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1 Úvod 

 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil nestátní neziskové organizace v České 

a Slovenské republice. Toto téma jsem si vybral hlavně proto, ţe i já sám jsem členem ve 

dvou neziskových organizacích, a to konkrétně sportovních klubech, které působí jako 

občanská sdruţení. Na danou problematiku nahlíţím očima neziskové organizace. V práci 

přiblíţím, v jakých podmínkách nestátní neziskové organizace působí, a to jak z právního 

hlediska, tak i z pohledu účetnictví a také rozebírám daňovou problematiku. V textu taky 

analyzuji, jaké jsou tyto podmínky pro jednotlivé neziskové organizace v České republice a 

jaké ve Slovenské republice. Společná minulost, kdy tyto dvě země tvořili jeden společný stát, 

můţe napovídat, ţe tyto podmínky můţou být stejné, nebo alespoň podobné. V jednotlivých 

kapitolách tyto podmínky srovnávám, na základě tohoto srovnání můţeme pak vidět, jestli 

jsou podmínky stejné, podobné nebo odlišné.  

 

Toto pro mě mimořádně atraktivní téma jsem si zvolil také proto, ţe v obou krajinách 

jak v české republice, tak i Slovenské působí velké mnoţství neziskových organizací – tedy 

takových organizací, které nebyly primárně zaloţeny za účelem podnikání a tvoření zisku 

v prospěch svých zakladatelů, ale přesto mnohdy disponují s velkým mnoţstvím prostředků a 

tedy jsou vedle podnikatelských subjektů důleţitou součástí ekonomiky těchto států. Jsou 

důleţitou součástí i ţivota lidí, protoţe prostřednictvím disponibilních prostředků mohou tyto 

neziskové organizace podporovat nejen své členy, ale také řadu kulturních, sociálních, 

humanitárních činností a zvyšovat tak kvalitu ţivota nejen svých členů, ale i ostatních lidí. 

 

Má práce je rozčleněna do tří kapitol – první kapitola se zabývá právní 

problematikou nestátních neziskových organizací, a to podle jednotlivých typů těchto 

organizací. Zaměřuji se na právní předpisy, které tvoří legislativní rámec, a na poţadavky 

kladené těmito předpisy. V této kapitole práce také upozorňuji na různá omezení a poţadavky, 

které musí neziskové organizace dodrţovat během své existence a činnosti, ale také za jakých 

podmínek mohou vznikat a na druhé straně zanikat. 

 

Druhá kapitola je věnována vedení účetnictví, přičemţ se zaměřuji, jak platné 

zákony v obou zemích upravují způsob a rozsah vedení účetnictví u kaţdého typu nestátní 

neziskové organizace.  
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Poslední kapitola je zaměřená na daňovou problematiku související s neziskovými 

organizacemi. V této kapitole také přibliţuji i daňové asignace, které jsou významným 

zdrojem financování nestátních neziskových organizací. Na Slovensku jsou daňové asignace 

v praxi zavedeny jiţ řadu let, zatím co v České republice dodnes zavedeny nejsou. První 

návrh zákona o daňových asignacích byl předloţen v roce 2001, ale přijat nebyl. 

 

Cílem mé práce je analyzovat legislativní rámec jednak pro působení nestátních 

neziskových organizací, tak i pro vedení účetnictví v těchto organizacích a také 

zdaňování, kterému podléhají. Chci tedy poukázat na podmínky, ve kterých organizace 

působí, a které musí při své činnosti dodrţovat. Doufám, ţe moje práce bude přínosem a 

inspirací, ale také i základní pomůckou, pro kaţdého kdo se s ní dostane do styku a bude se 

zajímat o problematiku nestátních neziskových organizací. 
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2 Právní úprava nestátních neziskových organizací 

2.1 Nestátní neziskové organizace v české republice a jejich právní úprava 

 

V aktuálně platných právních předpisech v ČR bychom marně hledali definici pojmu 

nezisková organizace. Pojem nezisková organizace je běţně pouţíván. Jiţ dlouhou dobu se 

uvaţuje o vytvoření a zavedení specifického zákona, který by specifikoval neziskovou 

organizaci, ale také i předmět její činnosti, způsob jak vzniká, hospodaří, i jak se zdaňuje. Jak 

nám však čas ukazuje, pořád se řeší jednotlivé typy NO samostatně
1
. 

 

Můţeme říct, ţe ve větší míře o těchto NO hovoří zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmu, který označuje tyto subjekty jako poplatníky, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za 

účelem podnikání. Pojem NO v tomto zákoně není blíţe popisován, ale nachází se tu výčet 

těchto NNO
2
: 

 

 občanská sdružení včetně odborových organizací, 

 politické strany a politická hnutí, 

 registrované církve a náboženské společnosti, 

 nadace, 

 nadační fondy, 

 zájmová sdruţení právnických osob, pokud mají tato sdruţení právní subjektivitu, 

 obecně prospěšné společnosti, 

 veřejné vysoké školy, 

 veřejné výzkumné instituce, 

 školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu. 

 

Dále jsou tu uvedeny další typy neziskových organizací, které však nepatří do skupiny 

nestátních NO. V dalším textu této práce budou blíţe rozebírány jenom NNO, které tučně 

zvýrazněny a to z těchto důvodů – občanské sdružení jako nerozšířenější typ NNO v ČR, 

politické strany a politická hnutí, které dávají občanům moţnost sdruţovat se a podílet na 

politickém ţivotě společnosti, registrované církve a náboženské společnosti, které 

                                                 
1
 RŮŢIČKOVÁ, R. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 10. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 247 s. 

ISBN 978-80-7263-538-2. s. 6 
2
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 18 odst. 3, 8 
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představují z hlediska občanů, kteří se v nich sdruţují moţnost svobodně vyjádřit své myšlení 

a náboţenské vyznání, N a NF jako představitelé NNO, kteří disponují s velkým mnoţstvím 

prostředků k naplňování svého poslání.  

 

2.1.1 Občanská sdružení 

 

Základní právní úpravu OS najdeme v zákoně č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 

ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon mluví o právu občanů svobodně se sdruţovat, 

přičemţ k výkonu tohoto práva není třeba povolení státního orgánu
3
. Občanská sdruţení jsou 

nerozšířenější typ NNO v ČR, viz příloha č. 1. 

 

Dle tohoto zákona občanské sdruţení je právnickou osobou sdruţující občany i PO a 

vzniká registrací u ministerstva vnitra ČR. Návrh na registraci mohou podat nejméně 3 

občané – alespoň jedna z nich musí být starší 18 let (přípravný výbor). Návrh musí být 

podepsán členy přípravního výboru, kteří zde určí, kdo je oprávněný jednat jejich jménem. 

K tomuto návrhu na registraci je nutno připojit také dvojí vyhotovení stanov.  

Zákon nabízí i výčet OS, které nejsou povolena, patří mezi ně zejména takové OS, 

kterého cíl je v rozporu s ústavou, se základními právy a svobodami občanů, ozbrojená OS. 

 

Návrh na registraci společně se stanovami občanského sdruţení předkládá 

zmocněnec přípravného výboru Ministerstvu vnitra ČR, které zahájí řízení ve věci 

registrace dnem doručení. V případě, kdy ministerstvo nezjistí důvod pro odmítnutí registrace, 

provede do 10 dnů od zahájení řízení registraci a v této lhůtě zasílá zmocněnci přípravného 

výboru jedno vyhotovení stanov – na němţ je vyznačen den registrace a tím je den 

odeslání
4
.  

 

Zákon dále upravuje i zánik sdružení a to v §12 – můţe zanikat 2 způsoby: 

 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdruţením  

b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění  

                                                 
3
 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, § 1 odst. 1, 2 

4
 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, § 9 odst. 1 
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Dobrovolný zánik sdruţení mohou určovat stanovy, pokud tomu tak není – rozhoduje 

o tom nejvyšší orgán sdruţení a toto oznámí ministerstvu vnitra do 15 dnů
5
. Rozhodnutím 

ministerstva zaniká v případech, kdy toto sdruţení porušuje ustanovení zákona č. 83/1990 

Sb., o sdruţování občanů, např. vyvíjí činnost, která je vyhrazena organizacím sdruţujícím 

občany k výdělečné činnosti
6
.  

 

 Zákon stanovuje v §13, ţe při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání, 

jestliţe zaniká rozhodnutím ministerstva – provede toho majetkové vypořádání likvidátor 

určený ministerstvem. 

 

2.1.2 Politické strany a politická hnutí 

 

Právní úpravu poskytuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách 

a politických hnutích. Tento právní předpis v §1 mluví o právu občanů sdruţovat se 

v politických stranách a politických hnutích, přičemţ k výkonu tohoto práva není třeba 

povolení od státního orgánu. 

 

Členem strany a hnutí mohou být pouze FO, tedy občané ČR starší 18 let. Občan, 

který je členem jedné strany nebo hnutí, nemůže být zároveň členem jiné strany nebo 

jiného hnutí. Členství v straně je dobrovolné, nikdo nesmí být k členství nucen a na druhé 

straně, kaţdý člen můţe svobodně vystoupit ze strany nebo hnutí
7
. 

 

Jak vyplývá z tohoto zákona, jsou politické strany právnickými osobami. Vznik 

strany a hnutí je podmíněn registrací, nebo skutečnostmi, které ji nahrazují. Návrh na 

registraci předkládá nejméně tříčlenný přípravný výbor, který jej musí doloţit petici 

alespoň 1000 občanům, kteří poţadují, aby strana a hnutí vzniklo a také musí doloţit ve 

dvojím vyhotovení stanovy (neboli organizační řád). Politické strany a hnutí se zapisují do 

rejstříků politických stran a hnutí, vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

 

                                                 
5
 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, § 12 odst. 2 

6
 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, § 12 odst. 3 

7
 RŮŢIČKOVÁ, R. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 10. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 247 s. 

ISBN 978-80-7263-538-2. s. 15 
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Návrh na registraci se předává ministerstvu, které zahájí řízení o registraci dnem, 

kdy mu dojde návrh, který nemá nedostatky podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdruţování v 

politických stranách a politických hnutích. Ministerstvo registraci odmítne v tom případě, kdy 

stanovy strany a hnutí jsou v rozporu s tímto zákonem, v opačném případě registraci provede 

a to do 15 dnů od zahájení řízení o registraci.  

 

 Po provedení registrace ministerstvo zašle ve lhůtě těchto 15 dnů zmocněnci jedno 

vyhotovení stanov – na němţ vyznačí den registrace. Registrace se provede zápisem strany a 

hnutí do rejstříku stran a hnutí. 

