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1. Úvod 

V dnešní době je založení neziskové organizace snadné, ať už se jedná o malé zájmové spolky 

občanů nebo větší sdružení podniků pod jednotnou právní subjektivitou. Důvodem založení 

nestátních neziskových organizací je většinou absence veřejného sektoru nebo jeho selhání 

v určité oblasti. Tyto organizace využívají své prostředky pro své činnosti, hlavní cíle, 

poslání, které nejsou podnikáním. Činnost neziskových organizací, stejně jako činnost 

podnikatelských subjektů, však může podléhat dani z přidané hodnoty. 

Diplomová práce je zaměřena na nestátní neziskové organizace rozhodující se pro registraci 

k dani z přidané hodnoty a na organizace, které se plátci této daně stanou při splnění 

podmínek stanovených zákonem. Daňová legislativní úprava je sama o sobě složitá 

pro podnikatelské subjekty, o to více je složitější pro neziskové organizace. V mnohých 

případech není problematika uplatňování daně z přidané hodnoty u neziskových subjektů 

jednoznačná a musí být hodnocena podle povahy jednotlivých případů. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit dopady uplatňování DPH na činnost neziskových 

organizací a provést rozbor možností, nad kterými by se měly tyto organizace zamyslet jak 

před registrací k této dani, tak i v rámci jejího uplatňování. 

Uplatňování DPH s sebou nese pro jednotlivé subjekty výhody i nevýhody. Optimální 

uplatňování daně z přidané hodnoty závisí na mnoha faktorech a je zapotřebí zabezpečit 

zákonné povinnosti s co nejnižším rizikem negativního dopadu na celkové hospodaření 

neziskové organizace a její finanční stabilitu. 

Diplomová práce je rozvržena do tří stěžejních kapitol (kapitola 2, 3 a 4). V teoretické části je 

popsána obecná charakteristika problematiky neziskových organizací a podmínky, za jakých 

se mohou tyto organizace stát plátci DPH. Neziskové organizace mohou mít různou podobu, 

a protože oblast typů neziskových organizací je široká a nemohla by být obsažena 

v jednotném právním předpisu, podmínky pro činnost jednotlivých neziskových organizací 

jsou obsaženy ve více předpisech. Činnost neziskových organizací může být činností 

ekonomickou podle zákona o DPH. Pokud nezisková organizace takovou činnost uskutečňuje, 

je osobou povinnou k dani a může se stát plátcem daně z přidané hodnoty. Skutečnost, že 

se může stát plátcem DPH, by měla být pro neziskovou organizaci impulsem k tomu, aby 

hlídala činnosti, které mohou založit povinnou registraci k této dani a uvědomila si povinnosti 

i možnosti, které jsou obsaženy v zákoně o DPH. 
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Problematika uplatňování daně z přidané hodnoty v praxi závisí na jednotlivých neziskových 

organizacích. To znamená, že záleží na skutečnosti, jaká plnění tyto organizace přijímají 

a uskutečňují, zda mají nárok na odpočet daně, co pro ně znamená uplatnění si nároku 

na odpočet daně, jaké mají ze zákona povinnosti, co jim naopak zákon umožňuje apod. 

Ve třetí kapitole je popsána problematika zákona o DPH, která se týká neziskových 

organizací a uvedení souvislostí, které si musí při uplatňování DPH uvědomit. Je velmi 

důležité, aby nezisková organizace měla přehled o svých přijatých i uskutečněných plněních. 

Stejně tak má velký význam uvědomit si, jaký vliv má na uplatňování DPH zvolený způsob 

financování činnosti organizace, která podléhá dani z přidané hodnoty. 

Analýza uplatňování DPH neziskové organizace je provedena na příkladu neziskové 

organizace typu zájmového sdružení právnických osob „SPO“, která se stala dobrovolným 

plátcem této daně. V příkladu je věnována pozornost jednotlivým plněním neziskové 

organizace, uplatňování DPH v rámci její činnosti a dopady do hospodaření, které jsou 

ovlivněny rozhodnutími neziskové organizace. V rámci této kapitoly je provedena analýza 

uplatňování DPH této organizace a vyhodnocení, zda byl naplněn její předpoklad 

při registraci. Zároveň je poté řešena otázka, zda bylo rozhodnutí správné, a jsou uvedena 

doporučení pro tuto organizaci do budoucnosti. Na zpracování 4. kapitoly byly použity 

materiály a poznatky skutečné neziskové organizace, která si však nepřeje být uvedena. 

Problematika uplatňování DPH je nyní o to složitější, že zákon o DPH prochází legislativními 

změnami, ať už platnými od 1. 4. 2011, nebo od 1. 1. 2012. Neziskové organizace tak stojí 

před složitými změnami daňové problematiky a musí řešit dopady těchto změn do jejich 

činnosti. 

Mezi podklady pro vypracování této diplomové práce patřila odborná literatura, platné právní 

předpisy, internetové zdroje a podklady z praxe. 

Při zpracování diplomové práce jsem použila metodu popisu, analýzy, syntézy a srovnání. 
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2. Charakteristika problematiky neziskových organizací a teoretické 

aspekty uplatňování DPH 

Hospodářskou oblast můžeme rozdělit na dvě sféry, a to na ziskovou a neziskovou. V ziskové 

sféře působí fyzické či právnické osoby, které mají mezi svými hlavními cíli dosáhnout 

maximálního výsledku hospodaření. Nezisková sféra je však právě tímto cílem odlišná. 

Subjekty v neziskové sféře mají zcela jiné hlavní cíle, tzv. poslání, např. sdružovat profese, 

skupiny občanů, veřejný prospěch ze své činnosti. 

Neziskové organizace lze podle hlavního zaměření rozdělit do dvou skupin, a to na veřejně 

prospěšné a vzájemně prospěšné. Veřejně prospěšnými organizacemi jsou účelová sdružení 

majetku (např. nadace, nadační fondy) a sdružení občanů (např. politické strany, občanská 

sdružení, zájmová sdružení právnických osob, církve a náboženské společnosti). Tyto 

organizace přináší prospěch občanům bez ohledu na to, zda jsou či nejsou jejich členy. 

Vzájemně prospěšné společnosti, jako např. profesní komory, občanská sdružení s povinným 

členstvím, přináší prospěch pouze vybraným občanům na základě registrace v dané 

organizaci. 

Podle účasti státu na řízení neziskových organizací lze členit tyto organizace na: 

 státní (vládní, veřejné) organizace rozpočtového typu, 

 nestátní (nevládní, občanské, soukromé) organizace. 

V rámci této diplomové práce je rozebírána problematika nestátních neziskových organizací. 

2.1. Definice neziskových organizací 

Pro organizace, které nebyly založeny za účelem získání zisku, se používají různá označení, 

např. neziskové organizace, nevýdělečné organizace, neziskové subjekty, právnické osoby, 

které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, organizace neziskového sektoru 

apod. 

Pojem neziskové (nevýdělečné) organizace se běžně používá, aniž by byl definován nějakým 

platným právním předpisem. Toto označení zahrnuje subjekty, které jsou v legislativě různě 

pojmenovány. Důvodem neexistence jednotného právního předpisu je vznik různých typů 

neziskových organizací. Nelze tak jedním zákonem specifikovat předmět činnosti, způsob 

vzniku, hospodaření, popř. zdanění této organizace. 
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Ve vyhlášce č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví (dále jen „zákon o účetnictví“), jsou tyto organizace pod označením „jednotky, 

u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání“. 

Hromadně se o neziskových organizacích zmiňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

(dále jen „zákon o daních z příjmů“), kde jsou označeny v § 18 odst. 3 jako „poplatníci, kteří 

nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání“. Za poplatníky podle tohoto ustanovení 

se považují dle § 18 odst. 8 zejména: 

 zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu 

a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti, 

 občanská sdružení včetně odborových organizací, 

 politické strany a politická hnutí, 

 registrované církve a náboženské společnosti, 

 nadace, 

 nadační fondy, 

 obecně prospěšné společnosti, 

 veřejné vysoké školy, 

 veřejné výzkumné instituce, 

 školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu, 

 obce, 

 organizační složky státu, 

 kraje, 

 příspěvkové organizace, 

 státní fondy. 

Zákon o daních z příjmů za tyto poplatníky nepovažuje obchodní společnosti a družstva, 

i když nebyly založeny za účelem podnikání. 

Z hlediska zákona o daních z příjmů je kladen větší důraz na výsledky hlavního poslání, výše 

příjmů přitom stojí až na druhém místě. Nezisková organizace bude tedy i při dosahování 

zisku poplatníkem, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání. 

S pojmem nezisková organizace je úzce spojen pojem podnikání. Podnikání definuje zákon 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen “obchodní zákoník”). V § 2 odst. 1 obchodního 

zákoníku je uvedeno: „Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ 
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Označení „nezisková organizace“ však neznamená, že nemůže být v této organizaci dosaženo 

zisku. Tento zisk však není prvotní, narozdíl od podnikatelských subjektů, kteří svou činnost 

právě za tímto účelem provozují. 

2.2. Právní úprava 

2.2.1. Právo na sdružování 

Ústavně je právní rámec práva na sdružování zakotven v ustanovení čl. 20 Listiny 

základních práv a svobod. Podle odstavce 1 tohoto ustanovení: “Právo svobodně 

se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, 

společnostech a jiných sdruženích.” Podle Kolektivu autorů (2011, s. 3) “Právo sdružovat 

se tedy není omezeno jen na občany České republiky, omezeno není ani věkem. Každý má 

právo sdružovat se v útvarech s právní subjektivitou.”
1
 

Blíže je úprava sdružovacího práva v zákoně č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (dále jen 

„zákon o sdružování občanů“). Tento zákon se nevztahuje pouze na sdružování občanů 

v politických stranách a politických hnutích (zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování 

v politických stranách a politických hnutích), v církvích a náboženských společnostech 

(zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech) a k výdělečným činnostem 

nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

a řada dalších souvisejících předpisů). 

Občané tedy mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, kluby nebo jiná občanská sdružení 

a také se v nich sdružovat. Členy mohou být fyzické i právnické osoby. Členství je přitom 

dobrovolné a každý z něj může svobodně vystoupit. Zároveň nesmí být nikdo postihován, 

účastní-li se na činnosti, podpoře sdružení, nebo pokud stojí mimo ně. Samozřejmě, že jsou 

zákonem omezena taková sdružení, jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická 

nebo jiná práva občanů. Mezi nedovolená sdružení patří taková sdružení, která jsou se svými 

cíli v rozporu s Ústavou ČR a zákony. 

2.2.2. Základní registry 

Od 1. 7. 2010 vstoupil v účinnost zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 

Ministerstvo vnitra tímto zákonem reagovalo na shromažďování údajů občanů a firem 

v různých informačních systémech veřejné správy. Evidovaná data byla mezi jednotlivými 

systémy nekonzistentní a měla rozdílnou kvalitu z hlediska úplnosti, pravdivosti či 

                                                 
1
 KOLEKTIV AUTORŮ. Nevýdělečné organizace 2011. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 316 s. ISBN 

978-80-7357-625-7. 
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aktuálnosti. V praxi mělo být výsledkem na jedné straně zjednodušené jednání s veřejnou 

správou pro fyzické i právnické osoby, na druhé straně zlepšená informovanost úřadů, které 

budou mít k dispozici aktuální a jednotné údaje z registrů.
2
 

Systém základní registrů tvoří čtyři základní registry: 

 registr obyvatel (správcem je Ministerstvo vnitra), 

 registr osob (právnických osob, fyzických podnikajících osob a orgánů veřejné moci; 

správcem je Český statistický úřad), 

 základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (správcem je Český úřad 

zeměměřický a katastrální), 

 základní registr práv a povinností (správcem je Ministerstvo vnitra). 

Za provoz celého systému základních registrů a za jeho bezpečnost odpovídá Správa 

základních registrů. Podle Správy základních registrů (2010) „Správa základních registrů je 

správním úřadem, který vznikl k 1. 1. 2010 zákonem č.111/2009 Sb. o základních registrech. 

Úřad je samostatnou organizační složkou státu, která je účetní jednotkou a součástí 

rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra. V čele Správy základních registrů stojí ředitel, 

kterého jmenuje ministr vnitra.“
3
 

Tento zákon se dotýká mj. také nevýdělečných organizací. Nevýdělečné organizace jakožto 

právnické osoby jsou vedeny v registru osob. Podle Ministerstva vnitra České republiky 

(2010) „Základním principem, podle něhož je možné daný subjekt považovat za osobu, která 

bude k nalezení v tomto registru, je registrace či evidence osoby před tím, než zahájí svoji 

činnost, u některého správního subjektu či jiného úřadu.“
4
 

Registr osob eviduje všechny typy právnických osob a jejich organizační složky, podnikající 

fyzické osoby, podnikající zahraniční osoby a orgány veřejné moci. Zápisy veškerých údajů 

do tohoto registru provádějí orgány a instituce, které mají zákonnou povinnost osoby evidovat 

nebo udělovat oprávnění k činnosti. Jedná se o tzv. agendová místa (viz Příloha č. 1). 

Hlavními zdroji dat jsou obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání a dále evidence 

                                                 
2
 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Poslední měsíc k naplnění registru osob [online]. ČSÚ [2012]. 

Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/posledni_mesic_k_naplneni_registru_osob 
3
 SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ. SZRČR: O Správně základních registrů [online]. SZRČR [2010]. 

Dostupné z: 

http://www.szrcr.cz/sprava-zakladnich-registru 
4
 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. MVČR: Systém základních registrů [online]. MVČR 

[2010]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/egon-symbol-egovernmentu-dokumenty-seznam-zakladnich-

registru.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d 

http://www.mvcr.cz/clanek/egon-symbol-egovernmentu-dokumenty-seznam-zakladnich-registru.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
http://www.mvcr.cz/clanek/egon-symbol-egovernmentu-dokumenty-seznam-zakladnich-registru.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
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nebo informační systémy vybraných ministerstev a ústředních orgánů státní správy, 

profesních komor, stavovských organizací, obcí, krajů nebo veterinární správy. Dalšími 

editory registru osob jsou informační systém datových schránek a insolvenční rejstřík, které 

poskytují údaje o datových schránkách a právním stavu osoby.
5
 

2.3. Vznik, registrace a zánik některých neziskových organizací 

Zařazení mezi neziskové organizace je podle českého právního řádu založeno na právní 

subjektivitě. Nestátní neziskové organizace jsou právnickými osobami, které vykonávají své 

poslání, za jehož účelem byly založeny. 

