stejně tak princip převodu ztráty do dalších 

období (v obou zemích 5 let) je obdobný, avšak v Řecku lze odečíst ztráta dosažená pouze 

v některých oblastech podnikání. 

 



 

53 

 

Pokud bychom chtěli demonstrovat způsob výpočtů daňové povinnosti podle řeckých 

daňových předpisů na základě příjmů a výdajů ESC z výkazu zisku a ztráty za rok 2013, 

záleželo by to na rozsahu osvobození od daně uznaného daňovou správnou. Obecně jsou 

příjmy neziskové organizace, i z podnikatelské činnosti, pokud jsou použity na poslání 

organizace, osvobozeny od daně. V takovém případě by pak výsledná daňová povinnost ESC 

byla nulová.  

 

Avšak záleží také na rozhodnutí správce daně. V tabulce 4. 2 si předvedeme postup 

výpočtu daňové povinnosti v situaci, kdy z nějakého důvodu budou příjmy z vedlejší činnosti 

předmětem daně. Jelikož měnou v Řecku je také euro, použijeme pro výpočty, již přepočtené 

hodnoty příjmů a výdajů z tabulky 4. 1. Příjmy činí 4 172,36 euro, výdaje 979,33 euro a jejich 

rozdíl pak 3 193,03 euro. Stejně jako v jiných zemích i v Řecku jsou náklady na reprezentaci 

daňově neuznatelné. Proto musíme navýšit rozdíl mezi příjmy a výdaji o 1 186,51 euro na 

základ daně v hodnotě 4 379,54 euro. Z takto zjištěného základu daně již můžeme vypočítat 

hodnotu daňové povinnosti, neboť neexistují žádné položky odčitatelné od základu daně, 

které by bylo možné uplatnit. Výsledná daňová povinnost tedy činí 1 138,68 euro, což je 

v přepočtu zhruba 31 228 Kč. Jak můžeme vidět výsledná daňová povinnost je ještě vyšší než 

na příkladu slovenské daňové úpravy. Je to však způsobeno pouze vyšší daňovou sazbou. 

 

 

Tabulka 4. 2 Postup výpočtu daně z příjmů ESC VŠB – TUO, o. s. na základě řecké 

daňové úpravy 

Označení části postupu výpočtu Částka (eur) 

Příjmy za vedlejší činnost 4 172,36 

Výdaje za vedlejší činnost 979,33 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji 3 193,03 

Položky upravující rozdíl mezi příjmy a výdaji + 1 186,51 

ZD 4 379,54 

Položky odčitatelné od ZD 0,00 

Upravený základ daně 4 379,54 

Sazba daně 26 % 

Daň 1 138,68 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4. 6 Optimalizace účetních a daňových předpisů ESC VŠB – TUO na 

základě srovnání s ESN Ioannina 

Stejně jako při navrhování optimalizace účetních systémů ESC po srovnání českých 

a slovenských účetních systémů, i v tomto případě je možné optimalizovat účetní systémy 

ESC jejich zjednodušením. Zavedení možnosti vést pouze knihu příjmů a výdajů nebo 

jednoduché účetnictví by zjednodušilo administrativní náročnost a došlo by k lepšímu využití 

času členů neziskové organizace ve prospěchu vykonávání činnosti, za jehož účelem byla 

organizace vytvořena.  

 

Ne jen účetní systémy by bylo možné optimalizovat jejich zjednodušením. Zjednodušení 

by bylo možné použít i v rámci optimalizace daňových systémů, a to po příkladu z řecké 

daňové úpravy absolutním osvobozením příjmů neziskové organizace, tedy jak příjmů 

z hlavní činnosti, tak příjmů z vedlejší činnosti, za předpokladu, že by příjmy z vedlejší 

činnosti byly použity pro dosažení cílů organizace, jak byly uvedeny v jejich stanovách. 
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5 Závěr 

Cílem práce byla především deskripce úpravy daňových a účetních systému vybraných 

neziskových organizací sítě Erasmus Student Network z vybraných zemí, jmenovitě 

Exchange Student Club VŠB-TUO z České republiky, ESN Slovenská republika ze Slovenska 

a ESN Ioannina z Řecka za rok 2013 s následným srovnáním těchto účetních a daňových 

systémů a navržením jejich optimalizace pro Exchange Student Club VŠB – TUO, o. s. a tedy 

pro Českou republiku. 