 

 Výše uvedený zákon také upravuje hospodaření stran a hnutí. Z hlediska ručení za 

své závazky odpovídá strana a hnutí celým svým majetkem, členové za závazky strany však 

neručí ani neodpovídají. Strany a hnutí mohou provozovat podnikatelskou činnost jenom 

omezeně a to v mezích zákona, tedy jenom v oblastech zákonem vyjmenovaných
8
: 

 

 provozování vydavatelství, nakladatelství, tiskáren, rozhlasového nebo televizního 

vysílání, 

 publikační a propagační činnost, 

 pořádání kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a 

politických akcí, 

 výroba a prodej předmětů propagujících program a činnost příslušné strany a hnutí. 

 

Příjmy politických stran a hnutí tedy mohou být pouze v mezích zákona a to
9
: 

 

 příspěvek ze státního rozpočtu ČR, poskytovaný na úhradu volebních nákladů, 

 příspěvek ze státního rozpočtu ČR na činnost strany a hnutí, 

 členské příspěvky členů strany a hnutí, 

 dary a dědictví, 

 příjmy z pronájmu i prodeje movitého a nemovitého majetku, 

 úroky z vkladů, 

                                                 
8
 Zákon č. 424/1991 Sb., o sdruţování v politických stranách a v politických hnutích, § 17 odst. 3 

9
 Zákon č. 424/1991 Sb., o sdruţování v politických stranách a v politických hnutích, § 17 odst. 4 
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 příjmy, které vznikají na základě podnikání strany (v mezích zákona, tedy pouze ve 

výše uvedeném výčtu podnikatelských činností), 

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

vzdělávacích a politických akcí, 

 půjčky a úvěry. 

 

Politické strany a hnutí nesmějí nabývat peněžité dary v rozporu se zákonem, 

v opačném případě musí tyto dary vrátit dárci spolu s úrokem, a pokud takto neučiní, hrozí 

jim pokuta aţ ve výši dvojnásobku hodnoty takto v rozporu se zákonem přijatého daru. 

 

Zákon zakazuje stranám a hnutím vlastnit majetek mimo území ČR. Dále je tímto 

zákonem stanovena povinnost předložit do 1. dubna Poslanecké sněmovně k informaci 

výroční finanční zprávu (její nepředloţení můţe mít za následek zrušení strany) – 

zahrnuje
10

: 

 

 roční účetní výkazy, 

 zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky s výrokem bez výhrad, 

 přehled o celkových příjmech a výdajích, 

 přehled o darech a dárcích, 

 přehled o hodnotě majetku získaného dědictvím (přesáhne-li hodnotu 100 tis. Kč, 

uvede se zůstavitel), 

 přehled o členech, jejichţ členský příspěvek za rok je vyšší neţ 50 tis. Kč spolu 

s uvedením výše tohoto příspěvku. 

 

Zrušení strany a hnutí se uskutečňuje dle zákona více způsoby: 

 

 vlastním rozhodnutím – dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jinou stranou a 

hnutím nebo přeměnou na občanské sdruţení, 

 z důvodu nepředloţení výroční finanční zprávy Poslanecké sněmovně, 

 rozhodnutím soudu o jejich rozpuštění, 

                                                 
10

 Zákon č. 424/1991 Sb., o sdruţování v politických stranách a v politických hnutích, § 18 odst. 1  
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jestliţe se strana a hnutí ruší, k tomuto zrušení dochází buď to s likvidací a to v případě, kdy 

majetek a závazky nepřechází na právního nástupce, nebo bez likvidace, kdy majetek, ale 

taky i závazky přecházejí na nástupce. 

 

Pozastavení činnosti strany a hnutí – jedna z moţností, které stanovuje zákon a to 

v případě, kdy činnost strany a hnutí je v rozporu se zákonem. Během pozastavení činnosti 

mohou vykonávat jenom úkony, které směrují k odstranění tohoto stavu neboli příčiny 

pozastavení činnosti. O rozpuštění strany a hnutí, pozastavení činnosti rozhoduje jenom 

Nejvyšší správní soud, přičemţ návrh podává vláda. Při pozastavení činnosti nebo 

rozpouštění strany a hnutí má omezení i Nejvyšší správní soud a to v tom smyslu, ţe toto 

nelze učinit v době ode dne, kdy byly vyhlášeny celostátní volby do Poslanecké sněmovny, 

Senátu, zastupitelstev měst a obcí a zastupitelstev VÚSC do desátého dne po posledním dni 

těchto voleb
11

. 

 

Strana a hnutí zaniká dnem výmazu ze seznamu stran a hnutí. Návrh na výmaz 

podává příslušný orgán strany a hnutí a to ve lhůtě do 10 dnů od zrušení strany a hnutí. Pokud 

se ruší s likvidací, tento návrh podává ministerstvu likvidátor. 

 

2.1.3 Církve a náboženské společnosti 

 

Právní úpravu církve a náboţenské společnosti najdeme v zákoně č. 3/2002 Sb., o 

svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Dle tohoto 

zákona je upravováno nejen právo na svobodné rozhodnutí ohledně náboţenského vyznání, 

ale také právo a pravidla sdruţování se osob stejného náboţenského vyznání v organizaci, 

která má svou vlastní strukturu, orgány, tak vnitřní předpisy a obřady
12

. 

 

CNS se stávají právnickou osobou registrací na Ministerstvu kultury ČR. Návrh na 

registraci podává nejméně skupina tří FO (přípravní výbor), starší 18 let a způsobilé 

k právním úkonům, které návrh podepíší a tyto podpisy nechají úředně ověřit. FO podávající 

                                                 
11

 Zákon č. 424/1991 Sb., o sdruţování v politických stranách a v politických hnutích, § 13 odst. 1, §14 odst. 1, 

2, §15 odst. 1, 2 
12

 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru – základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. Praha: 

EKOPRESS, 2010. 188s. ISBN 978-80-86929-54-5. s. 56. 
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návrh na registraci musí být občany ČR nebo cizinci s trvalým pobytem v ČR.  Návrh musí 

podle poţadavků, které klade zákon obsahovat
13

: 

 

 základní charakteristiku CNS, jejího určení a poslání, 

 zápis o zaloţení CNS na území ČR, 

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

pobytem na území ČR hlásicích se k této CNS, 

 základní dokument. 

 

V případě, kdy návrh splňuje všechny zákonné podmínky a poţadavky, Ministerstvo 

kultury ČR církve a náboţenskou společnost zaregistruje. Rozhodnutí o registraci je 

ministerstvo povinno doručit do vlastních rukou zmocněnci přípravného výboru. 

 

Církvi a náboţenské společnosti umožňuje zákon zakládat evidované PO, které jsou 

účelovými zařízeními církví a náboţenské společnosti zejména pro poskytování sociálních 

nebo zdravotnických sluţeb, nebo mohou působit jako charita či diakonie. 

 

Církve a náboţenské společnosti mohou vykonávat po splnění zákonných podmínek 

tzv. zvláštní práva a to vyučovat náboţenství na státních školách, byt financována podle 

zvláštního PP, konat obřady – např. sňatky, zřizovat církevní školy, zachovávat povinnost 

mlčenlivosti duchovními – v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství. 

 

 Podle legislativy upravující církve a NS tvoří jejich příjmy
14

: 

 

 příspěvky FO a PO, 

 příjmy z prodeje a z pronájmu majetku, 

 úroky z vkladů, 

 dary a dědictví, 

 sbírky a příspěvky z částí výtěţku, 

 půjčky a úvěry, 

                                                 
13

 Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských společností, § 10, 

odst. 2, 3 
14

 Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských společností, § 27 
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 příjmy z podnikání nebo jiné výdělečné činnosti (zisk smí pouţit na naplnění cílů, 

přičemţ podnikání můţe být pouze doplňkovou činností), 

 dotace. 

 

 Církve a náboţenské společnosti zanikají obdobně jako PO, tedy výmazem 

z rejstříků. Tomuto výmazu musí předcházet zrušení církve nebo NS a to 2 způsoby: 

 

a) s likvidací 

b) bez likvidace – přechází-li její majetek a závazky na registrovanou církev a NS nebo 

její PO 

 

2.1.4 Nadace a nadační fondy 

 

N a NF jsou dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech účelovými 

sdruţeními majetku, která jsou zřízena k dosaţení obecně prospěšného cíle. Jsou to právnické 

osoby, kterých cílem je zejména: 

 

 rozvoj duchovních hodnot, 

 ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, 

 ochrana ţivotního prostředí, kulturních památek a tradic, 

 rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu. 

 

Nadace pro dosahování těchto cílů, pro které byla zaloţena, výnosů z nadačního jmění 

a ostatní majetek nadace. Nadační fond na rozdíl od nadace pouţívá celý svůj majetek.  

 

Dle tohoto zákona nesmějí N, ani NF vlastním jménem provozovat podnikatelskou 

činnost, s výjimkou pronajímáni nemovitostí, dále mohou pořádat loterie, tomboly, sbírky, 

různé akce sportovního, kulturního, společenského a vzdělávacího charakteru. 

 

Nadační jmění je tvořeno cennými papíry, nepeněţitými vklady a nadačními dary. 

Zákon stanovuje také minimální hodnotu jmění a tou je částka 500 tis. Kč, přičemţ po dobu 

trvání nadace se nesmí hodnota sníţit pod tuto minimální výši.  
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N nebo NF se zřizuje: 

 

a) písemnou smlouvou - je uzavřena mezi zřizovateli 

b) zakládací listinou – v případě jediného zřizovatele, anebo závětí 

 

N nebo NF vzniká dnem zápisu do nadačního rejstříku. Návrh na zápis podává 

zřizovatel, popřípadě vykonavatel závětí nebo osoba, která byla k tomuto jimi písemně 

zmocněná.  

 

Orgány N a NF tvoří
15

: 

 

a) správní rada – je statutárním orgánem spravujícím majetek, dále řídí činnost a 

rozhoduje o záleţitostech N a NF, 

b) dozorčí rada – kontrolní orgán, který musí být zřízený v případech, kdy je hodnota 

nadačního jmění nebo majetek nadace vyšší neţ 5 000 tis. Kč, ve všech ostatních 

případech je vytvoření dobrovolné 

c) revizor – v případě, ţe není vytvořená dozorčí rada, vykonává její činnost 

 

N nebo NF zaniká ke dni výmazu z rejstříku. Zániku však podle zákona musí 

předcházet zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Bez likvidace se zrušuje pouze v případě, 

pokud přechází jejich majetek sloučením na jinou N nebo NF. Likvidace se také neprovádí, 

byl-li zamítnutý návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, nebo nebude po 

ukončení konkurzu ţádný majetek. 