Zákonné předpoklady neziskových organizací 

Jak tvrdí Merlíčková Růžičková (2011, s. 10) “Základní rozdělení právnických osob je 

uvedeno v § 18 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:
6
 

 účelová sdružení majetku – např. nadace, 

 sdružení fyzických nebo právnických osob – např. občanská sdružení, 

 jednotky územní samosprávy – obce, kraje, ale i stát, 

 jiné, o nichž tak určí zvláštní zákon – Česká televize, Český rozhlas, Akademie věd ČR, 

profesní komory.“
7
 

Výčet neziskových organizací uvádí zákon o daních z příjmů, nejedná se však o výčet 

vyčerpávající (viz kap. 2.1.). Vedle již zmiňovaného zákona jsou podle Vyhlášky 

č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, za neziskové 

organizace považovány např. politické strany a hnutí, občanská sdružení, církve a náboženské 

společnosti, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, nadace 

a nadační fondy, veřejné vysoké školy a další účetní jednotky, které nebyly založeny a zřízeny 

za účelem podnikání. 

2.3.1. Občanská sdružení 

Občanská sdružení jsou samostatnými právnickými osobami a mají vlastní právní 

subjektivitu. Tento typ neziskové organizace je využíván zejména při činnosti zájmových 

sdružení, sportovních klubů, ekologických hnutí apod. Výhodou tohoto typu je nejen pružná 

                                                 
5
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Informace o soustvě základních registrů a registru osob [online]. ČSÚ 

[27. 7. 2011]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/_informace_o_soustave_zakladnich_registru_a_registru_osob/$File/inform

ace_zakladni_registry_vs.pdf 
6
 dále jen „občanský zákoník“ 

7
 MERLÍČKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace – vznik, účetnictví, daně. 11. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7263-675-4. 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/_informace_o_soustave_zakladnich_registru_a_registru_osob/$File/informace_zakladni_registry_vs.pdf
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/_informace_o_soustave_zakladnich_registru_a_registru_osob/$File/informace_zakladni_registry_vs.pdf
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/_informace_o_soustave_zakladnich_registru_a_registru_osob/$File/informace_zakladni_registry_vs.pdf
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/_informace_o_soustave_zakladnich_registru_a_registru_osob/$File/informace_zakladni_registry_vs.pdf
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právní úprava při vzniku a při fungování sdružení, ale také nízká ekonomická náročnost (není 

potřeba žádných vkladů při založení společnosti). 

Právní úprava, kterou se sdružení řídí, zahrnuje hlavně tyto zákony: 

 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

 zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 

Občanské sdružení vzniká na základě registrace, kterou provádí Ministerstvo vnitra. 

K výkonu sdružovacího práva není zapotřebí zvláštní povolení státního orgánu. Ministerstvo 

vnitra musí registraci provést, pouze v případech přesně uvedených zákonem může registraci 

odmítnout. 

Návrh na registraci mohou podat nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 

let. Tyto osoby tvoří v občanském sdružení přípravný výbor a podepisují tento návrh, přičemž 

jejich podpisy nemusí být úředně ověřeny. 

Při vzniku musí být vyhotoveny stanovy občanského sdružení. Stanovy jsou základním 

dokumentem a připojují se k návrhu na registraci. Musí obsahovat: 

 název sdružení, 

 sídlo sdružení, 

 cíl činnosti sdružení, 

 orgány sdružení, 

 ustanovení o organizačních jednotkách, 

 zásady hospodaření sdružení. 

Občanské sdružení zaniká dnem výmazu ze seznamu občanských sdružení Ministerstva 

vnitra, a to podle § 12 zákona o sdružování občanů: 

 dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, nebo 

 pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění (v případě, že nastanou 

zákonem stanovené podmínky). 

Zániku předchází zrušení (např. dohodou, rozhodnutí jejího orgánu o zrušení, uplynutím 

doby, na kterou byla založena). Zrušení může být bez likvidace (přechází-li celé jmění 

zanikajícího sdružení na právního nástupce) nebo s likvidací (dochází-li k mimosoudnímu 

vyrovnání majetkových vztahů zanikajícího sdružení podle zákonného postupu). 

Vznik občanského sdružení, jeho název a sídlo, a také jeho zánik je Ministerstvo vnitra 

povinno oznámit do 7 dnů Českému statistickému úřadu.  
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2.3.2. Zájmová sdružení právnických osob 

Zájmová sdružení právnických osob jsou zakládána právnickými osobami k ochraně svých 

zájmů nebo k dosažení jiných účelů. Občanský zákoník dovoluje založit zájmové sdružení 

jakýmkoliv právnickým osobám k jakýmkoliv účelům. Zájmové sdružení je právnickou 

osobou a řídí se zejména občanským zákoníkem. 

Sdružení vzniká dnem zápisu do registru sdružení u krajského úřadu, který je příslušný 

podle sídla sdružení. Podmínkou vzniku je písemná zakladatelská smlouva nebo schválení 

založení zájmového sdružení na ustavující členské schůzi. Dále musí být k těmto 

dokumentům přiloženy stanovy schválené zakladateli nebo ustanovující členskou schůzí, 

které podle § 20h občanského zákoníku obsahují: 

 název, sídlo a předmět činnosti zájmového sdružení, 

 úpravu majetkových poměrů, 

 vznik a zánik členství,  

 práva a povinnosti členů, 

 orgány sdružení a vymezení jejich působnosti, 

 způsob zrušení zájmového sdružení a naložení s jeho likvidačním zůstatkem. 

Do registru se zapisuje název a sídlo sdružení, předmět činnosti, orgány, kterými sdružení 

jedná, jméno a adresa trvalého pobytu osob, které působí v jeho orgánech. 

Zájmové sdružení zaniká výmazem z registru sdružení. Nepřechází-li jmění na právního 

nástupce, je před zánikem vyžadována likvidace. 

Zájmové sdružení právnických osob může být založeno také za účelem podnikání, v tomto 

případě se ovšem nejedná o neziskovou organizaci. Je tedy potřeba rozlišovat zájmové 

sdružení založené jako 

 nevýdělečná organizace (registr u krajského úřadu), nebo 

 podnikatelský subjekt (živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík). 

Vedle občanského sdružení a zájmového sdružení právnických osob může vzniknout 

na základě Smlouvy o sdružení podle občanského zákoníku také sdružení bez právní 

subjektivity. Toto sdružení však není právnickou osobou a nepatří mezi neziskové subjekty. 

2.3.3. Politické strany a politická hnutí 

Právo občanů sdružovat se v politických stranách a politických hnutích je zakotveno v zákoně 

č. 424/1991 Sb., o sdružování občanů v politických stranách a v politických hnutích (dále jen 

„zákon o sdružování občanů v politických stranách a v politických hnutích). Podle Kolektivu 
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autorů (2011, s. 71) „Výkon tohoto práva slouží občanům k jejich účasti na politickém životě 

společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů a orgánů vyšších územních 

samosprávných celků a orgánů místní samosprávy.“
8
 

Strany a hnutí jsou právnickými osobami, státní orgány mohou do jejich činnosti zasahovat 

jen na základě důvodů uvedených zákonem. Nesmí vznikat takové strany a hnutí, které 

porušují Ústavu a zákony, nemají demokratické stanovy, směřují k potlačení rovnoprávnosti 

občanů apod. 

K výkonu tohoto práva není zapotřebí povolení státního orgánu, politické strany a hnutí 

podléhají pouze registraci. Vznikají dnem registrace do rejstříku stran a hnutí vedeným 

Ministerstvem vnitra. Návrh na registraci podává výbor s nejméně 3 členy, který vyvíjí 

činnost ke vzniku strany a hnutí. K návrhu na registrace se přikládá petice s podpisy alespoň 

1 000 občanů a stanovy. 

Strany a hnutí zanikají dnem výmazu strany nebo hnutí z rejstříku politických stran a hnutí 

Ministerstva vnitra. Zánik předchází zrušení bez likvidace nebo s likvidací. 

Podle § 13 zákona o sdružování občanů v politických stranách a v politických hnutích 

se strany a hnutí se zrušují: 

 vlastním rozhodnutím, a to dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jinou stranou 

a hnutím nebo přeměnou na občanské sdružení, 

 pokud nepředloží Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu v zákonem stanovené 

lhůtě (podává se každoročně do 1. dubna), 

 rozhodnutím soudu o jejich rozpuštění. 

Vznik (včetně názvu, zkratky názvu a sídla), změnu (názvu, zkratky názvu, sídla) nebo zánik 

strany či hnutí oznamuje Ministerstvo vnitra do 7 dnů Českému statistickému úřadu. 

V zákoně o sdružování občanů v politických stranách a v politických hnutích je také 

vymezeno hospodaření politických stran a hnutí. Odpovídají za své závazky celým svým 

majetkem, členové strany a hnutí nijak za závazky strany neodpovídají ani neručí. Nesmí 

podnikat, mohou však založit obchodní společnost nebo družstvo nebo se účastnit jako 

společníci (členové) na již založené obchodní společnosti (družstvu). Avšak i toto je omezeno 

předmětem činnosti společnosti (družstva). Jedná se o provozování vydavatelství, 

nakladatelství a tiskáren, publikační a propagační činnost, pořádání kulturních, sportovních, 

                                                 
8
 KOLEKTIV AUTORŮ. Nevýdělečné organizace 2011. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 316 s. ISBN 

978-80-7357-625-7. 
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rekreačních, vzdělávacích a politických akcí nebo výroba a prodej předmětů propagujících 

program a činnost příslušné strany a hnutí. Dále nesmí mít vlastní majetek mimo území ČR, 

nesmí přijmout bezúplatná plnění a dary např. od státu, příspěvkových organizací, obcí, 

krajů atd. 

Strany a hnutí mají každoročně povinnost 1. dubna Poslanecké sněmovně předložit výroční 

finanční zprávu, která podle § 18 zákona o sdružování občanů v politických stranách 

a v politických hnutích zahrnuje: 

 roční účetní výkazy, 

 zprávu auditora s výrokem bez výhrad, 

 přehled o celkových příjmech, 

 přehled o výši darů a dárcích, 

 přehled o hodnotě majetku získaného dědictvím. 

2.3.4. Církve a náboženské společnosti 

Církví a náboženskou společností je dobrovolné společenství osob, které má vlastní strukturu, 

orgány, náboženské obřady a vyznává určitou náboženskou víru veřejně či soukromě. Tyto 

organizace mají podle zákona oprávnění k výkonu zvláštních práv jako konat obřady, 

duchovní služby, zřizovat církevní školy, vyučovat náboženství na státních školách apod. 

Mezi církví a náboženskou společností nejsou v zákoně rozdíly a je pouze na zakladatelích, 

jestli založí církev či náboženskou společnost.
9
 

Legislativně jsou církve a náboženské společnosti upraveny zákonem č. 3/2002 Sb., 

o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. 

Vznikají dobrovolným sdružováním občanů a spravují své záležitosti podle svých vnitřních 

předpisů nezávisle na státních orgánech. Samozřejmě je zakázán vznik a činnost takových 

církví a náboženských společností, které ohrožují práva, svobody a rovnoprávnost osob, 

ohrožují demokratické základy státu apod. 

Církve a náboženské společnosti jsou právnickými osobami a vznikají dnem registrace 

u Ministerstva kultury do rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, 

popř. rejstříku svazů církví a náboženských společností. 

  

                                                 
9
 KOLEKTIV AUTORŮ. Nevýdělečné organizace 2011. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 316 s. ISBN 

978-80-7357-625-7. 
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Návrh na registraci podává přípravný výbor tvořený nejméně třemi osobami, které již dosáhly 

18 let věku a mají způsobilost k právním úkonům. Musí obsahovat: 

 základní charakteristiku církve a náboženské společnosti včetně jejího poslání, zápis 

o založení církve a náboženské společnosti, 

 podpisy nejméně 300 zletilých občanů hlásících se k církvi a náboženské společnosti, 

 základní dokument obsahující název, poslání, sídlo, orgány a organizační strukturu, 

zásady hospodaření, způsob naložení s likvidačním zůstatkem, práva a povinnost osob 

hlásících se k církvi. 

Registrované církve a náboženské společnosti mohou zakládat právnické osoby, 

tzv. evidované právnické osoby. Tyto právnické osoby musí být registrovány u Ministerstva 

kultury, kde jsou evidovány v rejstříku evidovaných právnických osob (církevních). 

Církve a náboženské společnosti zanikají dnem výmazu z rejstříku registrovaných církví 

a náboženských společností (v případě svazu církví a náboženských společností z rejstříku 

svazů církví a náboženských společností). Zániku předchází zrušení podle zákona (na základě 

vlastní žádosti, při provádění činnosti v rozporu s právním řádem, nebyly po dobu delší než 

dva roky ustanoveny orgány církve a náboženské společnosti atd.). Po zrušení církve 

a náboženské společnosti musí být provedena likvidace, včetně likvidace všech jejích 

evidovaných právnických osob. 

2.3.5. Nadace a nadační fondy 

Nadace a nadační fondy jsou účelovým sdružením majetku a zřizují se podle zákona 

č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Jak tvrdí Merlíčková Růžičková (2011, 

s. 20) “Činnost nadací je zaměřena na rozvoj duchovních hodnot, ochranu přírodního 

prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu.”
10

 

Zřizovatelem může být fyzická či právnická osoba. Nadace se zřizuje vkladem nadačního 

jmění zakládací listinou (může být nahrazena závětí). Nadace nebo nadační fond jsou 

právnickými osobami a vznikají dnem zápisu do rejstříku, který vede rejstříkový soud. Návrh 

na zápis do rejstříku podává zřizovatel a přikládá zejména nadační listinu, doklad o splacení 

peněžitého vkladu, doklad o zřízení zvláštního účtu, na němž je peněžitý vklad uložen (u 

nadací), doklad o převzetí nepeněžitého vkladu, smlouvu o správně cenných papírů. 

                                                 
10

 MERLÍČKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace – vznik, účetnictví, daně. 11. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7263-675-4. 
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Nadace poskytuje v souladu se stanovami prostředky jiným subjektům. Nezáleží na tom, zda 

se jedná o věci či o peníze. Prostředky, které nadace poskytuje, podléhají kontrole správci 

nadace. Ten kontroluje správnost a účelovost použití. Nadace však také přijímá dary 

a hospodaří s nimi dle darovací smlouvy. Sama nadace však dary neposkytuje. 

Nadace hospodaří se svým majetkem včetně majetku v nadačním jmění. Nesmí jej však 

využít k podnikání, mimo pronájem, a nesmí jej ani prodat. 

Nadace a nadační fond se zrušují dosažením účelu, za kterým byly založeny, případně 

sloučením s jinou nadací či nadačním fondem. Dojde-li k poklesu majetku a v důsledku toho 

nemůže být naplňován cíl činnosti nadačního fondu, může správní rada po dohodě 

se zřizovatelem rozhodnout o jeho zrušení. Zrušení nadace či nadačního fondu může také 

nastat rozhodnutím o úpadku nebo zamítnutím insolvenčního návrhu. 

Organizace zanikají dnem výmazu z rejstříku nadací a nadačních fondů. 

2.3.6. Obecně prospěšné společnosti 

Obecně prospěšné společnosti jsou založeny za účelem poskytování obecně prospěšných 

služeb za předem stanovených podmínek, které jsou pro všechny uživatele stejné. 