 

Druhá kapitola této práce byla věnována obecnému vymezení neziskových organizací, 

představení sítě Erasmus Student Network, pod kterou neziskové organizace, jimiž se tato 

práce zabývá, spadají, seznámení se s právní úpravou neziskových organizací v jednotlivých 

zemích a stručnému představení vybraných neziskových organizací. 

 

 Na deskripci úpravy daňových a účetních systémů byla zaměřena třetí kapitola, která byla 

rozdělena do podkapitol podle jednotlivých organizací a příslušných zemí. V každé z těchto 

podkapitol byly představeny účetní a daňové předpisy, kterými se tyto organizace musí při 

svém fungování řídit. Podkapitoly věnované dani z příjmů právnických osob poskytly 

informace o předmětu daně, osvobození od daně, postupu zjištění základu daně a daňové 

povinnosti se schématem znázorňující tento postup, o daňově uznatelných a neuznatelných 

nákladech, položkách odčitatelných od základu daně, slevách na dani a dalších aspektech 

stanovení daňové povinnosti a také o pravidlech a lhůtách podávání daňového přiznání 

a o lhůtách pro zaplacení daňové povinnosti. 

 

Čtvrtá kapitola byla zaměřena na srovnání účetních a daňových systémů ESC s těmito 

systémy ESN Slovenské republiky a ESN Ioanniny. Mohli jsme vidět, že i přes stejný právní 

základ daňových a účetních systémů České republiky a Slovenka, jakožto bývalých zemí 

Československa, jejich oddělený vývoj dal vzniknout určitým odlišnostem v těchto 

systémech. Účetní a daňové systém České republiky a Řecka se liší velmi výrazně. 

Ze srovnání účetních systémů vyplynulo, že ESC vede z těchto tří organizací účetnictví 

nejnáročnějším způsobem. ESC vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, kdežto ESN 

Slovenská republika vede jednoduché účetnictví a ESN Ioannina dokonce pouze knihu příjmů 

a výdajů. Pro optimalizaci účetního systému ESC by bylo nutné zavést do českých účetních 
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předpisů možnost neziskovým organizacím vést jednoduché účetnictví nebo pouze knihu 

příjmů a výdajů. Při srovnávání způsobu zdanění neziskových organizací bylo možné nalézt 

rozdíly v předmětu daně, v osvobození od daně, v postupu stanovení základu daně a výpočtu 

daňové povinnosti. Daňové systémy ESC by bylo možné optimalizovat buďto jejich 

absolutním zjednodušením a to zavedením osvobození od daně všech příjmů neziskové 

organizace, tedy i těch z podnikatelské činnosti, za předpokladu využití těchto příjmů pro 

hlavní činnost nebo zavedením osvobození od daně příjmů z hlavní činnosti. Do základu daně 

by vstupovaly pouze příjmy z podnikatelské činnosti, na které by bylo možné uplatnit snížení 

základu daně podle současné daňové legislativy. Další způsob optimalizace by bylo zavedení 

možnosti fyzickým a právnickým osobám poukázat část své placené daně neziskovým 

organizacím na vykonávání jejich činnosti. 

 

Přínosem práce je přehledné shrnutí nejdůležitějších informací, které se týkají úpravy 

vedení účetnictví neziskových organizací a daně z příjmů právnických osob pro neziskové 

organizace v České republice, na Slovensku a v Řecku. Neméně důležité je také vymezení 

nejvýznamnějších rozdílů účetních a daňových systémů České republiky a Slovenska a České 

republiky a Řecka. 
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