  

Důvodů pro zánik N nebo NF je hned několik, a všechny jsou opět definované 

v zákonu a to přesněji v § 7 jako: 

 

 dosaţení účelu, pro který byly zřízeny, 

 rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou N nebo NF, 

 rozhodnutím soudu o zrušení, 

 prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek 

majetku. 

                                                 
15

 Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, § 10, § 17, § 20 
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2.2 Právní úprava nestátních neziskových ve Slovenské republice 

 

Na Slovensku bývají NNO označovány jako mimovládní neziskové organizace. 

V porovnání s ČR byl jiţ pojem neziskové organizace zaveden v roce 2002 v platných 

právních předpisech – v opatření Ministerstva financí SR č. 22 502/ 2002 – 92. Tímto 

opatřením jsou ustanoveny podrobnosti a také postupy účtování a účtové osnovy pro ty účetní 

jednotky, které nebyly zaloţeny za účelem podnikání – tedy neziskové organizace. Toto 

opatření bylo jiţ nahrazeno a aktuálně je platné opatření MF SR ze 14. 11. 2007 č. 

24342/2007 – 74. I toto nové opatření pracuje s pojmem neziskové účetní jednotky.  

 

Dle opatření jsou na Slovensku tyto mimovládní NO: 

 

 občanská sdružení, 

 politické strany a politické hnutí, 

 církve a náboženské společnosti, 

 nadace, 

 neinvestiční fondy (nadační fondy v ČR), 

 zájmové sdruţení PO, 

 NO poskytující všeobecně prospěšné sluţby, 

 další PO, které účtují v soustavě podvojného účetnictví, a kterých nezisková činnost 

vyplývá z osobitného předpisu, na základě kterého vznikli (např. veřejné vysoké 

školy, společenství vlastníků bytových a nebytových prostorů). 

 

Obdobně, jako je tomu v případě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v ČR, i 

v tomto opatření MF SR jsou typy NO, kterými se v dalším textu, z důvodů vzájemného 

srovnávání, tato práce zabývat nebude. 

 

 Nutno poznamenat, ţe v tomto opatření MF jsou uvedeny jenom takové NO, které 

řadíme do skupiny nestátních neziskových organizací. 
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2.2.1 Občanské sdružení 

 

Obecní právní úpravu nalezneme v zákoně č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov. 

Tento PP upravuje vznik, činnost, ale i zánik občanských sdruţení na Slovensku. Definuje OS 

jako právnickou osobu, ve které se svobodně sdruţují FO i PO, které mají podobné nebo 

stejné zájmy a cíle.  

 

OS vzniká registrací na Ministerstvu vnitra SR, přičemţ návrh na registraci 

předkládá přípravní výbor – musí být sloţen z
16

: 

 

 nejméně 3 občanů SR, 

 alespoň jeden z nich musí být starší 18 let. 

 

V návrhu uvedou, kdo je oprávněn jednat jejích jménem. Spolu s návrhem se 

předkládají také stanovy sdruţení a to ve dvou vyhotoveních. V případě, kdy ministerstvo 

nezjistí důvody na odmítnutí registrace, provede ji do 10 dnů od začátku konání o registraci 

a v této lhůtě zašle zplnomocněnci přípravného výboru jedno vyhotovení stanov, na kterém je 

uveden den registrace sdruţení17.  

 

Financování OS není upraveno ţádným platným PP v SR. Zdroje příjmů sdruţení 

uvádějí zejména stanovy, přičemţ jde hlavně o
18

: členské příspěvky, dary, dotace a příjmy 

z vykonávání vedlejší hospodářské činnosti. 

 

 V §12 tohoto zákona je pojednáváno o zániku OS ve Slovenské republice a to: 

 

 dobrovolným rozpuštěním nebo 

 právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění. 

 

                                                 
16

 Zákon č. 83/1990 Zb., o zdruţovaní občanov, § 6 odst. 2 
17

 Zákon č. 83/1990 Zb., o zdruţovaní občanov, § 8 odst. 5, § 9 odst. 1  
18

 SOLÍK, J.; LUKAČOVIČOVÁ J. Účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek v praxi. 1. vyd. Banská 

Bystrica: Slovenská asociácia účtovníkov neziskových organizácií, 2009. 240 s. ISBN 978-80- 970291-0-4. s. 

15. 
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Dobrovolné rozpuštění můţe být zakotveno ve stanovách, pokud tomu tak není, 

rozhoduje o jeho rozpuštění nejvyšší orgán sdruţení. Tento orgán rozhodnutí o zániku 

oznamuje ministerstvu do 15 dnů. Při zániku je nutno provést majetkové vypořádání. 

Právoplatným rozhodnutím ministerstva – v případech, kdy OS vyvíjí činnost, která je 

v rozporu se zákonem č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov. V tomto případě majetkové 

vypořádání provádí likvidátor, určený ministerstvem. 

 

2.2.2 Politické strany a politické hnutí 

 

Základní zákonnou úpravu poskytuje zákon č. 85/2005 Z. z., o politických stranách 

a politických hnutiach. Tento zákon poskytuje občanům právo zakládat politické strany a 

sdruţovat se v nich. Dle zákona můţe být členem strany pouze občan SR starší 18 let, který 

je právně způsobilý konat v plném rozsahu, přičemţ nikdo nesmí být k členství ve straně nebo 

hnutí nucen a na druhé straně můţe kdykoliv vystoupit z této strany nebo hnutí. 

 

Politická strana je právnická osoba, která vzniká zápisem do registru stran, 

vedeného Ministerstvem vnitra SR. Návrh na zápis podává přípravný výbor, nejméně 

tříčlenný, tento návrh musí být v písemné podobě, podepsán všemi členy přípravného výboru 

a pravost podpisů musí být ověřena. K návrhu se předkládá
19

: 

 

 seznam občanů, kteří souhlasí, aby strana vznikla (nejméně 10 000 občanů, kaţdý 

musí uvést své jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a číslo občanského průkazu), 

 stanovy strany ve dvou vyhotoveních, 

 doklad o zaplacení správního poplatku, 

 vyhlášení o adrese sídla strany s uvedením obce, názvu ulice a čísla domu (sídlo musí 

být na území SR). 

 

Ministerstvo po předloţení návrhu na registraci posuzuje, zda nemá nedostatky, pokud 

tomu tak je, stranu zaregistruje do 15 dnů od začátku konání o registraci. Po registraci 

doručí ministerstvo zplnomocněnci jedno vyhotovení stanov s vyznačeným dnem registrace.  

                                                 
19

 Zákon č. 85/2005 Z. z., o politických stranách a politických hnutiach, § 6 odst. 4  
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 Strany odpovídají za své závazky celným svým majetkem, přičemţ členové neručí 

ani neodpovídají za závazky strany. Zákon zakazuje podnikatelskou činnost politických stran 

i uzavírání smluv o tichém společenství. Strany mohou podnikat pouze v omezení zákona a 

to v zejména v oblastech
20

: 

 

 provozování vydavatelstev, nakladatelstev a tiskáren, 

 publikační a propagační činnosti, 

 výrobě a prodeji propagačních materiálů, které propagují stranu a její činnost, 

 uspořádávání vzdělávacích a politických akcií, 

 výkonu správy majetku. 

 

Strany musí předkládat svou výroční zprávu za předcházející kalendářní rok 

Národní radě SR kaţdoročně a nejpozději do 30. 4. v listinné a elektronické podobě. Výroční 

zpráva musí obsahovat
21

: 

 

 účetní závěrku ověřenou auditorem, 

 informace o finanční situaci strany nejméně za 2 předcházející účetní období, 

 informace o významných událostech, které nastaly po skončení účetního období, 

 přehled o příjmech strany, 

 evidenci příjmů z půjček nebo úvěrů, 

 evidenci darů a jiných bezúplatných plnění, 

 informaci o plnění daňových povinností, 

 počet členů strany k 31.12. kalendářního roku, za který se zpráva předkládá, 

 přehled závazků po splatnosti, 

 účetní závěrku obchodní společnosti, kterou strana zaloţila nebo se stala jejím 

společníkem. 

 

Příjmy strany a politického hnutí mohou být pouze z
22

: 

 

                                                 
20

 Zákon č. 85/2005 Z. z., o politických stranách a politických hnutiach, § 20 odst. 1, 2, 3, 4 
21

 Zákon č. 85/2005 Z. z., o politických stranách a politických hnutiach, § 30 odst. 2 
22

 Zákon č. 85/2005 Z. z., o politických stranách a politických hnutiach, § 22 odst. 1, 4 
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 členských příspěvků (povinnost strany vést evidenci členů, jejichţ příspěvek je roven 

nebo vyšší neţ 830 eur), 

 darů a jiných bezúplatných plnění, 

 dědictví, 

 prodeje nebo pronájmu jejího nemovitého majetku nebo nemovitosti, 

 úroků z peněţních vkladů v bankách, 

 podílů na zisku z podnikání obchodních společností (podnikání v mezích zákona), 

 výnosů z CP veřejně obchodovatelných na veřejném trhu, 

 z půjček a úvěrů, 

 příspěvků ze státního rozpočtu SR příspěvky za hlasy získané ve volbách, příspěvek 

na činnost a příspěvek na mandát).  

 

Strany a hnutí nesmějí nabývat dary a bezúplatná plnění v rozporu se zákonem, 

jinak jim hrozí pokuta do výše dvojnásobku hodnoty, takto přijatého daru.  

 

 Zánik strany se děje dnem, kdy ministerstvo stranu vymaţe z rejstříku stran. Zániku 

musí předcházet její zrušení a likvidace. Likvidace není nutná, jestliţe majetek a závazky 

strany přecházejí na jiţ existující stranu, dále v případech, kdy strana nemá ţádný majetek a 

kdy byl návrh na konkurz zamítnutý pro nedostatek majetku. Ve všech ostatních případech je 

nutno provést likvidaci. Zrušení strany se uskutečňuje
23

: 

 

 dobrovolným zrušením, 

 sloučením s jinou stranou, 

 vyhlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na konkurz pro nedostatek majetku, 

 právoplatným rozhodnutím nejvyššího soudu, 

 z jiných důvodů. 

 

2.2.3 Církve a náboženské společnosti 

 

Církve a náboţenské společnosti jsou upraveny v zákonu č. 308/1991 Zb., o slobode 

náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. V souladu s tímto 

zákonem je pod pojmem církev nebo NS myšleno dobrovolné sdruţení osob rovnané 

                                                 
23

 Zákon č. 85/2005 Z. z., o politických stranách a politických hnutiach, § 14 odst. 1  
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náboţenské víry v organizaci, která má své vlastní orgány, vnitřní předpisy, obřady a vlastní 

strukturu.  