Podmínky vzniku a založení obecně prospěšné společnosti upravuje zákon č. 248/1995 Sb., 

o obecně prospěšných společnostech. Tyto společnosti zakládá jeden zakladatel zakládací 

listinou nebo více zakladatelů uzavřením zakládací smlouvy. Zakladateli mohou být fyzické 

i právnické osoby, a to včetně České republiky (s předchozím souhlasem vlády). Dnem 

vzniku obecně prospěšné společnosti je pak den jejího zápisu do rejstříku obecně prospěšných 

společností vedeným rejstříkovým soudem. 

Obecně prospěšné společnosti působí zejména v oblasti sociální, zdravotnictví, školství, ale 

také v kultuře. Jejich činnost může být financována z vlastní činnosti, z hospodářské činnosti, 

z přijatých příspěvků a darů, nebo také z dotací. 

Obecně prospěšná společnost zaniká výmazem z rejstříku obecně prospěšných společností. 

Zániku předchází zrušení bez likvidace nebo s likvidací. 

2.3.7. Vysoké školy 

Vysoké školy představují nejvyšší stupeň vzdělávací soustavy. Jako jediné organizace mají 

pouze ony právo přiznávat akademické tituly, konat habilitační řízení a řízení ke jmenování 

profesorem, používat akademické insignie, konat akademické obřady. 
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Vysoké školy jsou právnickými osobami a členíme je následovně: 

 veřejné vysoké školy, 

 státní vysoké školy, 

o vojenské, 

o policejní, 

 soukromé vysoké školy. 

Veřejné vysoké školy se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále jen „zákon 

o vysokých školách“). Zřizují a zrušují se zákonem, stejně také sídlo a název veřejné vysoké 

školy je stanoven zákonem. 

Veřejné vysoké školy mají povinnost každoročně vypracovat, předložit ministerstvu 

a zveřejnit výroční zprávu o své činnosti a výroční zprávu o jejím hospodaření v termínu 

a formě, kterou stanoví ministr. 

Výroční zpráva o činnosti veřejné vysoké školy obsahuje podle § 21 zákona o vysokých 

školách mimo jiné: 

 přehled činností vykonávaných v kalendářním roce, 

 výsledky hodnocení činnosti vysoké školy, 

 změny vnitřních předpisů a změny v orgánech vysoké školy, k nimž došlo v průběhu 

roku, 

 další údaje stanovené správní radou veřejné vysoké školy. 

Výroční zpráva o hospodaření veřejné vysoké školy obsahuje mimo jiné: 

 roční účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených, 

 výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřena, 

 přehled o peněžních příjmech a výdajích, 

 přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů, 

 vývoj a konečný stav fondů, 

 stav a pohyb majetku a závazků, 

 úplný objem nákladů v členění na náklady pro plnění činností doplňkových 

a ostatních. 

Veřejné vysoké školy mohou hospodařit s majetkem jen v rámci plnění úkolů ve vzdělávací 

a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké či jiné tvůrčí činnosti, případně k doplňkové 

činnosti, je-li tato činnost v souladu se zákonem o vysokých školách. Tyto organizace 
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nemohou nabývat cenné papíry, s výjimkou cenných papírů, které jsou vydané státem nebo 

za jejichž splácení se stát zaručil. Stát neručí za závazky veřejných vysokých škol. 

Soukromé vysoké školy jsou právnické osoby, které mají sídlo v České republice 

a oprávnění působit jako soukromá vysoká škola udělené MŠMT. Mohou mít formu 

neziskové organizace i obchodní společnosti. 

Státní vysoké školy patří mezi organizační složky státu a nemají právní subjektivitu (nejsou 

právnickými osobami). 

Školské právnické osoby  

Předškolní, základní, střední a některá další vzdělávání jsou upravena zákonem č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon). Činnost 

školy může vykonávat právnická osoba s právní formou příspěvkové organizace, školské 

právnické osoby, případně právnické osoby podle zvláštních právních předpisů. Dále ji může 

vykonávat také organizační složka státu. 

Školská právnická osoba se zakládá zřizovací listinou nebo zakladatelskou smlouvou a vzniká 

dnem zápisu do rejstříku školských právnických osob, které vede Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy. 

Příjmy školské právnické osoby jsou 

 finanční prostředky ze státního rozpočtu, 

 finanční prostředky z rozpočtů územních samosprávných celků, 

 příjmy z hlavní činnosti, 

 příjmy z doplňkové činnosti, 

 finanční prostředky přijaté od zřizovatele, 

 úplata za vzdělávání a školské služby, 

 příjmy z majetku ve vlastnictví školské právnické osoby, 

 dary a dědictví. (Urbancová, Kryšková, 2008)
11

 

2.3.8. Veřejné výzkumné instituce 

Veřejné výzkumné instituce jsou právnickými osobami a jejich hlavním předmětem činnosti 

je výzkum. Jsou upraveny zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. 

Zřizují se zřizovací listinou a vznikají zápisem do rejstříku veřejných výzkumných institucí 

vedeným Ministerstvem školství. 

                                                 
11

 URBANCOVÁ, Alžběta a Šárka KRYŠKOVÁ. Účetnictví nevýdělečných organizací A. 2. vyd. Ostrava: VŠB 

– TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2008. 232 s. ISBN 978-80-248-1801-6. 
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Majetek vložený zřizovatelem musí být použit k hlavní činnosti. Zákon povoluje také výkon 

vedlejší nebo jiné činnosti. Je financována z podpory výzkumných záměrů, z podpory hlavní 

a další činnosti z jiných než veřejných prostředků, majetku, přijatých darů a dědictví, dotací 

na další činnost z veřejných prostředků. 

Organizace je zrušena bez likvidace nebo s likvidací a zaniká výmazem z rejstříku veřejných 

výzkumných institucí. 

2.3.9. Obchodní společnosti založené za jiným než podnikatelským účelem 

Právní úprava obchodních společností je upravena obchodním zákoníkem. Podle Kolektivu 

autorů (2008, s. 81) „Obchodní společnosti – společnost s ručením omezeným a akciová 

společnost, mohou být založeny i za jiným účelem, než je podnikání. Naopak veřejná obchodní 

společnost a komanditní společnost mohou být založeny výhradně za účelem podnikání.“
12

 

Nevýdělečná organizace ve formě obchodní společnosti není příliš často využívána. 

Například při srovnání mezi založením obchodní společnosti a občanského sdružení je 

jednodušší založení a provádění činnosti pod občanským sdružením. S obchodními 

společnostmi se mohou pojit vyšší náklady při založení a povinnost minimální výše 

základního kapitálu. Na druhou stranu je právní úprava obchodních společností mnohem 

podrobnější a lépe specifikovaná (což může být výhodou, např. ve vztazích právnické osoby 

a jejích statutárních orgánů). Obchodní zákoník nebere ohled, zda je obchodní společnost 

založena za podnikatelským či jiným účelem. Vždy má postavení podnikatele, což je osoba 

zapsaná do obchodního rejstříku. A do obchodního rejstříku se zapisují obchodní společnosti 

bez ohledu na to, jakou činnost vykonávají. 

Obchodní společnosti vznikají dnem zápisu do obchodního rejstříku a samotnému vzniku 

předchází její založení. Společnost se zakládá uzavřením společenské smlouvy zakladateli, 

v případě jediného zakladatele se jedná o zakladatelskou listinu. Zakladatelská smlouva 

(zakladatelská listina) musí mít formu notářského zápisu. Mezi založením a vznikem 

společnost nemá právní subjektivitu. Před zápisem společnosti do obchodního rejstříku musí 

být splacena část základního kapitálu podle obchodního zákoníku na účet společnosti. 

Do obchodního rejstříku se mimo jiné zapisuje také předmět činnosti společnosti. Jelikož 

se jedná o obchodní společnost založenou za jiným účelem, než je podnikání, rejstříkový soud 

                                                 
12

 KOLEKTIV AUTORŮ. Nevýdělečné organizace 2011. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 316 s. ISBN 

978-80-7357-625-7. 
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by měl zapsat předmět činnosti bez doložení podnikatelského, živnostenského oprávnění 

(společnosti není vydáváno toto oprávnění). 

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. Zániku předchází zánik s likvidací či 

bez likvidace, přechází-li jmění zanikající společnosti na právního nástupce (např. 

při přeměně společnosti). 

2.4. Neziskové organizace ve vztahu k dani z přidané hodnoty 

Stejně jako činnost podnikatelských subjektů, také činnost neziskových organizací se dotýká 

problematiky daně z přidané hodnoty. Stejně jako podnikatelé, jsou tyto organizace osobami 

povinnými k dani, které uskutečňují ekonomické činnosti. 

2.4.1. Ekonomická činnost a předmět DPH13 

Neziskové organizace vykonávají obecně činnost hlavní a činnost hospodářskou. Činnost 

hlavní je takovou činností organizace, která je jejím posláním, pro kterou byla zřízena. Je 

definována statutem nebo zřizovací listinou. I když se jedná o organizaci neziskovou, není 

nikde řečeno, že z této činnosti nemůže být vykázán zisk. Vedle hlavního okruhu zájmů je 

pak obvykle činnost hospodářská, která plní roli činnosti vedlejší, ziskové. K jejímu výkonu 

musí být dán souhlas zřizovatele ve zřizovací listině, případně jiném dokumentu. Tato činnost 

má za cíl získat vlastní příjem z lepšího využití majetku, který slouží k plnění cílů hlavní 

činnosti (např. pronájem nevyužitých prostor). Pokud tato činnost splňuje znaky podnikání 

dle obchodního zákoníku, i když není provozována podnikatelem, je zapotřebí tuto činnost 

provádět v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), případně jiným povolením. 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), však nerozlišuje 

příjmy na to, zda je jejich zdrojem činnost hlavní nebo činnost vedlejší (na rozdíl od zákona 

o daních z příjmů). Ne vždy však tomu tak bylo. Do 30. 4. 2004 zákon o DPH pracoval 

u neziskových subjektů s pojmem „hlavní činnost“. Tento pojem byl kritériem pro osvobození 

od daně z přidané hodnoty. Pokud šlo o příjmy z činnosti hlavní, byly dle dřívějšího zákona 

osvobozeny. Plnění, která však byla realizována v rámci hospodářské činnosti, byla plnění 

zdanitelná. 

Od 1. 5. 2004 nabyl účinnosti současný zákon o DPH a rozdělení činnosti na hlavní 

a hospodářskou již nemá z hlediska osvobození od této daně význam. Nyní zákon o DPH 

                                                 
13

 MERLÍČKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace – vznik, účetnictví, daně. 11. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7263-675-4. 
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pohlíží na neziskovou organizaci jako na osobu povinnou k dani, uskutečňuje-li ekonomické 

činnosti a osvobození je pouze u některých druhů činností.  

Dle § 5 odst. 1 zákona o DPH je osobou povinnou k dani fyzická nebo právnická osoba, která 

samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Osobou povinnou k dani je také právnická 

osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje 

ekonomické činnosti. 

Ekonomickou činností je podle § 5 odst. 2 zákona o DPH soustavná činnost výrobců, 

obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby 

a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislé 

činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti 

lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Za ekonomickou činnost 

se také považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je 

tento majetek využíván soustavně. 

Pro úspěšné zvládnutí problematiky DPH je předpokladem zvládnutí rozlišení činnosti 

na ekonomickou a neekonomickou. Neplatí, že osvobození se vztahuje na všechna plnění, 

která vycházejí z hlavní činnosti, ekonomická činnost není pouze činnost hospodářská. 

Dřívější osvobození příjmů z hlavní činnosti mělo také oporu ve vymezení předmětu daně 

z přidané hodnoty. Předmětem daně byla pouze ta plnění, která byla uskutečněna v tuzemsku 

při podnikání (i když byla provozována organizací, která nebyla založena za účelem 

podnikání). Dle obchodního zákoníku jsou znaky podnikání soustavnost, samostatnost, 

činnost na vlastní jméno a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Poslední znak 

z uvedených hlavní činnost neziskové organizace nesplňuje. Poslání těchto organizací není 

prováděno za účelem profitu. Je jedno, zda organizace zisku z této činnosti dosahovala či 

nikoliv, příjmy z této činnosti nebyly považovány za zdanitelná plnění. Osvobození pouze 

navozovalo stav definitivní právní jistoty v oblasti zdanění daní z přidané hodnoty v hlavní 

činnosti neziskové organizace. 

Nyní je předmět DPH chápán odlišně, tedy stejně jako u subjektů, jejichž cílem je dosažení 

zisku (podnikatelů). 

Předmětem daně jsou dle zákona o DPH mj. tato uskutečněná plnění: 

 dodání zboží, 

 převod nemovitosti, 

 poskytnutí služby. 
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Tato plnění jsou předmětem daně, pokud jsou uskutečněna za úplatu (základní podmínka), 

osobou povinou k dani, v rámci uskutečňování ekonomické činnosti (v rámci předmětu 

podnikání), v tuzemsku. 

Nezisková organizace musí tedy nejprve zkoumat, zda uskutečněné plnění je úplatné nebo 

bezúplatné. Úplatou přitom může být i jiné plnění než peněžní. Předmětem DPH se plnění 

nestává pouze tehdy, je-li plnění poskytnuté neziskovou organizací bezúplatné. Např. je-li 

pořádaná akce pro členy za členský poplatek, bude přijatý poplatek předmětem z DPH. Jedná 

se totiž o činnost poskytovanou za úplatu. Výnosy z těchto akcí budou vstupovat do obratu 

pro zjištění povinné registrace plátce daně z přidané hodnoty. 

I když je předmět daně spojen s úplatou, pojem ekonomické činnosti s úplatností spojen není. 

Pokud plátce vykonává ekonomickou činnost, je osobou povinnou k dani. Ekonomická 

činnost je definována pouze jako činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby atd. 

Např. nezisková organizace bude poskytovat služby svým členům, kteří platí členské 

příspěvky. Předmětem daně bude služba za přijatou úplatu, bude se však jednat o osvobozené 

plnění bez nároku na odpočet daně podle § 61 písm. a). Jedná se však o ekonomickou činnost 

a nezisková organizace je takto v postavení osoby povinné k dani a musí sledovat obrat 

podle zákona o DPH. 

Předmětem daně z přidané hodnoty jsou dále tato přijatá plnění: 

 poskytnutí služby osobou povinnou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční 

osobou povinnou k dani s místem plnění v tuzemsku, 

 pořízení zboží z jiného členského státu EU, 

 pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu EU za úplatu osobou 

nepovinnou k dani, 

 dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. 

2.4.2. Plátci daně 

Plátcem daně se stává osoba povinná k dani po překročení obratu stanoveného zákonem 

o DPH za období 12 kalendářních měsíců. Obratem je částka podle § 6 zákona o DPH ve výši 

1 000 000 Kč. 