 

Církve a náboţenské společnosti jsou právnické osoby, které podléhají registraci na 

Ministerstvu kultury SR. Návrh na registraci podává nejméně tříčlenný výbor plnoletých 

osob. Návrh se můţe podat, jestliţe se k této církvi nebo náboţenské společnosti hlásí 

nejméně 20 000 občanů s trvalým pobytem v SR. Pokud ministerstvo nenajde ţádné chyby, 

které jsou v rozporu s tímto zákonem, danou církev nebo náboţenskou společnost 

zaregistruje.  

 

Církve a náboţenské společnosti mohou pro plnění svého poslání vykonávat tyto 

činnosti
24

: 

 

 svobodně určovat své náboţenské učení a obřady, 

 vydávat vnitřní předpisy, 

 poskytovat duchovní a hmotné sluţby, 

 vyučovat náboţenství, 

 vyučovat a vychovávat své duchovní i pracovníky ve svých školách, 

 organizovat bez oznámení své shromáţdění, 

 vlastnit movitý i nemovitý majetek a mat jiní majetkové práva, 

 zřizovat a provozovat účelová zařízení, 

 provozovat tlač, nakladatelství, vydavatelství a tiskárny, 

 zřizovat a provozovat vlastní kulturní instituce, 

 zřizovat a provozovat zdravotnické zařízení a zařízení sociálních sluţeb. 

 

Na zabezpečení poslání církve získávají příjmy z různých aktivit, zejména z: 

 

 organizování kostelních sbírek,  

 realizování různých církevních úkonů, 

 pronájem movitého a nemovitého majetku, 

 provozování nakladatelstev, vydavatelství a tiskáren, 

                                                 
24

 Zákon č.308/1991 Zb., o slobode náboţenskej viery a postavení cirkví a náboţenských spoločnosti, § 6 odst. 1 
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 zakládání a provoz vlastních kulturních institucí a zařízení, 

 zřizování a provozování vlastních zdravotnických zařízení a sociálních zařízení. 

 

Církve zanikají zrušením registrace a to z důvodu konání v rozporu s tímto 

zákonem nebo konáním, které je v rozporu s podmínkami registrace. 

 

2.2.4 Nadace 

 

Nadace upravuje zákon č. 34/2002 Z. z., o nadáciách a o zmene Občianskeho 

zákonníka v znení nehorších predpisov.  V souladu s tímto právním předpisem je nadace 

účelovým sdruţením majetku, který slouţí na podporu obecně prospěšného účelu a je 

právnickou osobou, která podléhá registraci v rejstříku nadací, vedeného Ministerstvem 

vnitra SR. Zaloţit nadaci můţe FO i PO a to zakládací listinou. 

 

 Cílem jejich činností je zejména
25

: 

 

 rozvoj a ochrana duchovních hodnot, 

 realizace a ochrana lidských práv nebo jiných humanitních cílů, 

 ochrana a tvorba ţivotního prostředí, 

 ochrana zdraví, 

 zachování přírodních hodnot, 

 ochrana práv dětí a mládeţe, 

 rozvoj vědy, vzdělání a tělovýchovy. 

 

Nadační jmění musí být nejméně 6638 eur, přičemţ stejně jak je tomu v ČR i na 

Slovensku nesmí být tato hodnota niţší. 

 

Nadace vzniká dnem zápisu do rejstříku nadací.  Návrh na zápis podává správce 

nadace. K návrhu musí být přiloţeno
26

: 

 

                                                 
25
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 nadační listina ve dvou vyhotoveních, 

 písemné prohlášení správce o splacení peněţitého vkladu, 

 písemné prohlášení zakladatele, ţe do nadačního jmění vkládá nemovitost, 

 výpis z obchodního registru (jestli je zakladatelem PO, která není zřízena nebo 

zaloţena zákonem), 

 doklad o tom, ţe zahraniční osoba je PO a kdo je jejím statutárním orgánem (v 

případě, ţe zakladatel je zahraniční PO), 

 doklad o povolení na dlouhodobý pobyt na území SR (v případě, ţe je správcem 

nadace zahraniční FO). 

 další náleţitosti. 

 

Byl – li ministerstvu předloţen návrh na registraci a nebyly zjištěny důvody pro 

zastavení registrace, ministerstvo provede registraci do 30 dní od začátku konání registrace a 

v této lhůtě zašle správci jedno vyhotovení nadační litiny s vyznačeným dnem registrace.  

 

Orgány nadace tvoří
27

: 

 

a) správní rada – nejvyšší orgán N, který rozhoduje o otázkách N, volí a odvolává 

předsedu i členy správní rady, správce nadace a revizora, 

b) správce nadace – představuje statutární orgán N, řídí její činnost a koná v jejím 

jméně, správcem můţe být pouze FO způsobilá k právním úkonům a nemůţe být 

členem jiných orgánů N, 

c) dozorčí rada – kontrolní orgán N, který je vytvářen jestli je majetek N vyšší neţ 

165 969 eur, v ostatních případech jestli je vytvoření stanoveno nadační listinou, 

d) revizor – jestli není ustanovená dozorčí rada jako kontrolní orgán N, 

e) jiný orgán, stanovený nadační listinou. 

 

Zánik nadace je den jejího výmazu z rejstříku nadací. Zániku předchází zrušení 

nadace s likvidací nebo bez likvidace. Likvidace se nevyžaduje, jestli majetek a závazky 

nadace po jejím zániku přecházejí na jinou nadaci, dále jestli byl zamítnout návrh na 

                                                 
27
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vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku a jestli po skončení konkurzu nezůstane nadaci 

ţádný majetek. V ostatních případech musí proběhnout likvidace. 

 

Je více moţnosti, proč nadace zaniká
28

: 

 

 uplynutím doby, na kterou byla zaloţena, 

 dosaţením účelu, pro který byla zaloţena, 

 rozhodnutím správní rady o zrušení nadace, 

 rozhodnutím soudu o zrušení nadace, 

 vyhlášením konkurzu nebo zamítnutí návrhu na vyhlášení konkurzu pro nedostatek 

majetku, 

 jestli je správní rada nefunkční minimálně jeden rok – rozhodnutím zakladatelů. 

 

2.2.5 Neinvestiční fondy 

  

Neinvestiční fondy upravuje zákon č. 147/1997 Z. z., o neinvestičných fondoch. 

Tento zákon definuje NF jako neziskovou právnickou osobu, která sdruţuje peněţní 

prostředky na plnění obecně prospěšného účelu, nebo individuálně určené humanitární 

pomocí pro jednotlivce nebo skupinu osob, ocitající se v ohroţení ţivota, nebo kteří potřebují 

naléhavou pomoc, protoţe byli postiţení ţivelní pohromou. 

 

NF můţe zřídit FO nebo PO, prostřednictvím zřizovací listiny. NF vzniká zápisem 

do rejstříku. K návrhu na zápis je nutno přiloţit dokumenty jako jsou29: 

 

 zřizovací smlouva, 

 statut fondu, 

 vyhlášení o splacení vkladu nebo jeho části jednotlivými zřizovateli. 

 

Registr vede Krajský úřad podle sídla fondu. Úřad vydá rozhodnutí o registraci a 

vykoná zápis do rejstříku v případě, kdy zřizovací smlouva a statut fondu jsou v souladu 

s tímto zákonem. 

                                                 
28
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Jednotlivé orgány NF jsou správní rada, správce a jiné orgány určené statutem. 

Jejich funkce a působnost je obdobná jako u nadací. 

 

Nadační fond zaniká ke dni výmazu z rejstříku a tomuto zániku předchází zrušení 

NF s likvidací nebo bez likvidace a to jenom v případě jestli peněţní prostředky přecházejí 

na jiný fond nebo nadaci po sloučení nebo splynutí. V jiných případech je nutno likvidaci 

provést. 

  

2.3 Srovnání právní úpravy v České a Slovenské republice 

 

Tab. 2.1 Vybrané rozdíly právních úprav neziskových organizací v obou zemích 

 Česká republika Slovenská republika 

PS a PH - člen jedné strany nemůţe být členem 

strany, tato podmínka je přímo 

zakotvena v zákoně 

 

- nutných 1000 podpisů pro návrh na 

registraci 

 

- nepředloţení výroční finanční ztráty 

můţe mít za následek zrušení strany 

- člen jedné strany nemlţe být členem 

strany jiné, pokud je toto určeno ve 

stanovách (tzv. exkluzivita členství) 

 

- nutných aţ 10 000 podpisů pro návrh 

na registraci 

 

- nepředloţení výroční zprávy nemá za 

následek zrušení strany, pouze finanční 

postih 

CNS - návrh na registraci – předloţení 300 

podpisů osob hlásicích se k vyznání 

 

- zákon mluví o tzv. zvláštních 

právech, které mohou vykonávat po 

splnění zákonných podmínek 

- návrh na registraci – předloţení 

podpisů 20 000 osob hlásicí se 

k vyznání 

 

- zákon mluví o právech, které CNS 

přináleţí automaticky pro 

uskutečňování jejích poslání 

N a NF - jeden PP pro úpravu N i NF 

 

- minimální výše nadačního jmění je 

500 tis. Kč 

 

- činnost řídí správní rada 

- samostatný PP pro úpravu N a 

samostatný PP pro úpravu NF 

 

- zákon nemluví o nadačním fondu ale 

neinvestičním fondu 

 

- minimální výše nadačního jmění 6638 

eur  

- činnost N řídí správce nadace 
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V případě právní úpravy pro OS, v obou zemích platí srovnatelné podmínky pro 

vznik a působení.  

 

Při porovnání úpravy PS a PH se jiţ jednotlivé úpravy liší. Z hlediska registrace je 

lepší situace v ČR, kdy mj. postačuje 1 tis. podpisů občanů, přičemţ v SR je to o 9 tis. 

podpisů více. Pro členství v PS a PH je přísnější úprava v ČR, protoţe občan můţe být 

členem pouze v 1 straně nebo hnutí, zatímco vyloučení členství v jiné straně je na Slovensku 

ponecháno na stanovách strany a hnutí. V průběhu existence jsou na PS a PH kladeny 

přísnější podmínky v ČR, kdy samotné nepředloţení finanční zprávy můţe být důsledkem 

zániku strany, kdeţto na Slovensku za porušení tohoto nařízení zákona lze stranu postihnou 

pouze finanční pokutou. 

 

Církve a náboženské společnosti mají obdobně jako PS a PH jednodušší podmínky 

pro vznik v ČR, protoţe na návrh na zápis do rejstříku postačuje 300 podpisů občanů, kteří se 

hlásí k dané církví nebo náboţenské společnosti, kdeţto na Slovensku je nutno doloţit 20 000 

podpisů. V průběhu působení je vidět lepší podmínky na Slovensku, protoţe pro výkon tzv. 

zvláštních práv je nutno v ČR splnit zákonné podmínky, na Slovensku tyto práva církvi a 

náboţenské společnosti přislouchají automaticky pro naplňování cíle a poslání. 

 

Nadace a nadační fondy (neinvestiční fondy v SR) mají jednodušší vznik na 

Slovensku, protoţe hodnota nadačního jmění musí být v minimální výši 6638 eur, coţ před 

přechodem na společnou evropskou měnu představovalo v zákoně stanovenou částku 200 000 

Sk. V ČR je nutno mít nadační jmění v minimální výši 500 tis. Kč. Z pohledu orgánů N a NF 

je ve slovenské právní úpravě zakotven i správce nadace, který vykonává ty funkce, které 

v ČR přísluší do působnosti správní rady. 
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3 Účetnictví nestátních neziskových organizací 

3.1 Účetnictví nestátních neziskových organizací v České republice 

 

Účetnictví NNO, tedy účetních jednotek, kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání, v ČR upravují tyto následující právní předpisy: 

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

účetnictví“), 

 vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších právních předpisů, pro účetní jednotky, u kterých 

hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále ,,vyhláška č. 504/2002 Sb.“), 

 vyhláška č. 507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě 

jednoduchého účetnictví (dále ,,vyhláška č. 507/2002 Sb.), 

 České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti 

není podnikání č. 401 – 414 (dále ,,ČÚS pro neziskové organizace“), vztahující se 

k vyhlášce č. 504/2002 Sb.  

 
3.1.1 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  

 

Zákon o účetnictví se vztahuje mimo jiné na všechny PO, které mají sídlo na území 

ČR a tím pádem i na NNO, protože ty působí jako právnické osoby¸a tedy musí 

respektovat zákon o účetnictví.  

  

Zákon stanovuje co je předmětem účetnictví, co je účetním obdobím, dále stanovuje 

taky obsah účetní dokumentace, účetních zápisů a knih. Můţeme tady najít i způsoby 

oceňování, jak se provádí inventarizace majetku i závazků, dále stanovení povinnosti úschovy 

účetních záznamů. Zákon o účetnictví vymezuje i účetní jednotky a jejich povinnost vést 

účetnictví nejen v souladu s tímto zákonem, ale i dalšími PP jako jsou např. ČÚS nebo 

prováděcí vyhlášky.  
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Předmětem účetnictví je účtování prostřednictvím podvojných účetních zápisů o 

stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a pasiv, dále taky i o nákladech a výnosech, 

ale i o výsledku hospodaření. 

 

Účetní období je: 

 

a) kalendářní rok (nepřetrţitě po sobě jdoucích 12 měsíců) nebo 

b) hospodářský rok (účetní období, které začíná prvním dnem jiného měsíce, neţ je 

leden). 

 

V § 9 zákona o účetnictví je pojednáváno o rozsahu vedení účetnictví. 

Z jednotlivých typu NNO mohou dle tohoto paragrafu vést účetnictví ve zjednodušeném 

rozsahu pouze: 

 

 občanská sdruţení a jejich organizační jednotky - pokud mají právní subjektivitu, 

 církve a náboţenské společnosti nebo církevní instituce, 

 nadační fondy, 

 honební společenstva a 

 společenství vlastníků jednotek. 

 

V čem spočívá účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, najdeme opět v zákoně o 

účetnictví, přesněji v §13a který stanovuje, ţe účetní jednotky vedoucí účetnictví 

v zjednodušeném rozsahu
30

: 

 

 sestavují účtový rozvrh, který se člení pouze na účtové skupiny, pokud zvláštní PP 

nepoţaduje podrobnější členění, 

 mohou spojovat účtování v deníku s účtováním v hlavní knize, 

 ke konci rozvahového dne nemusí účtovat o předvídatelných a moţných ztrátách a 

riziku, které se týká majetku a závazků (např. neúčtují o opravných poloţkách, 

časovém rozlišení, rezervách), o odpisech však účtují, 

                                                 
30

 RŮŢIČKOVÁ, R. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 10. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 

247 s. ISBN 978-80-7263-538-2. s. 86, 87. 
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 mohou vyuţívat ustanovení zákona o rezervách pro zjištění základu daně, jsou-li 

k tomu zákonné důvody – pak pouţijí ustanovení, která se týkají rezerv a opravných 

poloţek, 

 rozsah účetní závěrky určuje prováděcí předpis pro jednotlivé skupiny účetních 

jednotek, 

 účetní jednotka nemusí vyuţívat analytické a ani podrozvahové účty. 

 

Všechny ostatní NNO, které nejsou v §9 zákona o účetnictví uvedeny, mají 

povinnost vést účetnictví v plném rozsahu, protoţe nesplňují zákonné podmínky pro vedení 

účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.  

 

I kdyţ zákon stanovuje moţnost vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, 

neznamená to však, ţe všechny předchozí účetní jednotky vedou účetnictví ve 

zjednodušeném nebo plném rozsahu (tedy podvojné účetnictví). Některé NNO mají ještě 

moţnost vést účetnictví v soustavě jednoduchého účetnictví a to dle §38 zákona o 

účetnictví, ve kterém je stanoveno: 

 

 občanská sdruţení, jejich organizační jednotky (pokud mají právní subjektivitu), 

 církve a náboţenské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní PO a 

 honební společenstva, 

 

mohou vést účetnictví v soustavě jednoduchého účetnictví v případě, kdy jejich příjmy za 

poslední účetní období nepřesáhly částku 3 000 000 Kč. Jednoduché a podvojné účetnictví 

se liší zejména mírou sloţitosti a také podrobnosti informací.  

 

3.1.2 Vyhláška č. 504/2002 Sb. 

 

Upravuje účetnictví účetních jednotek, u kterých není hlavní předmět činnosti 

podnikání (tedy NO), jsou tuzemskými nebo zahraničními PO, na které se vztahují zvláštní 

PP – zejména ty, podle nichţ jsou tyto PO zřízeny, a které účtují v soustavě podvojného 

účetnictví – jak ve zjednodušeném, tak v plném rozsahu. 
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Vyhláška č. 504/2002 Sb., stanoví pro vedení účetnictví v § 1:  

 

 rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, 

 uspořádání, označování a obsahové vymezení: 

a) poloţek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, 

b) nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v účetní závěrce, 

c) vysvětlujících a doplňujících informací, které jsou uvedeny v příloze k účetní 

závěrce, 

 směrnou účtovou osnovu (na jejím podkladě sestavují účtový rozvrh
31

), 

 účetní metody a 

 metodu, jak přejít z jednoduchého účetnictví na účetnictví. 

 

Vyhláška č. 504/2002 Sb., se týká zejména těchto účetních jednotek, které jsou 

uvedeny v § 2: 

 

a) politické strany a politická hnutí, 

b) občanské sdruţení, 

c) církve a náboţenské společnosti, 

d) obecně prospěšné společnosti, 

e) zájmové sdruţení PO, 

f) organizace s mezinárodním prvkem, 

g) nadace a nadační fondy, 

h) společenství vlastníků jednotek, 

i)  veřejné vysoké školy a 

j) jiné účetní jednotky, nezřízené za účelem podnikání, s výjimkou obchodních 

společností (např. komory vymezené zákonem, Česká televize, Český rozhlas). 

 

Na vyhlášku č. 504/2002 Sb., navazují ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním 

předmětem činností není podnikání č. 401 – 414. Tyto ČÚS byly vydány Ministerstvem 

financí ČR, tyto standardy obsahují základní postupy účtování a to zejména za účelem 

                                                 
31

 Vzorový účtový rozvrh – viz Příloha č. 2 



-32- 

 

dosaţení souladu při posuzování účetních metod. Standardy tedy upravují postupy účtování 

podrobněji, neţ je jejich úprava ve vyhlášce č. 504/2002 Sb., nebo v zákoně o účetnictví. 

 

3.1.3 Vyhláška č. 507/2002 Sb. 

 

Předmětem úpravy vyhlášky č. 507/2002 Sb., je stanovení obsahového vymezení 

účetních knih pro soustavu jednoduchého účetnictví. Vyhláška se vztahuje na ty účetní 

jednotky, které mohou účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví – podle § 38 pouţijí tuto 

vyhlášku pouze ty NO (občanské sdruţení, církve a náboţenské společnosti a honební 

společenstva), pokud jejich příjmy nepřesáhnou částku 3 000 000 Kč. 

 

Účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví používají následující 

účetní knihy
32

: 

 

a) peněţní deník, 

b) knihu pohledávek a závazků, 

c) pomocnou knihu o ostatních sloţkách majetku, 

d) pomocnou knihu o závazcích z pracovněprávních vztahů. 

 

3.1.4 Audit účetní závěrky a zveřejnění výroční zprávy 

 

Dle zákona o účetnictví, konkrétně § 20 musí mít mj. ověřenou účetní závěrku 

auditorem taková účetní jednotka, které tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis.  

Takovýto zvláštní právní předpis ukládá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem 

těmto NNO: 

 

 obecně prospěšné společnosti pokud: 

a) jsou příjemcem dotace, která je vyšší neţ 1 000 000 Kč, 

b) nezřídili dozorčí radu nebo 

c) ve výši čistého obratu překročili 10 000 000 Kč
33

, 

                                                 
32

 Vyhláška č. 507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, § 3, 4, 5, 6 
33

 Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, § 19 odst. 2 
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 nadace – účetní závěrka musí být ověřena auditorem vţdy, 

 nadační fond – ověření účetní závěrky auditorem pokud: 

a) výše nákladů nebo výnosů je větší neţ 3 000 000 Kč, 

b) hodnota majetku je vyšší neţ 3 000 000 Kč
34

, 

 politické strany a politická hnutí – účetní závěrku musí mít ověřenou vţdy
35

, 

 veřejné výzkumné instituce - povinnost ověření účetní závěrky vţdy
36

, 

 veřejné vysoké školy – výroční zpráva obsahuje výrok auditora, pokud byla účetní 

závěrka ověřena auditorem
37

, 

 církve a náboženské společnosti – povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem 

mají účelová zařízení, do kterých byl vloţen nebo pouţívá majetek státu nebo obce, 

nebo je toto zařízení příjemcem dotací z veřejných rozpočtů
38

. 