Pokud osoba povinná k dani za 12 bezprostředně přecházejících po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců tuto částku nepřekročí, je osvobozena od uplatňování daně. Překročí-li 

daný obrat, stává se od prvního dne třetího měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byl 

stanovený obrat osobou povinnou k dani překročen, plátcem daně z přidané hodnoty. 
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Obratem se rozumí souhrn úplat bez daně z přidané hodnoty, včetně dotace k ceně, které 

osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění (dodání zboží, převod nemovitosti, 

poskytnutí služby). Tato plnění musí mít místo plnění v tuzemsku a musí jít o úplaty za: 

 zdanitelná plnění, 

 plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, 

 některá plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (finanční činnosti, 

pojišťovací činnosti, převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, 

nájem dalších zařízení), která nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou 

příležitostně. 

Jak tvrdí Merlíčková Růžičková (2011, s. 183) „Za příležitostnou činnost se považuje taková 

činnost, která není prováděna pravidelně, neexistuje ani předpoklad její soustavnosti, jenž by 

se projevoval záměrným opakováním činnosti. Předpokládá se, že k jejímu uskutečňování 

nejsou určeni samostatní zaměstnanci. Porovnáním obratu z této činnosti ve srovnání 

s celkovým obratem bude ten první zanedbatelný. Ministerstvo financí považuje takovou 

činnost za něco výjimečného, nahodilého nebo nepředvídaného.“
14

 

Obrat pro registraci nezvyšuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku. 

Plátcem se osoba povinná k dani může stát podle zákona o DPH i jiným způsobem dle § 94 

zákona o DPH. Jedná se mimo jiné o osobu povinnou k dani se sídlem nebo místem 

podnikání v tuzemsku, která: 

 pořizuje zboží v tuzemsku z jiného členského státu a hodnota pořízeného zboží 

bez daně v běžném kalendářním roce převýší částku 326 000 Kč (dnem, ve kterém 

tuto částku převýší), 

 pořizuje z jiného členského státu v tuzemsku nový dopravní prostředek nebo zboží, 

které je předmětem spotřební daně (dnem prvního pořízení tohoto zboží), 

 dobrovolně podá přihlášku k registraci (datem účinnosti registrace). 

2.4.3. Osoba nepovinná k dani 

Pokud nezisková organizace neuskutečňuje ekonomické činnosti nebo uskutečňuje pouze 

plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, je osobou nepovinnou k dani. 

Neznamená to však, že je z hlediska zákona o DPH opomíjena. Tyto osoby se mohou stát 

                                                 
14

 MERLÍČKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace – vznik, účetnictví, daně. 11. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7263-675-4. 
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za určitých podmínek osobou identifikovanou k dani, a to podle § 96 zákona o DPH. Jedná 

se o právnické osoby nepovinné k dani, které: 

 pořizují zboží z jiného členského státu v tuzemsku a celková hodnota zboží bez daně 

z přidané hodnoty v běžném kalendářním roce převýší částku 326 000 Kč (dnem, 

ve kterém tuto částku převýší), 

 pořizují v tuzemsku z jiného členského státu nový dopravní prostředek nebo zboží 

podléhající spotřební dani (dnem prvního dodání daného zboží), 

 pořizuje zboží z jiného členského státu a podá přihlášku k registraci dobrovolně 

(datem účinnosti registrace). 

Osoba identifikovaná k dani se stává plátcem daně z přidané hodnoty dnem, kdy začne 

uskutečňovat ekonomickou činnost. 

2.4.4. Zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně z přidané hodnoty 

Pro plátce, jehož obrat za předcházející kalendářní rok nepřevýšil 10 000 000 Kč, je 

zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí. Pokud jeho obrat tuto částku převýšil, je jeho 

zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc. 

Pokud obrat plátce dosáhl alespoň částky 2 000 000 Kč, může si zvolit za zdaňovací období 

kalendářní měsíc. Tuto změnu musí ohlásit správci daně nejpozději do 31. ledna příslušného 

roku. 

Plátce je povinen po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání a zaplatit daňovou 

povinnost. Lhůta pro podání daňového přiznání je do 25 dnů po skončení zdaňovacího 

období, i když plátci nevznikla žádná daňová povinnost. Ve stejné lhůtě je případná daňová 

povinnost plátce splatná. 
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3. Problematika uplatňování DPH v praxi 

Nezisková organizace se plátcem DPH může stát jak na základě splnění zákonem 

stanovených podmínek, tak i dobrovolně svým rozhodnutím. Než se plátcem stane, je potřeba 

si uvědomit, jak to ovlivní činnost organizace a jaký bude dopad nejen administrativní, ale 

také finanční. Zejména pokud jde o dobrovolnou registraci k DPH, měla by organizace 

pečlivě zvážit, zda se jí vůbec toto rozhodnutí vyplatí a čím bude navíc zatížena. 

Nelze jednoznačně konstatovat, zda uplatňování DPH je pro neziskové organizace výhodné či 

nikoliv. Předtím, než se nezisková organizace stane plátcem DPH, by měla analyzovat 

finanční dopad DPH, zda očekává vrácení nadměrného odpočtu a v jaké plánované výši 

(hlavně u dobrovolné registrace). K tomu je zapotřebí důsledná analýza s ohledem na předmět 

činnosti organizace, jaká plnění uskutečňuje, zda jsou předmětem daně z přidané hodnoty 

a jak ovlivní daňovou povinnost, a na financování této činnosti. Navíc je důležité, aby si 

uvědomila, že jí vzniknou nemalé výdaje už v souvislosti se vznikem plátcovství, např. noví 

zaměstnanci, školení v oblasti DPH, licence na účetní software, daňové poradenství, služby 

dalších odborníků (např. provedení analýz, posudků). Organizace musí zhodnotit peněžní 

toky nejen současné, ale hlavně očekávané a musí zajistit solventnost vůči svým věřitelům. 

3.1. Uplatňování DPH neziskových organizací a předmět činnosti 

Zákon o DPH nevymezuje předmět daně podle činnosti neziskové organizace. Na rozdíl 

od zákona o daních z příjmů, který se v ustanoveních pro daň z příjmů právnických osob 

věnuje mj. také neziskovým organizacím. Ten uvádí, které příjmy jsou u „poplatníků, kteří 

nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání” vždy předmětem daně (podle § 18/3 

zákona o daních z příjmů jsou předmětem daně vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků 

a příjmy z nájemného) a dále příjmy, které předmětem daně u těchto poplatníků nejsou. 

Mezi jinými nejsou předmětem daně u neziskových organizací příjmy z činností, které 

vyplývají z jejich poslání, tedy z hlavní činnosti, pokud náklady (výdaje) na ně vynaložené 

jsou vyšší. Dále příjmy jako např. dotace, příspěvky na provoz a jiné podpory. Zákon o DPH 

však ve vymezení předmětu daně z přidané hodnoty taková vymezení pro neziskové subjekty 

nemá. 
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3.2. Plnění neziskových organizací, která jsou předmětem DPH 

Uplatňování DPH v praxi závisí na předmětu činnosti každé neziskové organizace. Nezáleží 

ale na původu plnění, tedy na tom, zda plyne z hlavní či doplňkové činnosti. I hlavní činnost 

může podléhat dani z přidané hodnoty, stejně jako ta doplňková. Hlavní činnost neziskového 

subjektu však může být zařazena mezi plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet 

daně podle § 51 zákona o DPH. 

Je důležité, jaká zdanitelná plnění nezisková organizace uskutečňuje. Organizace by měla dále 

posoudit významnost jednotlivých plnění na celkové činnosti organizace a problémy, které  

s nimi mohou být spojeny v praxi. 

Obecně dle zákona o DPH rozpoznáváme tyto druhy plnění, která jsou předmětem daně: 

 zdanitelná plnění (bez osvobození od daně), 

 plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, 

 plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně. 

Stane-li se nezisková organizace plátcem daně, musí uplatňovat daň na výstupu, kterou je 

plátce povinen přiznat ze základu daně z uskutečněných zdanitelných plnění, nejsou-li 

osvobozena. K těmto plněním náleží přijatá zdanitelná plnění, od kterých si lze za zákonem 

stanovených podmínek nárokovat odpočet daně na vstupu. Jednoduše je tak vyjádřen princip 

uplatňování daně z přidané hodnoty (obr. 3.1) 

Obr. 3.1 Princip uplatňování daně z přidané hodnoty 

 

 

1. Přijaté plnění neziskové organizace, DPH na vstupu (vstup) – nárok na odpočet daně. 

2. Uskutečněné plnění neziskové organizace, DPH na výstupu (výstup) – povinnost 

přiznat a zaplatit daň. 

Obr. 3.2 Vliv daně na vstupu a na výstupu na daňovou povinnost plátce DPH 

Vstup > Výstup Nadměrný odpočet 

Vstup < Výstup Vlastní daňová povinnost 

Pokud za zdaňovací období daň na vstupu převýší daň na výstupu, vzniká plátci nadměrný 

odpočet. Naopak, pokud daň na výstupu převýší daň na vstupu, vzniká plátci vlastní daňová 

povinnost (obrázek 3.2). 

Vstup NO Výstup 1. 2. 



28 

 

Plnění osvobozená od daně bez nároku odpočtu daně je plátce povinen přiznat ke dni 

uskutečnění plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to podle toho, který den nastane dříve. Tato 

plnění se uvádějí v daňovém přiznání za dané zdaňovací období. Zákon o DPH osvobozuje 

některé činnosti od daně bez nároku na odpočet daně pouze pro neziskové subjekty. Proto 

budou některá plnění bez nároku na odpočet daně podrobněji rozebírána v kapitole 3.4.1. 

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51 zákona o DPH: 

 poštovní služby (§ 52), 

 rozhlasové a televizní vysílání (§ 53), 

 finanční činnosti (§ 54), 

 pojišťovací činnosti (§ 55), 

 převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení 

(§ 56), 

 výchova a vzdělávání (§ 57), 

 zdravotnické služby a zboží (§ 58), 

 sociální pomoc (§ 59), 

 provozování loterií a jiných podobných her (§ 60), 

 ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61), 

 dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku 

na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62). 

Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně je plátce povinen přiznat ke dni 

uskutečnění plnění. Tato plnění se uvádějí v daňovém přiznání za dané zdaňovací období. 

Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně podle § 63 zákona o DPH: 

 dodání zboží do jiného členského státu (§ 64), 

 pořízení zboží z jiného členského státu (§ 65), 

 vývoz zboží (§ 66), 

 poskytnutí služby do třetí země (§ 67), 

 osvobození ve zvláštních případech (§ 68), 

 přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží (§ 69), 

 přeprava osob (§ 70), 

 dovoz zboží (§ 71), 

 dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a dovoz 

pohonných hmot cestujícím (§ 71a až 71f). 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d8.aspx#par52
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d8.aspx#par53
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d8.aspx#par54
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d8.aspx#par55
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d8.aspx#par56
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d8.aspx#par57
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d8.aspx#par58
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d8.aspx#par59
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d8.aspx#par60
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d8.aspx#par61
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d8.aspx#par62
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d9.aspx#par64
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d9.aspx#par65
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d9.aspx#par66
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d9.aspx#par67
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d9.aspx#par68
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d9.aspx#par69
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d9.aspx#par70
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d9.aspx#par71
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d9.aspx#par71a
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Řešení nároku na odpočet daně a povinnosti přiznat daň spadá do velmi široké oblasti. 

Neziskové organizace musí zkoumat, zda může u přijatého zdanitelného plnění uplatnit nárok 

na odpočet daně a poté v jaké výši, podle povinnosti přiznat daň na výstupu. 

3.3. Nárok na odpočet daně 

Nárok na odpočet daně má plátce tehdy, použije-li přijatá zdanitelná plnění pro své 

ekonomické činnosti. Vzniká až dnem, ke kterému vznikla plátci, který toto plnění přijal, 

povinnost přiznat daň na výstupu. Neznamená to však, že odpočet bude uplatněn až ve vazbě 

na uplatnění daně na výstupu u přijatého zdanitelného plnění. 

3.3.1. Novela zákona o dani z přidané hodnoty k 1. 4. 2011 ve vztahu k nároku 

na odpočet daně 

Novelou zákona k 1. 4. 2011 došlo k významným změnám v oblasti uplatňování nároku 

na odpočet daně. Mezi zásadní změny dle Ministerstva financí (2011) patří
15

: 

 stanovení jednoznačné zásady, podle které nárok na odpočet daně vzniká pouze 

u daně, která je stanovena v souladu se zákonem o DPH, nárok na odpočet daně může 

být uplatněn pouze ve správné výši, 

 možnost uplatnění nároku na odpočet daně vzniká u většiny tuzemských plnění až 

ve zdaňovacím období, ve kterém plátce obdrží příslušný daňový doklad, 

 změna rozsahu nároku na odpočet při poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti 

s pořizovací cenou bez daně do 500 Kč a při poskytnutí obchodních vzorků v rámci 

ekonomické činnosti, kde se již posuzuje nárok na odpočet daně jako u ostatních 

plnění (předchozí úprava přiznávala vždy plný nárok na odpočet daně), 

 zpřísnění podmínek pro opravu odpočtu daně, která může být provedena pouze 

v případě opravy základu daně a výše daně podle § 42 zákona o DPH, 

 vymezení podrobnějších prováděcích pravidel pro uplatnění a výpočet nároku 

na odpočet daně v poměrné výši (u plnění použitých v rámci ekonomické činnosti 

a zároveň pro jiné účely), 

  

                                                 
15

 MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. MFČR, odbor Nepřímé daně: Změny v pravidlech 

pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 [online]. MFČR [11. 3. 2011]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/DANE_DPH_01042010_Zmeny-v-pravidlech-uplatnovani-naroku-na-

odpocet-dane(1).pdf 
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 nastavení korekčních mechanismů při změnách uplatněného nároku na odpočet daně 

v důsledku použití obchodního majetku krátkodobého charakteru (vyrovnání odpočtu 

daně, § 77 zákona o DPH) a obchodního majetku dlouhodobého charakteru (úprava 

odpočtu daně, § 78-78c zákona o DPH), (více v kap. 3.3.4.). 

Zákon o DPH v souvislosti s nárokem na odpočet daně zavádí nový pojem, a to „odpočet 

daně v částečné výši“. Jedná se o uplatnění nároku na odpočet daně při použití přijatých 

zdanitelných plnění pro účely s nárokem na odpočet daně i bez nároku na odpočet daně 

(krácená plnění) a při použití přijatých zdanitelných plnění jak v rámci ekonomických 

činností plátce, tak i mimo ně (daň v poměrné výši). 

3.3.2. Uplatnění nároku na odpočet daně 

Nárok na odpočet daně se posuzuje podle účelu použití přijatých zdanitelných plnění v rámci 

ekonomické činnosti. Plátce může přijaté zdanitelné plnění využít pouze pro ekonomickou 

činnost, zčásti i pro činnost jinou, popřípadě zcela pro jiné účely. 