 

Výše uvedené účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou 

auditorem, sestavují výroční zprávu, která musí mít náleţitosti a být zveřejněna podle 

příslušných zákonů, upravujících zřízení a působení těchto NNO.  

 

3.2 Účetnictví nestátních neziskových organizací na Slovensku 

 

Některé účetní jednotky, které jsou neziskovými organizacemi, mají povinnost vedení 

účetnictví definovanou přímo v PP, které upravují daná typ organizace. 

 

Účetnictví všech typů NNO upravuje na Slovensku zákon č. 431/2002 Z. z., o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov (dále ,,zákon o účetnictví“). Obdobně jako zákon 

o účetnictví definuje předmět účetnictví, účetní období, účetní soustavu, účetní rozvrh, účetní 

osnovu i účetní knihy. Zákon o účetnictví na Slovensku upravuje také rozsah a způsob vedení 

účetnictví, rozsah, obsah a prokazatelnost účetní závěrky účetních jednotek, mezi které se 

v souladu s tímto PP zařazují i neziskové organizace, jako neziskové účetní jednotky. 

  

                                                 
34

 Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, § 24 odst. 2 
35

 Zákon č. 424/1991 Sb., o sdruţování v politických stranách a politických hnutích, § 18 odst. 1 
36

 Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, § 29 odst. 4 
37

 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 21 odst. 3 
38

 Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských společností, § 16a 

odst. 5 
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Předmětem účetnictví je účtování skutečností o stavu a pohybu majetku, stavu a 

pohybu závazků, rozdílu majetku a závazků, výnosech, nákladech, příjmech, výdajích a 

výsledku hospodaření.  

 

Účetní období NO můţe být kalendářní nebo hospodářky rok. V případě, kdy je 

účetním obdobím hospodářský rok nemůţe účetní jednotka uplatňovat taká účetní jednotka, 

která je subjektem veřejné správy a je napojena na státní rozpočet – z NO je to veřejná vysoká 

škola. 

 

V soustavě jednoduchého účetnictví mohou vést účetnictví pouze zákonem 

vymezené neziskové účetní jednotky, všechny ostatní jsou povinné vést účetnictví 

v soustavě podvojného účetnictví. 

 

3.2.1 Jednoduché účetnictví 

 

Právní předpisy upravující vedení účetnictví v soustavě jednoduchého účetnictví 

jsou: 

a) Zákon č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve v znení nehorších predpisov, 

b) Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní poloţiek 

účtovej závierky na zverejnenie pre účtové jednotky účtujúce v ústave jednoduchého 

účtovníctva, ktoré nie sú zaloţené alebo zriadené za účelom podnikania v znení 

nehorších predpisov, 

c) Opatrenie MF SR z 9. septembra 2003 č. 17599/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup 

účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo 

a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na jednoduché 

účtovníctvo pre účtovné jednotky, ktoré nie sú zaloţené alebo zriadené za účelom 

podnikania. 

 

V soustavě jednoduchého účetnictví mohou účtovat pouze ty NO, které jsou 

vymezeny v § 9 odst. 2, zákona o účetnictví: 

 

a) občanské sdruţení a jejich organizační sloţky (pokud mají právní subjektivitu), 
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b) organizační sloţky Matice slovenské (pokud mají právní subjektivitu), 

c) sdruţení PO, 

d) společenství vlastníků bytů a nebytových prostor, 

e) neinvestiční fondy, 

f) NO poskytující obecně prospěšné sluţby, 

 

za splnění podmínky, ţe nepodnikají a jejich příjmy nepřesáhly v předešlém 

účetním období částku 200 000 eur, 

 

g) církev a náboţenská společnost, její orgány a církevní instituce (pokud mají právní 

subjektivitu), jenom v případě, kdy tyto instituce neprovozují podnikatelskou 

činnost. 

 

 Účetní jednotky, které účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, využívají 

následující účetní knihy: 

 

 peněžní deník – zápisy se uskutečňují v časovém sledu, tak aby byl přehled o 

příjmech a výdajích nejméně za kalendářní měsíc, 

 kniha pohledávek – obsahuje údaje o dluţnicích, pohledávkách v peněţním 

vyjádření, poskytnutých zálohách apod., 

 kniha závazků – obsahuje údaje o věřitelích, výši závazků v peněţním vyjádření, 

přijatých zálohách apod., 

 pomocné knihy – např. kniha dlouhodobého majetku, materiálových zásob, cenin, 

mzdové listy, sociálního fondu. 

 

3.2.2 Podvojné účetnictví  

 

Podvojné účetnictví NNO na Slovensku upravují tyto následující PP: 

a) Zákon č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve v znení nehorších predpisov, 

b) Opatrenie MF SR zo 14. novembra 2007 č. 24341/2007-74, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie 

sú zaloţené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov, 
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c) Opatrenie MF SR z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú 

účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre 

účtovné jednotky, ktoré nie sú zaloţené alebo zriadené na účel podnikania v znení 

neskorších predpisov. 

 

V soustavě podvojného účetnictví mají povinnost účtovat všechny NNO, které 

nejsou vymezeny v § 9 odst. 2, zákona o účetnictví pro vedení účetnictví v soustavě 

jednoduchého účetnictví. 

 

NNO účtující v soustavě podvojného účetnictví jsou: 

 

 politické strany a politická hnutí, 

 občanské sdruţení 

 sdruţení PO, 

 církve a náboţenské společnosti, 

 nadace, 

 neinvestiční fondy, 

 NO poskytující obecně prospěšné sluţby, 

 veřejné vysoké školy,  

 společenství vlastníků bytových a nebytových prostorů. 

 

Z uvedeného výčtu NNO, které účtují v soustavě podvojného účetnictví a porovnání 

s organizacemi, které mohou účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví za splnění podmínek 

vymezených zákonem o účetnictví, můţeme vyvodit závěr, ţe politické strany a politická 

hnutí a nadace nemůţou za žádných okolností účtovat v soustavě jednoduchého 

účetnictví. 

 

 Účtová osnova pro účetní jednotky, které nebyly zaloţeny, nebo zřízeny na účel 

podnikání obsahuje účty, které jsou specifické pro neziskové účetní jednotky. Výrazně se 

však neliší od účetní osnovy pro podnikatele na Slovensku. Na základě účtové osnovy 

sestavují NNO účtový rozvrh. V účetní rozvrhu uvede syntetické a analytické účty potřebné 

pro zaúčtování všech účetních případů v účetním období, a potřebných na sestavení účetní 
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závěrky. Uvádí v něm i podrozvahové účty. V průběhu účetního období je moţnost doplnit 

další účty, v návaznosti na potřeby účetní jednotky. 

 

3.2.3 Audit účetní závěrky a zveřejňování výroční zprávy 

 

Povinnost ověření účetní závěrky auditorem je dána pro kaţdou neziskovou účetní 

jednotku, které tuto povinnost ukládá osobitní právní předpis. 

 

Zákon o účetnictví stanovuje tuto povinnost pro všechny neziskové účetní 

jednotky, kterých výše ročního podílu přijaté daně je vyšší než 33 193,92 eur (příjem 

získaný prostřednictví daňových asignací), za účetní období, ve kterém tyto prostředky 

pouţila, tzn., ţe tato podmínka platí i pro ty neziskové účetní jednotky, které za jiných 

okolností nemají povinnost ověření účetní závěrky auditorem. 

 

V každém účetní období mají povinnost ověření tyto NNO: 

 

 politické strany a politická hnutí
39

,  

 nadace
40

. 

 

Některé NNO mají povinnost ověření účetní závěrky pouze za určitých podmínek: 

 

 NO poskytující obecně prospěšné služby – pokud
41

: 

a) dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu nebo z rozpočtu obce 

překročila částku 33 193 eur v roce, za který se účetní závěrka sestavuje, 

b) všechny příjmy neziskové organizace překročí 165 969 eur, 

 neinvestiční fond – jestli celkový úhrn příjmů a výdavků převýší částku 165 969 

eur
42

. 

 

 

                                                 
39

 Zákon č. 85/2005 Z. z., o politických stranách a politických hnutiach, § 30 odst. 2 
40

 Zákon č. 34/2002 Z. z., o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 35 

odst. 2 
41

 Zákon č. 213/1997 Z. z., o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby, § 33 odst. 3 
42

 Zákon č. 147/1997 Z. z., o neinvestičných fondoch, § 24 odst. 2 
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Povinnost ověření účetní závěrky auditorem nemají: 

 

 občanská sdruţení, 

 zájmové sdruţení PO, 

 církve a náboţenské společnosti. 

 

U veřejných vysokých škol je to jinak a nepatří ani do jedné výše zmíněných kategorií, 

a to z důvodu, které poskytuje § 19 odst. 3 zákona č. 131/2002 Z. z., o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, který klade povinnost mít auditorem ověřenou 

účetní závěrku jednou za 3 roky. 

 

 Povinnost zveřejnit výroční zprávu mají politické strany a politická hnutí, nadace a 

neinvestiční fondy. Tuto povinnost jim ukládá PP, který obsahuje jejich právní úpravu. 

 

3.3 Porovnání účetnictví neziskových organizací v České republice a na Slovensku 

 
Tab. 3.1 Podmínky vedení účetnictví 

Účetní soustava Česká republika Slovenská republika 

Podvojné účetnictví - všechny ostatní NNO, které 

nesplňují podmínky pro vedení 

jednoduchého účetnictví 

- vţdy PS a PH + N 

- ostatní NNO na základě 

dobrovolnosti 

Jednoduché účetnictví Mohou pokud příjmy  

3 000 000 Kč: 

a) OS a jejich organizační 

jednotky 

b) CNS a církevní instituce které 

jsou církevní PO 

c) honební společenstva 

- všechny NNO kromě PS a 

PH a N 

- pokud nepodnikají a příjmy 

 200 000 eur 

- u CNS podmínka jenom 

neprovozovat podnikatelskou 

činnost 

Účetnictví ve 

zjednodušeném rozsahu 

- OS a jejich organizační 

jednotky 

- CNS nebo církevní instituce 

- NF 

- honební společenstva 

- SVJ 

tento pojem v zákoně o 

účetnictví není 

Účetnictví v plném 

rozsahu 

- všechny ostatní NO + ty, které 

se samy rozhodnou  

tento pojem v zákoně o 

účetnictví není 
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 V ČR je v zákoně o účetnictví zachycená moţnost vést účetnictví ve zjednodušeném 

nebo v plném rozsahu. Tyto dva pojmy zákon o účetnictví na Slovensku nemá vůbec. Na 

Slovensku mohou v soustavě jednoduchého účetnictví účtovat všechny NNO kromě 

politických stran a politických hnutí a nadací, pokud splňují zákonné podmínky. V ČR jsou to 

pouze OS, CNS a církevní instituce (církevní PO) a honební společenstva, pokud jejich 

příjmy nepřesáhly 3 000 tis. Kč, na Slovensku je hranice 200 000 eur, coţ představovalo před 

přechodem na společnou evropskou měnu 6 000 tis. Sk. Z tohoto porovnání můţeme usoudit 

lepší situaci na Slovensku, protoţe je jednoduší vést účetnictví v soustavě jednoduchého 

účetnictví v porovnání s podvojným účetnictvím. Na druhé straně při vedení účetnictví 

v soustavě podvojného účetnictví je zvýhodněna ČR, protoţe je moţnost vést účetnictví ve 

zjednodušeném rozsahu, kdeţto tato moţnost na Slovensku není. 

 

 Z hlediska povinnosti ověření účetní závěrky auditorem jsou na tom stejně N a PS 

a PH, které mají povinnost ověřit účetní závěrku vţdy. VVŠ jsou v tomto ohledu výhodněji na 

tom v ČR, protoţe povinnost jim zákon nestanovuje, na Slovensku musí mít ověřenou účetní 

závěrku jednou za 3 roky. CNS na Slovensku nemusí mít ověřenou účetní závěrku, ale v ČR 

povinnost plyne ze zákona, pokud mají účelová zařízení, do kterých byl vloţen majetek podle 

zákona. 

 

 Nelze jednoznačně určit, kde jsou podmínky lepší a kde horší, protoţe vţdy záleţí o 

jaký typ NNO jde a další podmínky, které musí tyto organizace splňovat. V kaţdé zemi je tato 

úprava stanovena odlišně se svými výhodami i nevýhodami současně, a bylo by nutno 

posuzovat kaţdou NO samostatně. 
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4 Daňová problematika nestátních neziskových organizací 

4.1 Daňová problematika na území ČR 

 

Nestátní neziskové organizace během svého působení podléhají zdaňování, dle 

aktuálních daňových zákonů. NNO tedy podléhají těmto daním: 

 

 dani z příjmů právnických osob, 

 dani z přidané hodnoty, 

 silniční dani, 

 dani z nemovitosti, 

 dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí a 

 spotřebním daním (velice malý předpoklad, ţe by doplňková činnost NO byla výroba 

nebo dovoz výrobků podléhajícím spotřební dani43), 

z důvodu rozsáhlosti této problematiky bude v dalším textu podrobněji rozebrána 

problematika nejsloţitější a to výše uvedené dani z příjmů právnických osob. 

 

4.1.1 Daň z příjmů právnických osob v České republice 

 

Daň z příjmu v ČR je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kde 

součástí zákona je i zdaňování PO a tedy i NNO protoţe působí jako právnické osoby.  

 

U poplatníků, kteří nebyli uřízeni nebo zaloţení za účelem podnikání členíme příjmy 

z pohledu zákona o dani z příjmů na: 

 

 příjmy, které nejsou předmětem daně (§ 18 odst. 2, 4) 

- příjmy plynoucí z poslání NO = příjmy z hlavní činnosti, pouze za předpokladu, ţe 

náklady, které byly vynaloţeny v souvislosti s touto činností, jsou vyšší neţ 

příjmy, 

- příjmy z dotací 

- příjmy z úroků z vkladů na běţném bankovním účtu, 

                                                 
43

URBANCOVÁ, A.; KRYŠKOVÁ Š. Účetnictví nevýdělečných organizací A. 2. rozšířené 

a aktualizované vyd. Ostrava, 2008. 231 s. ISBN 978-80-248-1801-6. 
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- příjmy z prodeje a pronájmu státního majetku 

- příjmy plynoucí z dědictví a darů podle § 18 odst. 2 zákona o dani z příjmů, 

 

U poplatníků, kteří nejsou zaloţeni nebo zřízení za účelem podnikání se podle § 18 

odst. 6 zákona o dani z příjmů splnění podmínky, ţe náklady související s posláním NO jsou 

vyšší, neţ příjmy z poslání posuzuje za celé zdaňovací období. Pokud je jednotlivá činnost 

provozována za ceny, kdy jsou z nich dosaţené příjmy niţší nebo rovny neţ náklady s nimi 

související, tak i za ceny kdy dosaţené příjmy jsou vyšší neţ související náklady, které byly 

vynaloţeny na jejich dosaţení, zajištění a udrţení, jsou předmětem daně pouze příjmy 

z jednotlivých činností, které jsou vykonávaný za ceny, kdy příjmy z těchto činností jsou 

vyšší než související náklady. 

 

 příjmy, které předmětem daně jsou (§ 18 odst. 3, 5, 14, 15) 

- příjmy z poslání = příjmy, z hlavní činnosti, pouze za předpokladu ţe náklady jsou 

niţší neţ příjmy 

- vţdy příjmy z reklamy, 

- příjmy z nájemného, 

- příjmy z členských příspěvků (povinné příspěvky ze zákona),  

- u poplatníků, kteří jsou VVŠ nebo VVI jsou předmětem daně všechny příjmy 

s výjimkou příjmů z investičních transferů a z úroků z vkladů na běţném 

bankovním účtu, 

- u poplatníků, kteří jsou zřízení k poskytování veřejné televizní sluţby nebo 

rozhlasového vysílání jsou předmětem daně všechny příjmy s výjimkou příjmů 

z investičních dotací a z úroků z vkladů na běţném účtu, 

- u poplatníků, kteří provozují zdravotnické zařízení, jsou předmětem daně všechny 

příjmy s výjimkou příjmů z investičních transferů a dotací na pořízení a technické 

zhodnocení majetku, dále příjmů z úroků z vkladů na běţném bankovním účtu. 

 

 příjmy osvobozené od daně (§ 19) 

- členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, 

- výnosy z kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů 

registrovaných církví a náboţenských společností, 
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- příjmy plynoucí z majetku, který je součástí nadačního jmění a je zapsán 

v nadačním rejstříku 

- příjmy fondu dětí a mládeţe, 

- příjmy státních fondů. 

 

 příjmy z podnikatelské činnosti – jsou předmětem daně.  

 

Zákon ukládá NO povinnost vést účetnictví tak, aby byly nejpozději k datu účetní 

závěrky příjmy vedeny odděleně a to tak, ţe příjmy které jsou předmětem daně odděleně od 

příjmů, které předmětem daně z příjmů nejsou.  

 

Příjmy, které NO plynou z dotací a dalších forem státní podpory – dle § 18 odst. 4 

zákona o dani z příjmů nejsou předmětem daně: 

 

 dotace ze státního rozpočtu, 

 příspěvky na provoz, 

 jiné podpory ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtu obce, 

 příjmy z prostředků poskytnutých státními fondy, 

 příjmy z podpory poskytnuté regionální radou regionu soudrţnosti, 

 příjmy z podpory od Vinařského fondu, 

 příjmy z prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie nebo veřejných rozpočtů 

cizích států, 

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

peněţních odvodů, které jsou příjmem kraje a obce. 

 

Neziskové účetní jednotky nemají povinnost podávat daňové přiznání pokud
44

: 

 

 nemá příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů, 

 má pouze příjmy od daně osvobozené, 

 má příjmy, které se zdaňují sráţkovou daní, 

                                                 
44

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 38m odst.7 
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 nemají povinnost uplatnit postup podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 9, zákona o daní 

z příjmů.  

 

4.1.2 Daňová povinnost nestátní neziskové organizace v České republice 

 

Pro výpočet daňové povinnosti NNO je nutné zjistit základ daně vypočtený z VH. 

Výpočet VH závisí na tom, jestli NNO vede jednoduché nebo podvojné účetnictví. 

VH (u NNO účtujících v soustavě podvojného účetnictví) = Výnosy – Náklady 

VH (u NNO účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví) = Příjmy – Výdaje 

 

 Vypočtený VH se následně upravuje o položky, které zvyšují ZD: 

 

 nedaňové náklady, 

 porušení podmínek 30% odpočtu, 

 účetní odpisy  daňové odpisy, 

 

Následně se provede úprava o položky snižující základ daně: 

 

 příjmy, které jsou součástí VH, ale předmětem daně nejsou, 

 příjmy, které jsou osvobozené,  

 daňové odpisy  účetní odpisy. 

 

Po těchto úpravách je vypočtený ZD před odpočtem, protoţe NO můţe uplatnit 

odpočty – jedná se o výši daňové ztráty, 100% výdajů na vědu a výzkum, 30% odpočet od ZD 

dle zákona o dani z příjmů. 

 

Výsledný ZD se násobí sazbou daně z příjmů PO (pro rok 2011 je to 19%) a následně 

je moţné od daně ještě odečíst slevy na dani – 18 000 Kč na zaměstnance se zdravotním 

postiţením a 60 000 Kč za zaměstnance s těţším zdravotním postiţením, po vynásobení 

sazbou daně a odčítáním slev na dani se vypočte výsledná daňová povinnost neziskové účetní 

jednotky. 
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Možnost odečíst 30% od ZD mají poplatníci, kteří nebyli zřízeni nebo zaloţeni za 

účelem podnikání a to maximálně o částku 1 000 000 Kč, za podmínky, ţe takto získané 

prostředky ve formě daňové úspory pouţijí pro krytí nákladů, které souvisí s činnostmi, ze 

kterých plynoucí příjmy nejsou předmětem daně. V případě, kdy 30% sníţení ZD je částka 

menší 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně ale do výše ZD. 

VVŠ a VVI mohou odečíst maximálně 3 000 000 Kč, pokud takto získané prostředky 

související s daňovou úsporou pouţijí ke krytí nákladů na vzdělávání, vědecké, výzkumné, 

vývojové nebo umělecké činnosti. Jestli je sníţení o 30% méně neţ 1 000 000 Kč, opět 

mohou odečíst celou částku 1 000 000 Kč, ale maximálně do výše ZD, jak vyplývá z § 20 

odst. 7, zákona o dani z příjmů. 

 

4.2 Daňové podmínky působení nestátních neziskových organizací na 

Slovensku 

 

Působení NNO na Slovensku podléhá dani z přidané hodnoty, silniční dani a dani 

z příjmů, protoţe zákon o dani dědické, darovací a převodu a přechodu nemovitosti byl jiţ 

zrušen a tedy se pouţívají jednotlivé ustanovení zákona o daní z příjmů. 