Tab. 3.1 Možnosti nároku na odpočet daně podle použití přijatých zdanitelných plnění 

Ekonomická činnost Ekonomická činnost + jiné účely Jiné účely 

Plný nárok na odpočet daně Nárok na odpočet daně 

v poměrné výši 

Není nárok na odpočet daně 

Krácený nárok na odpočet daně - - 

Není nárok na odpočet daně - - 

Použití přijatých zdanitelných plnění pouze pro ekonomickou činnost 

Nezisková organizace uplatní odpočet daně v daňovém přiznání v příslušných řádcích. 

Podle účelu použití přijatého zdanitelného plnění uplatňuje nárok na odpočet daně: 

 v plné výši, 

 ve zkrácené výši, nebo 

 nemůže uplatnit nárok vůbec. 

Nárok na odpočet daně v plné výši vzniká neziskové organizaci u přijatých zdanitelných 

plnění tehdy, pokud je použije v rámci ekonomické činnosti pro účely uskutečnění těchto 

zdanitelných plnění: 

 zdanitelná plnění, u kterých vzniká povinnost přiznat daň na výstupu, 

 zdanitelná plnění, která jsou osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně, 
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 zdanitelná plnění s místem plnění mimo tuzemsko, za podmínky, že pokud by se tato 

plnění uskutečnila s místem plnění v tuzemsku, vznikl by u těchto přijatých plnění 

plátci nárok na odpočet daně, 

 zdanitelná plnění podle § 54 (finanční činnosti) a § 55 (pojišťovací činnosti) zákona 

o DPH s místem plnění ve třetí zemi, případně jsou-li tato plnění přímo spojena 

s vývozem zboží. 

Plný nárok na odpočet daně také vzniká při použití přijatých zdanitelných plnění pro účely 

zákonem stanovených plnění, která nejsou předmětem daně (§ 72/1/e: plnění uvedených 

v § 13 odst. 8 písm. a), b), d) a e) a v § 14 odst. 5. zákona o DPH). Z tohoto výčtu byl vyjmut 

dárek malé hodnoty. 

Nezisková organizace je povinna krátit nárok na odpočet daně koeficientem u těch přijatých 

zdanitelných plnění, která použije pro uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně, a 

zároveň pro uskutečněná plnění bez nároku na odpočet daně. Použije-li přijatá zdanitelná 

plnění výhradně pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nemůže si 

uplatnit nárok na odpočet vůbec. 

Odpočet daně si nezisková organizace nesmí také uplatnit při pořízení přijatých zdanitelných 

plnění pro účely reprezentace, které dle zákona o daních z příjmů nelze zahrnout do daňově 

uznatelných výdajů. 

Použití přijatých zdanitelných plnění pro ekonomickou činnost i pro jiné účely 

Při pořízení přijatého zdanitelného plnění, které nezisková organizace použije jak pro účely 

uskutečnění své ekonomické činnosti, tak pro účely s touto činností nesouvisející, má nárok 

na odpočet daně pouze v poměrné výši. Ta je stanovena odpovídajícímu rozsahu využití 

pouze pro ekonomickou činnost. 

Pokud u přijatého zdanitelného plnění v okamžiku uplatnění odpočtu daně organizace ještě 

nezná skutečný podíl jeho využití, bude postupovat následujícím způsobem: 

 stanoví výši poměrného koeficientu kvalifikovaným odhadem, 

 na konci roku, ve kterém došlo k uplatnění odpočtu z přijatého zdanitelného plnění, je 

plátce povinen, resp. oprávněn výši skutečného odpočtu opravit podle skutečného 

podílu použití pro své ekonomické činnosti v případě, kdy se poměrný koeficient 

stanovený odhadem liší od poměrného koeficientu stanoveného podle skutečného 

použití o více než 10 %. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d3.aspx#par13
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d3.aspx#par14
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Povinnost provést tuto opravu má nezisková organizace tehdy, pokud původně uplatněný 

nárok na odpočet daně na základě odhadu byl vyšší, než nakonec podle skutečné míry využití 

uplatněn být mohl. 

Uplatní-li nezisková organizace u přijatého zdanitelného plnění souvisejícího s ekonomickou 

i s jinou činností plný nárok na odpočet daně, považuje se část přijatého zdanitelného plnění 

použitého pro jiné účely za dodání zboží nebo poskytnutí služby. V těchto případech tedy 

musí uplatnit daň na výstupu z jiné činnosti, než je jeho ekonomická činnost. 

Postup nárokování plného odpočtu daně a následné dodanění jiné činnosti není od 1. 4. 2011 

možný u dlouhodobého majetku. Při uplatnění odpočtu při pořízení dlouhodobého majetku je 

nutné provést krácení odpočtu ihned a v následujících 10 letech je pak zapotřebí sledovat, zda 

nedojde ke změně poměru využití tohoto majetku. Dojde-li ke změně, která má za následek 

změnu o více než 10 %, je třeba provést úpravu odpočtu daně podle § 78 zákona o DPH. 

Použití přijatých zdanitelných plnění pouze pro jiné účely 

V případě použití zdanitelných plnění pouze pro jiné účely, nemá nezisková organizace vůbec 

nárok na odpočet daně na vstupu. 

3.3.3. Krácení nároku na odpočet daně a vypořádání odpočtu daně 

Použije-li nezisková organizace svá přijatá plnění pro plnění s nárokem na odpočet daně, a 

zároveň pro plnění bez nároku na odpočet daně, má povinnost zkracovat nárok na odpočet 

daně. Jedná se o tzv. “krácená plnění”. Jelikož hlavní činnosti neziskové organizace často 

spadají pod osvobození podle § 61 písm. e) zákona o DPH, je velmi pravděpodobné krácení 

odpočtu daně u jejich přijatých plnění a vypořádání vyrovnání odpočtu daně. 

Poměrná část nároku na odpočet se podle zákona o DPH za příslušné zdaňovací období 

vypočte jako součin daně na vstupu u krácených plnění a zálohového koeficientu (dále jen 

“koeficient”). 

   ě  á čá    á            č      ě    ň               á   ý      ě í             (2.1) 

Pomocí koeficientu probíhá krácení nároku na odpočet daně ve všech zdaňovacích obdobích 

kalendářního roku. Odpovídá hodnotě vypořádacího koeficientu, vypočteného z údajů 

za předchozí rok. Vypořádací koeficient se vypočítá z údajů jednotlivá za zdaňovací období 

kalendářního roku, zjištěných při vypořádání odpočtu daně v posledním zdaňovacím období 
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kalendářního roku. Pokud neexistují údaje za předchozí kalendářní rok, je stanoven 

podle předběžného odhadu plátce.
16

 Nepočítá se tedy za každé zdaňovací období zvlášť. 

Za poslední zdaňovací období příslušného kalendářního roku provede nezisková organizace 

roční vypořádání nároku na odpočet daně. Vyhodnotí tak u všech přijatých zdanitelných 

plnění uplatněný nárok na odpočet daně. Vypočte se nárok na odpočet daně v krácené výši 

pomocí zálohového koeficientu za poslední zdaňovací období daného roku a poté vypočte 

hodnotu ročního vypořádacího koeficientu z údajů o uskutečněných plněních celkem za daný 

kalendářní rok (z údajů z daňových přiznání za celý kalendářní rok). 

Vypořádací koeficient je stanoven jako podíl součtu uskutečněných plnění neziskovou 

organizací bez daně, u kterých má nárok na odpočet daně (čitatel), a součtu jí uskutečněných 

plnění včetně plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (jmenovatel). 

Koeficient se zaokrouhluje na celé procento nahoru. 

            
          ý    á   á     á           č      ě

     č   ě    ě í          ý         ě      á            č      ě
 

(2.2) 

Koeficient mohou ovlivnit některá příležitostná plnění a zkreslit tak jeho výši. Proto zákon 

o DPH umožňuje tato plnění vyloučit. Jedná se o: 

 prodej hmotného majetku, odpisovaného nehmotného majetku, pozemků, které jsou 

dlouhodobým hmotným majetkem, pokud byly plátcem užívány pro jeho 

ekonomickou činnost, 

 finanční služby a finanční činnosti (§ 54) za podmínky, že jsou doplňkovou činností 

plátce a jsou uskutečňovány příležitostně, 

 převod či nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor (§ 56) za podmínky, že 

je doplňkovou činností plátce a je uskutečňován příležitostně. 

Dále se do jmenovatele koeficientu neuvádí ani dotace či příspěvky ze státních či územních 

rozpočtů, nejsou-li úplatou za zdanitelná plnění. 

Je-li koeficient vyšší než 95 %, považují se plnění bez nároku na odpočet daně 

za nevýznamnou část na celkových uskutečněných plněních a lze odpočet daně uplatnit v plné 

výši. Koeficient je tedy roven 100 %. 

Pomocí vypočteného nového koeficientu nezisková organizace zjistí skutečnou výši 

kráceného nároku na odpočet daně za kalendářní rok a ten porovná s hodnotou uplatněného 

                                                 
16

 HAVEL, T. Daň z přidané hodnoty 2011. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 168 s. ISBN 978-80-7357-

622-6. 
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kráceného nároku na odpočet v daňových přiznáních za jednotlivá zdaňovací období 

příslušného roku. Vypočtený rozdíl bude vykázán v daňovém přiznání za poslední zdaňovací 

období daného roku. 

Nově vypočtený vypořádací roční koeficient je poté v následujícím roce koeficientem 

zálohovým. 

3.3.4. Úprava a vyrovnání odpočtu daně17 

Nezisková organizace v rámci své činnosti také hospodaří s majetkem, ať už krátkodobého, 

nebo dlouhodobého charakteru. Při používání těchto majetků musí sledovat, zda se nemění 

původní účel jeho využití a nemění se tak výše původně uplatněného nároku na odpočet daně. 

V oblasti úpravy a vyrovnání odpočtu daně došlo novelou k 1. 4. 2011 ke změnám. 

Do 31. 3. 2011 se tyto postupy aplikovaly pouze u daně na vstupu pořízeného dlouhodobého 

hmotného a odepisovaného nehmotného majetku, pozemků a technického zhodnocení. 

Povinnost, příp. možnost úpravy odpočtu nastala, pokud došlo ke změně účelu použití 

majetku v rámci ekonomické činnosti plátce ve vazbě na výši nároku na odpočet. Úpravy 

odpočtu se prováděly 5 let od doby, kdy byl majetek pořízen. Vyrovnání odpočtu bylo zase 

povinností, resp. možností, kdy byla prováděna oprava výše nároku na odpočet daně 

v souvislosti se změnou vypořádacího koeficientu o více než o 10 procentních bodů. Období 

pro sledování změny vypořádacího koeficientu je také 5leté. 

Úprava odpočtu daně od 1. 4. 2011 

Úprava odpočtu daně se provádí v případě, kdy dojde ke změně účelu použití daného 

dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku v pětileté lhůtě od pořízení, v případně 

nemovitostí od 1. 4. 2011 v desetileté lhůtě od pořízení. Lhůta počíná rokem, ve kterém 

majetek byl pořízen. 

Dlouhodobý majetek je dle zákona o DPH hmotný a odpisovaný nehmotný majetek ve smyslu 

příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů a dále jsou dlouhodobým majetkem 

pozemky, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem podle zákona o účetnictví. 

Úprava odpočtu daně se vztahuje také na technické zhodnocení. Ve smyslu zákona o daních 

z příjmů se od 1. 1. 2009 považuje totiž také za samostatný majetek. Odpočet daně se nadále 

neupravuje u drobného majetku a u zboží. 

  

                                                 
17

 KOLEKTIV AUTORŮ. Nevýdělečné organizace 2011. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 316 s. ISBN 

978-80-7357-625-7. 

http://www.burianpartner.cz/clanek.php?id=30&pravo=2
http://www.burianpartner.cz/clanek.php?id=30&pravo=2
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Úprava odpočtu daně se vztahuje na případy, pokud nezisková organizace: 

 při pořízení dlouhodobého majetku uplatnila plný nárok na odpočet daně a použije 

tento majetek ve stanovené lhůtě pro účely, pro které nárok na odpočet daně nemá, 

 při pořízení dlouhodobého majetku uplatnila plný nárok na odpočet daně a použije 

tento majetek ve stanovené lhůtě pro účely, pro které má nárok na odpočet daně pouze 

v částečné výši, 

 při pořízení dlouhodobého majetku uplatnila nárok na odpočet daně v částečné výši 

a použije tento majetek ve stanovené lhůtě pro účely, pro které nárok na odpočet daně 

nemá, 

 při pořízení dlouhodobého majetku uplatnila nárok na odpočet daně v částečné výši 

a dojde ve stanovené lhůtě mezi jednotlivými roky ke snížení vypořádacího 

koeficientu nebo ke snížení poměru využití k ekonomickým činnostem, 

 při pořízení dlouhodobého majetku neuplatnila nárok na odpočet daně a použije tento 

majetek ve stanovené lhůtě pro účely, pro které má nárok na odpočet daně, 

 při pořízení dlouhodobého majetku neuplatnila nárok na odpočet daně a použije tento 

majetek ve stanovené lhůtě pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v částečné 

výši, 

 při pořízení dlouhodobého majetku uplatnila částečný nárok na odpočet daně a použije 

tento majetek ve stanovené lhůtě pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné 

výši 

 při pořízení dlouhodobého majetku uplatnila nárok na odpočet daně v částečné výši 

a dojde ve stanovené lhůtě mezi jednotlivými roky ke zvýšení vypořádacího 

koeficientu nebo ke zvýšení poměru využití k ekonomickým činnostem. 

Přitom v prvních čtyřech případech je plátcovou povinností provést úpravu odpočtu daně. 

Ve zbývajících případech je pouze na vůli plátce, zda úpravu odpočtu daně provede, jelikož 

zákon tuto úpravu nepřikazuje, ale povoluje (plátce má možnost). 

Při úpravě odpočtu daně se vychází z daně na vstupu při pořízení majetku (vstup). Výpočet 

částky úpravy odpočtu daně zohledňuje celkové období, po které se sleduje účel použití (5 let, 

u nemovitostí 10 let).  
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Ukazatel nároku na odpočet daně (UNO) vyjadřuje procentní podíl nároku na odpočet daně: 

 ke dni provedení úpravy odpočtu daně (UNO1), nebo 

 ke dni pořízení majetku, případně ke dni provedení předchozí úpravy odpočtu daně 

(UNO2). 

Úprava odpočtu daně se provádí pouze v případech, kdy rozdíl mezi ukazateli nároku 

na odpočet daně jednotlivých období je větší než 10 %. 

Ú          č      ě  
                 

     18 
 

(2.3) 

Úprava odpočtu daně se provádí jednou ročně v řádném daňovém přiznání za poslední 

zdaňovací období daného kalendářního roku, tedy stejně jako roční vypořádání odpočtu daně. 

Kladná či záporná částka se uvede v příslušném řádku daňového přiznání. 

Vyrovnání odpočtu daně od 1. 4. 2011
19

 

Zatímco do 31. 3. 2011 se vyrovnání odpočtu daně týkalo dlouhodobého majetku, 

od 1. 4. 2011 se toto ustanovení zákona o DPH vztahuje pouze na obchodní majetek, který 

není dlouhodobým majetkem. Vyrovnání odpočtu daně tedy bude prováděno např. 

u drobného hmotného a nehmotného majetku nebo u zásob. Korekce daně na vstupu 

u dlouhodobého majetku, která byla upravována vyrovnáním odpočtu daně podle platné 

legislativy do 31. 3. 2011, se nyní provede v rámci úpravy odpočtu daně. Pro odpočet 

uplatněný před 1. 4. 2011 se však vyrovnání odpočtu daně provede podle úpravy platné 

před novelou zákona o DPH. 

Od 1. 4. 2011 se provádí vyrovnání odpočtu daně uplatněného u obchodního majetku, který 

není dlouhodobým majetkem, ve lhůtě pro uplatnění nároku na odpočet daně, tedy do 3 let 

od pořízení. Důvodem pro vyrovnání odpočtu daně je změna v účelu použití majetku ve vazbě 

na původní uplatněný nárok na odpočet daně. 

Částka vyrovnání odpočtu daně je rozdílem mezi výší nároku na odpočet daně k okamžiku 

použití majetku a výší původního odpočtu daně, který byl uplatněn při pořízení. Pokud byl 

původně uplatněn vyšší nárok na odpočet daně a vyjde záporná částka, je nezisková 

organizace povinna vyrovnání odpočtu daně provést. Naopak, byl-li při pořízení majetku 

uplatněn nižší nárok na odpočet daně a částka vyrovnání odpočtu daně bude kladná, je 

nezisková organizace oprávněna vyrovnání provést. 

                                                 
18

 u nemovitostí 
19

 HAVEL, T. Daň z přidané hodnoty 2011. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 168 s. ISBN 978-80-7357-

622-6. 
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Vyrovnání odpočtu daně se nezisková organizace provádí ve zdaňovacím období, ve kterém 

byl obchodní majetek použit, případně ve kterém nastaly skutečnosti, které zakládají 

povinnost či možnost jej provést. Za toto zdaňovací období plátce vyrovnání odpočtu daně 

také uvede v daňovém přiznání. 

3.4. Financování činnosti neziskových organizací a dopady v oblasti 

uplatňování daně z přidané hodnoty 

Nezisková organizace, stejně jako každá jiná právnická osoba, musí svou činnost financovat 

a mít nějaké zdroje prostředků k pokrytí výdajů vzniklých v rámci její činnosti. Jednotlivé 

druhy financování činnosti organizace mají u neziskových subjektů – plátců DPH určitý 

daňový dopad. V následujících podkapitolách budou popsány některé způsoby financování 

činností neziskových organizací a jejich vliv na uplatňování daně z přidané hodnoty. 

Neziskové organizace mohou financovat svou činnost zejm. následujícími způsoby: 

 výnosy z vlastní činnosti (tedy z hlavní činnosti), 

 členské příspěvky, 

 výnosy z doplňkové činnosti, 

 příjmy z hospodaření s majetkem (pronájem, prodej), 

 dotace: 

o dotace z fondů Evropské unie, 

o dotace z veřejných rozpočtů (dotace z měst, krajů, obcí), 

 příjmy z reklamy, 

 sponzoring, 

 dary, dědictví, 

 příjmy z pořádaných sbírek. 

3.4.1. Výnosy z vlastní činnosti 

Zda spadá či nespadá hlavní činnost neziskové organizace do předmětu daně z přidané 

hodnoty, závisí na předmětu činnosti každého jednotlivého neziskového subjektu. Pokud je 

činnost předmětem daně, musí být posouzena z hlediska osvobození. Velmi často je totiž 

hlavní činnost, tedy poslání, neziskové organizace osvobozena od daně. Souvisí to také 

s vývojem zákona o DPH, kdy plnění, která nebyla uskutečněna v tuzemsku při podnikání, 

nebyla předmětem daně z přidané hodnoty. V dnešní legislativní úpravě však do předmětu 

daně tato plnění spadají, ale dále jsou některá plnění neziskových subjektů ošetřena 

osvobozením od daně. Osvobození od daně se dále dělí na osvobození od daně s nárokem 
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na odpočet daně a na osvobození od daně bez nároku na odpočet. Zabýváme-li 

se neziskovými organizacemi, je předpoklad, že jejich hlavní činnost spadá s největší 

pravděpodobností do osvobození od daně bez nároku na odpočet daně. 

Obr. 3.3 Výnosy z vlastní činnosti a uplatňování DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak tvrdí Havel (2011, s. 89)“Osvobození od daně bez nároku na odpočet vlastně znamená 

neuplatnění daně na výstupu a ztrátu nároku na odpočet daně na vstupu u přijatých 

zdanitelných plnění vztahujících se k těmto osvobozeným plněním.”
20

 

Tato plnění se pak vykazují v daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty za to zdaňovací 

období, ve kterém vznikla plátci povinnost přiznat tato plnění (den povinnosti přiznat 

se posuzuje stejně jako u zdanitelných plnění). 

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně jsou zákonem vyjmenována v § 51 

zákona o DPH, detailněji jsou řešena v následujících ustanoveních § 52 - § 62 zákona. 

Mezi jinými jsou osvobozeny také činnosti prováděné neziskovými organizacemi, a to 

při splnění zákonem daných podmínek.  

Od daně je osvobozeno poskytnutí služeb pro vlastní členy neziskových subjektů 

proti zaplacení členského příspěvku. Podmínkou tohoto osvobození je nenarušení 

hospodářské soutěže. Stejně se zákon staví k dodání zboží těmito subjekty, které souvisí 

s poskytnutými službami (§ 61 písm. a) ZDPH). 

  

                                                 
20

 HAVEL, T. Daň z přidané hodnoty 2011. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 168 s. ISBN 978-80-7357-

622-6. 
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Osvobození se dále vztahuje na tyto činnosti neziskových organizací: 

 poskytnutí služeb a dodání zboží, souvisí-li úzce se ochranou a výchovou dětí 

a mládeže, orgány zajišťujícími sociálně-právní ochranu dětí (§ 61 písm. b) ZDPH), 

 poskytnutí pracovníků náboženskými či obdobnými organizacemi k vymezeným 

činnostem (např. zdravotní a sociální péče; § 61 písm. c) ZDPH), 

 poskytování služeb souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou organizacemi 

vykonávajícími tyto činnosti (např. provoz sportovního střediska občanským 

sdružením; § 61 písm. d) ZDPH), 

 poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi souvisejícího (např. provoz galerie 

zájmovým sdružením právnických osob; § 61 písm. e) ZDPH), 

 poskytování služeb a dodání zboží osobami, jejichž činnosti jsou osvobozeny od DPH, 

za podmínky, že se jedná pouze o příležitostnou akci za účelem získání finančních 

prostředků na provoz činnosti, pro který jsou tyto osoby založeny, nenarušuje-li toto 

osvobození hospodářskou soutěž (např. charitativní koncerty, jejichž příjmy budou 

použity na činnost pořadatele – občanského sdružení; § 61 písm. f) ZDPH), 

 poskytování služeb právnickými osobami svým členům, kteří uskutečňují pouze 

plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně nebo plnění, která nejsou 

předmětem daně, jsou-li tyto služby nezbytné pro uskutečňování jejich plnění 

a odpovídá-li úhrada za poskytnuté služby nákladům na jejich poskytnutí podle podílů 

členů v seskupení, a to tehdy, pokud není narušena hospodářská soutěž (např. 

poskytnutí zdravotní péče; § 61 písm. g) ZDPH). 

3.4.2. Členské příspěvky 

Neziskové organizace poskytují v rámci své činnosti pro své členy služby. Protihodnotou 

za tyto služby může být členský příspěvek. Jedná se o finanční příspěvek, který se platí 

pravidelně (např. jednou ročně). Platba tohoto příspěvku, jeho výše a pravidelnost, závisí 

na konkrétní neziskové organizaci. Je-li stanovena povinnost této platby, je úhrada členských 

příspěvků jednou ze základních povinností členů organizace. 

Členské příspěvky jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně a byly již řešeny 

v části 3.4.1. Výnosy z vlastní činnosti. 
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3.4.3. Výnosy z doplňkové činnosti 

Doplňková, nebo také vedlejší, hospodářská činnost neziskové organizace má z daňového 

hlediska charakter podnikatelské činnosti. Důvodem pro provozování další činnosti, vedle 

činnosti hlavní, je získání prostředků k financování hlavní činnosti neziskové organizace. 

Není však povinností neziskové organizace jinou činnost provozovat. 

Na doplňkovou činnost neziskové organizace se nevztahují takové daňové úlevy, jako 

na činnost hlavní. Není na ni pohlíženo jako na poslání, to hlavní, pro co nezisková 

organizace vznikla. 

Stejným postupem, jako u plnění provozovaných v rámci hlavní činnosti, je důležité zjistit, 

zda se jedná o plnění spadající do předmětu daně či ne. V rámci předmětu daně pak plnění 

zatřídit, o jaké plnění se jedná (dodání zboží, služby, převod nemovitosti atd.) a zda se na něj 

vztahuje osvobození. Záleží zde opět na charakteru plnění, jaká jsou provozována. 

Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně určená zákonem o dani z přidané hodnoty 

pro neziskové organizace, uvedená v části 3.4.1. Výnosy z vlastní činnosti, se nevztahují 

na doplňkovou činnost. Tato osvobození se totiž vztahují pouze na činnost právnických osob, 

které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání. A jelikož vedlejší činnost vykazuje 

všechny znaky podnikání, nemohou být tato osvobození na vedlejší činnost vztažena. 

3.4.4. Příjmy z hospodaření s majetkem 

Nezisková organizace může získat také příjmy z majetku, který má ve svém vlastnictví. Např. 

pokud má budovu, ve které provozuje svou činnost, a část nevyužívá, může ji pronajmout. 

Zákon o DPH umožňuje osvobození od daně bez nároku na odpočet daně převod a nájem 

pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, případně nájem dalších zařízení při splnění 

zákonem stanovených podmínek.
21

 

Převod majetku 

Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se vztahuje na převod staveb, bytů 

a nebytových prostor, pokud uplynuly tři roky od vydání prvního kolaudačního souhlasu, 

případně od data, kdy bylo započato první užívání stavby, nastane-li tento den dříve. 

Převod pozemků je osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně vždy, výjimku tvoří 

převod stavebních pozemků. Zákon o dani z přidané hodnoty definuje stavební pozemek jako 

                                                 
21

 § 56 zákona o DPH 
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nezastavěný pozemek, na kterém může být provedena stavba spojená se zemí pevným 

základem, a to na základě stavebního povolení nebo jiného souhlasu. 

Nájem majetku 

Na nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor se vztahuje také za určitých zákonem 

stanovených podmínek osvobození od daně bez nároku na odpočet daně. Osvobození 

se podle zákona o DPH nevztahuje na: 

 krátkodobý nájem staveb, bytů a nebytových prostor, 

 nájem prostor a míst k parkování vozidel, 

 nájem bezpečnostních schránek nebo trvale instalovaných zařízení a strojů. 

Krátkodobým nájmem se rozumí nájem nejdéle na 48 hodin nepřetržitě. 

U nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor má plátce možnost uplatnit daň, pokud 

se jedná o nájem jiným plátcům DPH. Je to však pouze možnost a záleží na plátci, zda daň 

uplatní či ne. Musí však jít o nájem pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností. 

Při nájmu majetku jak plátcům DPH, tak i neplátcům DPH se nezisková organizace musí 

rozhodnout, zda u nájmu plátcům DPH bude uplatňovat DPH. Pokud ano, je zapotřebí řešit 

problém, v jaké výši správně uplatnit odpočet daně u daně na vstupu z plnění, která 

se vztahují k danému majetku. Jednou z možností je správné rozklíčování nákladů na: 

 náklady vznikající v souvislosti s majetkem, které jsou přímo přiřaditelné 

k jednotlivým výnosům, 

 náklady vznikající v souvislosti s majetkem, které nelze přiřadit k jednotlivým 

činnostem. 

Pokud lze přijatá zdanitelná plnění přímo přiřadit k uskutečněným plněním, tzn. že se jedná 

o plnění, která vznikají buď přímo v souvislosti s nájmem plátcům DPH nebo s nájmem 

neplátcům DPH, je situace o něco jednodušší. V případě, kdy je u uskutečněných 

zdanitelných plnění daň na výstupu, lze uplatnit nárok na odpočet daně v plné výši. Naopak, 

pokud se bude jednat o plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, nebude moct 

být nárok na odpočet daně uplatněn. 

V ostatních případech pak bude muset být nárok na odpočet daně krácen a v posledním 

zdaňovacím období bude provedeno roční vypořádání daně. 

Za poslední zdaňovací období příslušného kalendářního roku provede plátce roční vypořádání 

nároku na odpočet daně. Vyhodnotí tak u všech přijatých zdanitelných plnění uplatněný nárok 
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na odpočet daně. Vypočte se nárok na odpočet daně v krácené výši za použití zálohového 

koeficientu a poté se vypočte hodnota ročního krátícího koeficientu z údajů o uskutečněných 

plněních celkem za daný kalendářní rok z údajů z daňových přiznání za celý kalendářní rok 

(více viz kap. 3.3.3.). 

Návaznost na uplatnění odpočtu daně při pořízení majetku 

Při operacích s majetkem neziskové organizace je zapotřebí, aby si organizace uvědomila 

způsob pořízení majetku a výši, v jaké byl uplatněn nárok na odpočet daně. Je důležité 

rozlišit, zda byl nárok v plné výši, částečný, nebo pokud nebyl uplatněn vůbec. Tento nárok 

na odpočet daně je totiž testován 10 let od pořízení daného dlouhodobého majetku (za 

předpokladu, že se jedná o nemovitost, více viz kap. 3.3.3.). 

Příklad 3.1 

Nezisková organizace při pořízení budovy uplatní odpočet daně v plné výši. Ve druhém roce 

užívání však zjistí, že nevyužívá celou budovu ke své činnosti a rozhodne se pro dlouhodobý 

nájem části budovy. Jsou zde dvě možnosti: 

 pronájem plátcům DPH a uplatnění daně na výstupu, 

 pronájem neplátcům DPH, nebo plátcům DPH a neuplatnění DPH na výstupu. 

Při první možnosti je plný nárok na odpočet daně uplatněn správně. Ovšem při té druhé je 

zapotřebí provést úpravu odpočtu daně. Test úpravy odpočtu daně pro daný rok bude pro 1/10 

původně uplatněného nároku na odpočet daně. 