 

Z důvodů srovnávání podmínek NNO v ČR a SR se v dalším textu pojednává opět 

jenom o dani z příjmů. 

 

4.2.1 Daň z příjmu právnických osob na Slovensku 

 

Zdaňování příjmů neziskových účetních jednotek na Slovensku upravuje zákon č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení nehorších predpisov. Z pohledu zákona jsou NO 

povaţované za právnické osoby. 

 

Obdobně jako tomu bylo v ČR i na Slovensku musíme rozčlenit náklady do 

jednotlivých skupin a to: 

 

 příjmy, které jsou předmětem daně (§ 12) 

- příjmy z těch činností, kterými dosahují zisk, 
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- příjmy z činností, ze kterých se můţe dosáhnout zisk, 

- příjmy z prodeje majetku,  

- příjmy z nájemného, 

- příjmy z reklam, 

- příjmy z členských příspěvků, 

- a příjmy, ze kterých se daň vybírá sráţkovou daní. 

 

 příjmy, které nejsou předmětem daně (§ 12) 

- příjmy získané z podílu zaplacené daně (daňové asignace), 

- příjmy získané darováním nebo děděním. 

 

 příjmy, které jsou osvobozené od daně (§ 13) 

- příjmy, které jsou výsledkem činností, na kterou byly tyto NO zaloţeny, nebo je 

jejich základní činností, 

- výnosy z kostelních sbírek, církevních úkonů a příspěvky plynoucí registrovaným 

církvím a náboţenským společnostem, 

- členské příspěvky podle statutu, stanov, zřizovacích nebo zakladatelských listin, 

- finanční prostředky plynoucí z grantů, které jsou poskytované na základě 

mezinárodních smluv, přičemţ těmito smlouvami je SR vázaná. 

 

 příjmy, ze kterých se daň vybírá srážkou (§ 43) 

 úrok, výhra nebo jiný výnos plynoucí z vkladů na vkladních kníţkách, z peněţních 

prostředků na běţných bankovních účtech, 

 výnos z podílových listů, vkladových certifikátů. 

 

Neziskové účetní jednotky nemají povinnost podávat daňové přiznání, pokud: 

 

 dosáhli jenom příjmy, které nejsou předmětem daně nebo ze kterých se daň vybírá 

sráţkou, 

 občanské sdruţení za podmínek dosaţení příjmů: 

 

- které nejsou předmětem daně, 

- ze kterých se daň vybírá sráţkou, 
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- z členské příspěvků uvedených ve stanovách. 

 

 

4.2.2 Daňová povinnost nestátní neziskové organizace na Slovensku 

 

Pro daňové účely je nutno zjistit VH neziskové účetní jednotky pro následný výpočet 

ZD. Jsou 2 způsoby výpočtu, závislé na tom, zda účetní jednotka účtuje v soustavě 

podvojného nebo jednoduchého účetnictví. 

VH (u NNO účtující v soustavě podvojného účetnictví) = Výnosy – Náklady. 

VH (u NNO účtující v soustavě jednoduchého účetnictví) = Příjmy – Výdaje. 

 

 Takto zjištěný VH se následně zvyšuje o položky, které zvyšují základ daně: 

 

 částky, které nemoţno zahrnout do daňových nákladů, nebo byly zahnuty do daňových 

nákladů v nesprávné výši, 

 částky, které nejsou součástí VH, ale dle zákona o dani z příjmů jsou zahnuty do ZD. 

 

Následně se odečtou položky snižující ZD, které představují částky, které jsou 

součástí VH, ale dle zákona o dani z příjmů se do ZD nezahrnují. 

 

Takto vypočtený ZD se zdaňuje sazbou daně z příjmů pro daný rok (pro rok 2011 je to 

19%) 

 

4.2.3 Daňové asignace na Slovensku 

 

Daňové asignace představují nemalý zdroj financování NO na Slovensku. Princip 

daňových asignací spočívá v tom, ţe NO získají podíl 2% ze zaplacené daně z příjmů 

poplatníka, který jim tyto 2% poukáţe ve svém daňovém přiznání. 

 

Na to, aby mohla NO pobírat tyto finanční prostředky, musí splnit několik podmínek. 

První podmínkou je mít jeden z cílů, kterých výčet je dán § 50 odst. 5, zákona o dani 

z příjmů: 
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a) ochrana a podpora zdraví,  

b) podpora a rozvoj tělesné kultury,  

c) poskytování sociální pomoci,  

d) zachování kulturních hodnot,  

e) podpora vzdělávaní,  

f) ochrana lidských práv,  

g) ochrana a tvorba ţivotného prostředí,  

h) veda a výzkum. 

 

NO musí být registrována v seznamu příjemců, podílů zaplacené daně, musí mít 

právní formu a ve stanovách určený účel v souladu s výše uvedenými účely plynoucími ze 

zákona o dani z příjmů. Seznam příjemců se nazývá Centrální registr příjemců podílu 

zaplacené daně je veden notářskou komorou. 

 

Příjemce musí mít jedno z těchto právních forem: 

 

a) občanské sdruţení, 

b) nadace, 

c) neinvestiční fond, 

d) nezisková organizace poskytující obecně prospěšné sluţby, 

e) účelové zařízení církve a náboţenské společnosti, 

f) organizace s mezinárodním prvkem, 

g) Slovenský Červený kříţ,  

h) subjekty výzkumu a vývoje, 

i) Protidrogový fond,  

j) Fond rozvoje odborného vzdělávaní a přípravy. 

 

Minimální přijatý podíl zaplacené daně je 3,32 eura v případě, kdy je plátcem daně z 

příjmů FO a 8,3 eura v případě PO jako plátce daně z příjmů. 
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4.3 Porovnání daňových podmínek neziskových organizací na Slovensku a v České 

republice 

 

Z hlediska daňové problematiky je výhodnější prostředí pro působení NNO v ČR, 

prothesi můţou NNO odečíst od ZD 30% a to aţ do výše 1 000 tis. Kč, u některých typů NO 

dokonce do výše 3 000 tis. Kč. Na Slovensku takovýto odpočet neexistuje. Na druhé straně, 

pro financování NNO je výhodnější Slovensko, kde jiţ byly zavedeny tzv. daňové asignace, 

prostřednictvím kterých můţou plátci daně poukázat 2% zaplacené daně vybrané neziskové 

organizaci. V řadě případů příjmy z podílů na zaplacené dani z příjmů představují velké 

mnoţství finančních prostředků pro organizace, které jsou jejich příjemcem. 

 

V obou zemích funguje odlišný systém zdaňování i daňového zvýhodnění NNO. Na 

jedné straně je to výhoda odpočtu 30% od ZD a na straně druhé získané finanční prostředky 

prostřednictvím daňových asignací. 
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5 Závěr 

 

Cíle mé práce, které jsem si stanovil, bylo porovnávat právní, účetní a daňovou 

problematiku nestátních neziskových organizací v České a Slovenské republice. Do roku 

1991 tvořily tyto dvě krajiny jednu společnou republiku, práce byla tedy zaměřena na to, 

jakým odlišným způsobem se vyvíjela do té doby stejná úprava. Téma jsem vybíral záměrně, 

protoţe sám působím jako člen neziskové organizace, a proto jsem se podíval blíţe na 

podmínky, v jakých tyto organizace působí na Slovensku a srovnávat je s podmínkami 

v České republice. 

 

Mohlo by se zdát, ţe vývoj pokračoval stejným průběhem v obou státech, čemu tak ale 

je jenom v několika málo případech. Nejvíce podobná právní úprava je u občanských 

sdruţení, ale u ostatních typů nestátních neziskových organizací došlo k více rozdílům, o 

kterých bylo blíţe pojednáváno v druhé kapitole této práce. V několika málo případech jsou 

tyto organizace upraveny ještě stejným číselným označením jednotlivých zákonů, coţ samo o 

sobě vypovídá o společné minulosti. Někdy jsou tyto organizace zvýhodněny na Slovensku, 

jindy v České republice, či uţ při zaloţení nebo během dalšího působení. 

 

V účetnictví obou zemí jsou jiţ velké rozdíly jednak v účetních soustavách pro vedení 

jednoduchého i podvojného účetnictví, tak účetnictví v plném a zjednodušeném rozsahu, které 

je moţno vést jenom v České republice, protoţe účetní legislativa na Slovensku tyto pojmy 

neobsahuje. V některých případech je lepší pozice neziskové organizace na Slovensku a 

v jiných případech je to v České republice, k čemuţ je nutno přihlíţet individuálně na základě 

typu neziskové organizace, ale také dalších podmínek, které musí splňovat, aby mohly vést 

účetnictví v soustavě jednoduchého účetnictví. 

 

Největší rozdíly jsou ale v daňovém reţimu, ve kterém tyto organizace působí. 

Nejvýraznější rozdíl je zejména v samotném sestavení základu daně v obou zemích, protoţe 

v České republice je moţno tento sníţit o 30%, kdeţto Slovenská právní úprava takovouto 
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moţnost nezahrnuje. Obě krajiny rozlišují u neziskových organizací příjmy, které jsou 

předmětem daně, příjmy, které nejsou předmětem daně, i příjmy, které jsou od daně 

osvobozeny. Na druhé straně byly na Slovensku zavedeny daňové asignace, jako zdroj 

financování neziskových organizací. 

 

Věřím v to, ţe tato práce bude uţitečnou pomůckou pro všechny, kteří se s 

problematikou nestátních neziskových organizací setkávají jak v praxi, tak i teoreticky.
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Zákon č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

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

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení nehorších predpisov 
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Seznam zkratek 

CNS  Církve a náboţenské společnosti 

ČR  Česká republika 

FO  Fyzická osoba 

IČO  Identifikační číslo organizace 

JÚ  Jednoduché účetnictví 

Kč  Českých korun 

MF  Ministerstvo financí 

mj.  Mimo jiné 

MNO  Mimovládní neziskové organizace 

N  Nadace 

NF  Nadační fond 

NNO  Nestátní neziskové organizace 

NO  Nezisková organizace 

NS   Náboţenské společnosti 

OPS  Obecně prospěšné společnosti 

OS  Občanská sdruţení 

PO  Právnická osoba 

PS a PH Politické strany a politická hnutí 

PÚ  Podvojné účetnictví 

Sk  Slovenských korun 

SR  Slovenská republika 

SVJ  Společenství vlastníků jednotek 

tis.  Tisíc 

VH  Výsledek hospodaření 

VÚSC  Vyšší územní samosprávní celek 

VVŠ  Veřejná vysoká škola 

VVI  Veřejná výzkumná instituce 
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ZD  Základ daně
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