Pokud se mění účel použití a nadměrný odpočet byl uplatněn při pořízení vyšší, je nezisková 

organizace úpravu odpočtu daně povinna provést. V opačném případě má možnost této 

úpravy. 

3.4.5. Dotace22 

Při financování činnosti neziskových organizací nesmí být opomenuty samozřejmě dotace. 

Dotace je určitý druh peněžní podpory na činnost daného subjektu, přitom jeho činnost je 

spotřebitelům poskytována za sníženou cenu, často ve veřejném zájmu. 

Jelikož prioritním cílem neziskové organizace není dosahování zisku, musí získat finanční 

prostředky pro svou činnost z jiných zdrojů. Jednou z možností, která se nabízí, je využití 

dotací v určitých oblastech.  

                                                 
22

 KOLEKTIV AUTORŮ. Získejte dotace z fondů EU. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 160 s. ISBN 978-

80-251-2649-3. 

BAJER, Petr a Jiří MATYÁŠ. Praktický průvodce dotacemi z fondů Evropské unie. 1. vyd. Brno: 

EUROSPOLEČNOSTI, 2009. 122 s. ISBN 978-80-254-4017-9. 



43 

 

Mohou jimi být např. dotace: 

 ze státního rozpočtu, 

 z rozpočtu krajů, 

 z rozpočtu obcí,  

 z prostředků RRRS, 

 z fondů Evropské unie. 

Už z výše uvedeného výčtu je patrno, že oblast dotací je velmi široká a výběr vhodného 

dotačního titulu bude velmi složitý. Každá nezisková organizace by měla nejprve vytvořit 

projektový záměr včetně plánovaného rozpočtu, na jehož základě bude vybrán dotační titul. 

Jednotlivé druhy dotací pak mají svá pravidla k poskytování, která nejsou jednotná, např. kdo 

může být oprávněných žadatelem, na jaké aktivity je možné získat podporu, jaké jsou 

požadované výsledky projektu. 

Stejně jako oblast dotací, ani uplatňování DPH nebude v tomto směru jednoznačné. Vztah 

dotací k DPH není stanoven a neexistují žádná závazná pravidla, která by byla jednotná. 

Každá dotace tedy musí být z hlediska DPH řešena zvlášť, a to podle podmínek, které předem 

stanovuje poskytovatel dotace. 

Ve vztahu k DPH je nutno si uvědomit, zda bude dotace použita na úhradu nákladů 

souvisejících s ekonomickou činností, a pokud ano, zda se týkají osvobozeného plnění 

bez nároku na odpočet daně. 

Jednou z částí projektů je definování výdajů a jejich způsobilost. Způsobilé výdaje definují, 

co je možné v rámci projektu z dotace hradit a za jakých podmínek (dotace s. 69). Jsou to 

takové výdaje, které splňují stanovená pravidla zadavatelů. Část způsobilých výdajů hradí 

příjemce stanovenou mírou spoluúčasti, nezpůsobilé výdaje hradí příjemce vždy pouze 

ze svých zdrojů. Z pohledu DPH se tato daň může stát jak způsobilým, tak i nezpůsobilým 

výdajem. Obecně je daň z přidané hodnoty nezpůsobilým výdajem pro příjemce, který má 

nárok na odpočet daně na vstupu. V praxi však nastávají komplikované situace hlavně 

u neziskových organizací, které krátí odpočet daně koeficientem. 

Pokud je žadatel dotace neplátcem DPH, je DPH vždy způsobilým výdajem a prostředky 

poskytnuté z dotačních titulů mohou být použity na úhradu DPH. Neplátce DPH totiž nemá 

nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu. 
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Příklad 3.2
23

 

Žadatel – neplátce DPH vytváří projekt za 114 000 Kč vč. DPH. V rámci projektového 

záměru byly způsobilé výdaje v této struktuře: 

 pořízení hmotného majetku 50 000 Kč 

 drobný hmotný majetek 8 000 Kč 

 režijní výdaje 25 000 Kč 

(nákup médií, telefon, internet, nájem kanceláře, úklid a údržba) 

 nákup služeb (školení, ekonomické poradenství) 12 000 Kč 

 daně a poplatky (DPH) 19 000 Kč 

Způsobilost DPH se však musí ještě posoudit z hlediska plnění, která musí být také sama 

o sobě způsobilá. Pokud je plnění způsobilé jen zčásti, pak také DPH může být způsobilé 

k tomuto plnění pouze z této části. 

Obdobně bude řešen i projekt plátce DPH, který použije přijatou dotaci na úhradu nákladů, 

které nesouvisí s jeho ekonomickou činností. 

Pokud je nezisková organizace plátcem DPH a dotaci použije na úhradu nákladů v rámci své 

ekonomické činnosti, je zapotřebí dále rozlišit následující varianty: 

 projekt je zpracován za předpokladu, že bude uplatněn plný nárok na odpočet daně, 

 projekt je zpracován za předpokladu, že hrazené náklady se budou týkat osvobozených 

plnění bez nároku na odpočet daně, 

 projekt je zpracován za předpokladu, že hrazené náklady se budou týkat zdanitelných 

plnění, a zároveň plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně. 

Varianta 1 – DPH jako nezpůsobilý výdaj 

Pokud nezisková organizace je plátcem DPH a žádá o dotaci na úhradu projektu, u kterého je 

předpoklad plného nároku na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu (projekt bude 

využíván ke zdanitelným plněním), je DPH nezpůsobilým výdajem. 

  

                                                 
23

 Z hlediska zaměření této práce není v příkladech rozlišováno, zda se jedná investiční či neinvestiční projekty, 

zda se jedná o výdaje přímé či nepřímé. Jedná se pouze o nastínění problematiky DPH v oblasti dotací z hlediska 

způsobilosti výdajů na tuto daň. 
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Příklad 3.3 

Nezisková organizace – plátce DPH použije dotaci na úhradu projektu v rámci své 

ekonomické činnosti pro uskutečnění zdanitelných plnění. Na základě této skutečnosti bude 

uplatňovat plný nárok na odpočet daně na vstupu při realizaci projektu. 

 projekt (základ daně) 200 000 Kč 

 DPH 40 000 Kč 

Daň z přidané hodnoty ve výši 40 000 Kč bude v tomto případě nezpůsobilým výdajem, 

protože plátce má plný nárok na odpočet daně na vstupu. Způsobilým výdajem v projektu 

bude pouze částka základu daně. 

Varianta 2 – DPH jako způsobilý výdaj 

Nezisková organizace, která ve své hlavní činnosti uskutečňuje osvobozená plnění bez nároku 

na odpočet daně podle příslušných ustanovení zákona o DPH, nemá na vstupu nárok 

na odpočet daně. Proto u dotace, která má být použita na projekt v rámci ekonomické činnosti 

plátce DPH pro uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, bude 

DPH způsobilým výdajem. 

Příklad 3.4 

Nezisková organizace – plátce DPH použije dotaci na úhradu projektu v rámci své 

ekonomické činnosti pro uskutečnění osvobozených plnění od daně bez nároku na odpočet 

daně. Na základě této skutečnosti nebude vůbec uplatňovat nárok na odpočet daně na vstupu 

při realizaci projektu. 

 projekt (základ daně) 200 000 Kč 

 DPH 40 000 Kč 

V tomto případě bude způsobilým výdajem jak samotný projekt ve výši základu daně, tak 

i částka DPH. 

Varianta 3 – DPH jako způsobilý i nezpůsobilý výdaj 

V praxi často dochází k tomu, kdy projekt bude použit ke zdanitelným plněním i k plněním 

osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně. V tom případě je zapotřebí již 

v projektovém záměru rozlišit, v jakém poměru budou tato plnění uskutečňována. DPH se tak 

stane jak způsobilým, tak nezpůsobilým výdajem. 
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Příklad 3.5 

Nezisková organizace – plátce DPH použije dotaci na úhradu projektu v rámci své 

ekonomické činnosti pro uskutečnění zdanitelných plnění, ale také plnění osvobozených 

od daně bez nároku na odpočet daně. Na základě této skutečnosti uplatní při realizaci projektu 

nárok na odpočet daně na vstupu v částečné výši. 

Předpokládá, že projekt bude použit pro: 

 zdanitelná plnění v rozsahu 60 %, 

 plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně v rozsahu 40 %. 

Řešení: 

 projekt (základ daně) 200 000 Kč 

Rozdělení podle způsobu použití projektu s ohledem na zákon o DPH: 

o zdanitelná plnění 
          

   
 120 000 Kč 

o plnění osvobozená 
          

   
 80 000 Kč 

 DPH (základní sazba DPH ve výši 20 %) 40 000 Kč 

Rozdělení podle způsobilosti výdajů: 

o způsobilý výdaj 
          

   
 24 000 Kč 

o nezpůsobilý výdaj 
         

   
 16 000 Kč 

Projekt ve výši celkového základu daně 200 000 Kč a DPH v poměrné části 60 % ve výši 

24 000 Kč jsou způsobilým výdajem. DPH k části projektu, která bude použita 

pro uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně ve výši 40 %, je 

nezpůsobilým výdajem. 

Pro neziskovou organizaci – plátce DPH je velmi složité u nároku na odpočet v částečné výši 

rozlišit v projektu způsobilé a nezpůsobilé výdaje v oblasti daně z přidané hodnoty. Rozlišení 

těchto výdajů je však velmi důležité, neboť to má ekonomický vliv na hospodaření neziskové 

organizace. Tento vliv je popsán v příkladu 3.6. 

Příklad 3.6 

Nezisková organizace vytváří projekt, který bude financován z dotací. Maximální výše 

poskytnuté dotace na tento projekt je 5 000 000 Kč. Následující příklad bude řešen z pohledu: 

 neplátce DPH, 

 plátce DPH s plným nárokem na odpočet daně a 
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 plátce DPH s částečným nárokem na odpočet daně, 

a to z hlediska způsobilosti výdajů a ekonomického dopadu na neziskovou organizaci. Celý 

projekt je ve výši 5 000 000 Kč bez DPH, výše DPH na vstupu je v základní sazbě daně 20 %. 

Varianta 1 – nezisková organizace jako neplátce DPH 

Získaná dotace ve výši 5 000 000 Kč je na pokrytí výdajů projektu včetně DPH, neboť 

pro neplátce DPH je tato daň způsobilým výdajem. 

Dotace bude použita na úhradu projektu ve výši 4 166 500 Kč a DPH, které je uznatelným 

výdajem a bude také hrazeno z dotace, ve výši 833 500 Kč.
24

 

Varianta 2 – nezisková organizace jako plátce DPH s plným nárokem na odpočet DPH 

Získaná dotace v celkové výši 5 000 000 Kč bude použita na úhradu projektu v rámci 

ekonomické činnosti pro uskutečnění zdanitelných plnění. Jelikož se jedná o plátce DPH 

a bude mít z přijatých plnění projektu nárok na odpočet daně na vstupu, nebude tato daň 

způsobilým výdajem. 

Projekt tedy bude pokryt ve výši 5 000 000 Kč a DPH ve výši 1 000 000 Kč bude uplatněno 

jako nárok na odpočet daně při podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období. 

Varianta 3 – nezisková organizace jako plátce DPH s částečným nárokem na odpočet 

DPH 

Získaná dotace bude ve výši 5 000 000 Kč použita na úhradu projektu v rámci ekonomické 

činnosti a částečně také na úhradu DPH. Projekt bude použit pro uskutečnění zdanitelných 

plnění v rozsahu 60 % a pro uskutečnění plnění bez nároku na odpočet daně v rozsahu 40 %. 

Celková dotace musí být rozdělena podle účelu použití na: 

 použití pro zdanitelná plnění ve výši 3 000 000 Kč, 

 použití pro plnění bez nároku na odpočet daně ve výši 2 000 000 Kč. 

Projekt bude financován dotací ve výši: 

 3 000 000 Kč bez DPH, 

 2 000 000 Kč včetně  DPH (DPH bude způsobilým výdajem). 

U částky 3 000 000 Kč bude mít nezisková organizace nárok na odpočet DPH ve výši 

600 000 Kč, který uplatní v daňovém přiznání za příslušné zdaňovací období. Částka 

2 000 000 Kč, která bude hrazena z dotace, zahrnuje projekt ve výši 1 666 600 Kč a DPH 

ve výši 333 400 Kč. 

                                                 
24

 DPH je podle zákona o DPH počítáno metodou shora koeficientem 0,1667. 
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Tab. 3.4 Vyhodnocení financování projektu u jednotlivých variant (v Kč) 

Varianta Cena projektu 

bez DPH 

Financování 

prostřednictvím 

dotace 

Financování 

z vlastních 

prostředků 

Nárok na odpočet 

daně 

1 5 000 000  4 166 500 833 500 0 

2 5 000 000 5 000 000 0 1 000 000 

3 5 000 000 4 666 600 333 400 600 000 

Nezisková organizace, která není plátcem DPH nebo která má částečný nárok na odpočet 

daně, musí část projektu dofinancovat ze svých zdrojů, což u velkých a finančně náročných 

projektů může být pro neziskové organizace problém. V tomto příkladu musí nezisková 

organizace – neplátce DPH u projektu za 5 000 000 Kč dofinancovat z vlastních prostředků 

částku 833 500 Kč bez DPH. O něco lépe je na tom nezisková organizace, která si částečně 

může uplatnit nárok na odpočet daně a z vlastních prostředků musí zajistit úhradu ve výši 

333 400 Kč bez DPH. 

Nezisková organizace v pozici plátce DPH má oproti neplátcům DPH zvýhodnění ve formě 

nároku na odpočet daně, který sice nedostane z dotačních zdrojů, ale který jí sníží daňovou 

povinnost, případně bude vrácen. Nárok na odpočet daně může být v tomto případě brán jako 

další zdroj financování projektů neziskových organizací. 

Velké strukturální projekty financované dotacemi mohou realizovat zejména neziskové 

organizace, které jsou plátci daně. Pro neplátce daně mohou být tyto projekty velmi finančně 

náročné. Neziskové organizace – neplátci DPH se pak mohou dostat do potíží s úhradou 

projektu a může dojít k narušení jejich finanční stability. 

Po nastínění jednotlivých variant samozřejmě vyvstává otázka, co se stane, pokud 

se skutečnost bude lišit od předpokladu. Jaký bude postup, pokud si uplatníme odpočet daně 

na vstupu plně, zčásti nebo vůbec, a následně se změní způsob použití majetku. 

Tato situace bohužel není vůbec legislativně ošetřena, a proto je zapotřebí dodržet podmínky 

zadavatele. Projekty mají nastavenou tzv. udržitelnost projektu, což je doba, po kterou musí 

příjemce dotace udržet výstupy projektu. K udržitelnosti se příjemce zavazuje při přistoupení 

ke smlouvě o podpoře. Výsledky musí být udrženy v nezměněné podobě stanovenou dobu 

(např. při čerpání fondů z EU je nastavena lhůta 5 let, u malých a středních podniků 3 roky). 

Pokud je majetek v období, ve kterém se testuje udržitelnost, neměl by příjemce dotace např. 

převádět majetek na další osoby, pronajímat jej, zřizovat zástavní právo. Poskytovatel dotace 

k tomu však může svolit písemným souhlasem. 
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Proto je zapotřebí už ve tvorbě projektu a žádosti o dotaci velmi pečlivě zhodnotit všechny 

aspekty pořizovaného majetku a jeho plánované využití. V případě porušení podmínek musí 

být dotace vrácena zcela nebo zčásti, případně se pozastaví její poskytování.  

Způsob použití majetku pořízeného z dotací je kontrolován monitorovacími zprávami, které 

jsou zasílány poskytovateli průběžně ve stanovených lhůtách při realizaci i následně po dobu 

udržitelnosti projektu. 

3.4.6. Příjmy z reklamy, sponzoring, dary a dědictví 

Příjmy z reklamy neziskových subjektů nemají, co se týče úlev v daňové oblasti, oporu ani 

v zákoně o daních z příjmů, kde podle § 18 odst. 3 zákona o daních z příjmů jsou příjmy 

z reklam u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, vždy 

předmětem daně. Také na příspěvky přijaté od sponzorů se nahlíží jako na příjem z reklamy. 

Podle zákona o DPH je mj. předmětem daně poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou 

k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku. Úplatou 

se pak rozumí částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících peníze nebo 

hodnota poskytnutého nepeněžního plnění. 

Pokud nezisková organizace poskytuje v rámci ekonomické činnosti reklamu, za kterou má 

příjem, jedná se o poskytnutí služby. V případě sponzoringu půjde o totéž, budou-li 

za sponzorský dar poskytnuta sponzorovi určitá protiplnění (např. za sponzoring na akci 

pořádanou neziskovou organizací bude sponzor uveden na plakátech, budou rozdávány 

letáčky s ceníkem služeb nebo zboží sponzora apod.). V obou případech se totiž jedná 

o poskytnutí služby za úplatu, ať peněžní či nepeněžní. 

Vedle sponzoringu, který je založen na poskytnutí protiplnění (propagační nebo reklamní 

služby), je nutno rozlišovat dar. Dar má povahu bezúplatného převodu na základě darovací 

smlouvy. Jelikož se jedná o převod bezúplatný, nemůže se stát ani předmětem daně z přidané 

hodnoty. 

Dary jsou v zákoně o dani z přidané hodnoty řešeny pouze ze strany poskytovatele. Pokud 

poskytnuté dary podléhají dani z přidané hodnoty (např. u daného majetku byl uplatněn nárok 

na odpočet daně), musí být odvedena daň na výstupu.  

Dary a dědictví budou spíše než z pohledu DPH v neziskové organizace řešeny v rámci daně 

dědické a darovací. 
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4. Analýza uplatňování DPH v neziskové organizaci 

Analýza uplatňování DPH je provedena na příkladu neziskové organizace typu zájmového 

sdružení právnických osob. Vychází z výsledků činnosti skutečné neziskové organizace 

v roce 2011, která si však nepřeje být uvedena. 

4.1. Charakteristika neziskové organizace 

Nezisková organizace „SPO“ je zájmovým sdružením právnických osob (dále je „sdružení“ 

nebo „zájmové sdružení“), které je zapsáno v registru sdružení u krajského úřadu v Plzni, 

podle jeho sídla. Členy zájmového sdružení jsou právnické osoby, které podnikají v oblasti 

technické a vzdělávací. Zájmové sdružení SPO vzniklo v roce 2008 a od 1. 1. 2009 se stalo 

dobrovolným plátcem daně z přidané hodnoty. Zdaňovacím obdobím pro daň z přidané 

hodnoty je kalendářní čtvrtletí. 

Dle stanov je předmětem činnosti sdružení: 

 poskytování kulturních a vzdělávacích služeb, 

 propagace a rozvoj kultury a vzdělávání v technické oblasti, 

 realizace a financování projektů k přispění kulturního života a vzdělávání, 

 provoz galerie, kulturní technické památky, 

 provoz prostorů pro pořádání akcí, 

 pořádání a podpora kulturních a vzdělávacích akcí, zejména výstavy, přednášky, 

semináře, koncerty a festivaly, soutěže aj. 

Podle záměru sdružení jsou realizovány od roku 2009 rozsáhlé investiční akce, kvůli kterým 

se sdružení SPO v roce 2008 rozhodlo pro dobrovolnou registraci k DPH. 

Mezi nejvýznamnější investiční akce patří vybudování kulturního a vzdělávacího komplexu 

na území Plzeňského kraje a obnova kulturní památky. 

V roce 2011 sdružení vlastní několik pozemků a budov, které jsou využity k provozování 

činnosti. Sdružení provozuje galerii, která bude součástí vybudovaného komplexu. 

Ve vlastnictví sdružení je dále kulturní technická památka. 

4.2. Činnosti zájmového sdružení SPO 

Posláním zájmového sdružení SPO je poskytování kulturních služeb a podílení se na podpoře 

vzdělávání. Hlavní činnost má přispět k udržení zájmu o technický obor v Plzeňském kraji, 

jeho propagaci a podpoření jeho atraktivity v turistickém ruchu. V rámci hlavní činnosti 
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nezisková organizace provozuje galerii, prostory pro pořádání akcí. Sama se zapojuje 

a podporuje různé akce, nebo je přímo jejich pořadatelem. 

Nezisková organizace provádí v rámci své činnosti investiční činnosti. Jedná se o výstavbu 

kulturního a vzdělávacího komplexu, v rámci něhož pak budou víceúčelová zařízení 

pro pořádání akcí jako výstavy, semináře, přednášky, ale také např. koncerty. Dále pak 

realizuje obnovu kulturní technické památky. 

Investiční akce týkající se vybudování kulturně–vzdělávacího komplexu jsou projektovány 

od roku 2009 a datum jejich celkového ukončení se předpokládá do konce roku 2013. 

Komplex podle projektu obsahuje několik oblastí a celý investiční projekt je realizován 

po částech. V rámci investiční akce je plánována výstavba několika zařízení v rámci 

komplexu, včetně vybudování komunikací, parkovišť a chodníků. Dále samozřejmě budou 

realizovány investice do vybudování kanalizace, vodovodního řádu, elektroinstalace, 

osvětlení apod. 

Výstavba komplexu je z velké části financována dotacemi, a to např. z rozpočtu Plzeňského 

kraje nebo města Plzně. 

Kulturní technická památka je obnovována od roku 2009 a ukončení prací na této památce 

a její zařazení do provozu se plánuje v roce 2012. Obnova této památky je financována 

z dotačních titulů Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na programy 

spolufinancované z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního 

programu NUTS II Jihozápad 2007-2013. 

Vedle své činnosti sdružení pronajímá nebytové prostory, parkovací místa a reklamní plochy. 

Činnost neziskové organizace je financována: 

 vlastními příjmy z hlavní činnosti, 

 příjmy z pronájmu, 

 čerpáním prostředků prostřednictvím dotačních titulů. 

4.3. Zájmové sdružení SPO ve vztahu k dani přidané hodnoty 

Zájmové sdružení SPO se stalo plátcem daně z přidané hodnoty na základě dobrovolné 

registrace od 1. 1. 2009. Registrace k DPH byla rozhodnutím zájmového sdružení na základě 

velkého objemu očekávaných investičních činností v následujících letech a vyhlídce 

na možnost odpočtu daně u těchto investic. 
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Zájmové sdružení SPO realizuje v rámci své ekonomické činnosti přijatá a uskutečněná 

zdanitelná plnění, jejichž výčet je uveden níže. 

4.3.1. Přehled plnění na vstupu a výstupu zájmového sdružení SPO 

Přijatá plnění zájmového sdružení SPO 

Mezi přijatá plnění zájmového sdružení SPO patří:  

 investiční akce výstavby kulturního a vzdělávacího komplexu, 

 investiční akce obnovy národně kulturní památky 

 účetní a daňové služby, 

 spotřeba energie, 

 vodné, stočné, 

 likvidace odpadu, 

 mobilní paušály, 

 uklízecí a údržbové služby, 

 prostředky na úklid, 

 další administrativní náklady (kancelářský materiál, kopírka, počítače). 

Uskutečněná plnění zájmového sdružení SPO 

Zájmové sdružené SPO uskutečňuje tato plnění: 

 provozování galerie, 

 pořádání akcí (přednášky, výstavy, semináře, koncerty apod.), 

 pronájem nebytových prostor plátcům DPH, 

 pronájem nebytových prostor neplátcům DPH, 

 pronájem parkovacích míst, 

 pronájem reklamních ploch. 

4.3.2. Osvobozené činnosti zájmového sdružení SPO od daně 

Ve své hlavní činnosti uskutečňuje sdružení SPO mj. činnosti osvobozené od daně bez nároku 

na odpočet daně podle § 61 písm. e) zákona o DPH ve smyslu „poskytnutí kulturních služeb 

a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího právnickou osobou, která nebyla založena nebo 

zřízena za účelem podnikání“. Pro sdružení SPO to znamená, že u některých plnění na vstupu 

musí krátit odpočet daně, nebo jej nemůže uplatnit vůbec. 

Protože možnost uplatnění odpočtu daně u velkých investičních akcí bylo hlavním důvodem 

vzniku plátcovství daně z přidané hodnoty této organizace, muselo být řešeno, jak dané 

osvobození v souladu s legislativou omezit. Nejprve musely být vymezeny činnosti, které 
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se týkají uplatnění nižšího odpočtu a zároveň také vymezení plnění, které toto krácení 

způsobují (provoz galerie, kulturní technické památky, poskytování kulturních služeb svým 

jménem). 

Přijatá plnění vzniklá v rámci výstavby komplexu a obnovy národně kulturní památky, které 

mají největší podíl na částce odpočtu daně, byla řešena následovně: 

 na část výstavby komplexu bude uplatněn plný nárok na odpočet daně s odůvodněním, 

že se nebude jednat o plnění použité pro účely osvobozené od daně bez nároku 

na odpočet daně (např. budou pronajímány plátcům daně z přidané hodnoty), 

 nárok na odpočet části výstavby komplexu bude krácen z důvodu, že majetek bude 

použit jak pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, tak 

pro zdanitelná plnění, 

 nárok na odpočet daně z činností vzniklých při obnově národně kulturní památky bude 

v částečné výši, jelikož se po jejím zařazení do užívání předpokládá použití 

pro osvobozená plnění od daně bez nároku na odpočet daně i pro zdanitelná plnění. 

Při řešení se musel zohlednit také způsob financování investic, zejména financování 

prostřednictvím dotací. V rámci smlouvy o poskytnutí dotace jsou totiž stanovené podmínky 

zadavatelem, které ovlivňují také uplatňování daně z přidané hodnoty. Jednak určení, zda 

bude tato daň způsobilým či nezpůsobilým výdajem, dále pak také lhůta pro udržitelnost 

projektu, po kterou se nesmí měnit projektované cíle. 

Mezi činnosti osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 61 písm. e) zákona 

o dani z přidané hodnoty patří v roce 2011 hlavně provoz galerie a dále podle § 56 zákona 

o dani z přidané hodnoty pronájem nebytových prostor neplátcům daně. 

Přijatá plnění pro uskutečnění činností osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně 

budou z pohledu nároku na odpočet daně dělena na plnění: 

 s kráceným nárokem na odpočet daně, 

 bez nároku na odpočet daně. 

Řešení nároku na odpočet daně u provozu galerie 

Prodej vstupenek návštěvníkům galerie je osvobozen od daně z přidané hodnoty. Znamená to, 

že nárok na odpočet u přijatých plnění pro uskutečnění těchto činností nemůže být uplatněn 

nebo musí být krácen. 
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Přijatá plnění spojená s galerií jsou v níže uvedené tabulce rozdělena na plnění, která jsou 

přímo přiřaditelná k uskutečněným plněním, a na plnění, která nemají přímou souvislost 

s výstupy. 

Tab. 4.1 Přehled uskutečněných plnění podle přiřaditelnosti k přijatým plněním 

u provozu galerie 

Uskutečněné plnění Přiřaditelné Nepřiřaditelné 

Účetní a daňové služby  x 

Spotřeba energie x  

Vodné, stočné x  

Likvidace odpadu x  

Mobilní paušály  x 

Uklízecí a údržbové služby x  

Prostředky na úklid x  

Další administrativní náklady (kancelářský 

materiál, kopírka, počítače apod.) 
 x 

Přijatá plnění, která jsou přímo přiřaditelná s osvobozenými plněními, jsou bez nároku 

na odpočet daně. Plnění, která však nejsou přímo v souvislosti s uskutečněnými plněními 

a jsou uskutečňována i v rámci zdanitelných činností, musí být krácena zálohovým 

koeficientem. 

Řešení nároku na odpočet daně u pronájmu neplátcům DPH 

Sdružení SPO vlastní několik budov s nebytovými prostory, které se rozhodlo pronajímat 

za účelem získání příjmů pro svou hlavní činnost. Při pronájmu nebytových prostor plátcům 

daně z přidané hodnoty se sdružení rozhodlo uplatňovat daň na výstupu podle § 56 zákona 

o DPH. V případě, kdy sdružení pronajímá v budově nebytové prostory mj. také neplátcům, 

musí řešit uplatnění nároku na odpočet u přijatých plnění. 

Podobně jako u provozu galerie bude zapotřebí rozdělit uskutečněná zdanitelná plnění 

podle souvislosti s uskutečněnými plněními. Pro přehled je opět využita tabulková metoda. 
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Tab. 4.2 Přehled uskutečněných plnění podle přiřaditelnosti k přijatým plněním 

u pronájmu nebytových prostor v rámci budovy plátcům a neplátcům 

Uskutečněné plnění Přiřaditelné Nepřiřaditelné 

Účetní a daňové služby  x 

Spotřeba energie  x 

Vodné, stočné  x 

Likvidace odpadu  x 

Mobilní paušály  x 

Uklízecí a údržbové služby  x 

Prostředky na úklid x  

Další administrativní náklady (kancelářský 

materiál, kopírka, počítače apod.) 
 x 

Pokud bude pronajímána budova jak plátcům, tak neplátcům, je to s přiřaditelností 

jednotlivých vstupů složitější. Pro názornost je jako jediným přiřaditelným přijatým plněním 

nákup prostředků na úklid, kdy jedny prostředky jsou použity při úklidu nebytových prostor 

plátců (plný nárok na odpočet daně) a jiné při úklidu nebytových prostor neplátců (bez nároku 

na odpočet daně). U ostatních přijatých plnění bude nárok na odpočet daně krácen. 

V této souvislosti, aby se nárok na odpočet u přijatých plnění nedostával do krácení 

koeficientem, sdružení pronajímá většinou nebytové prostory plátcům daně z přidané 

hodnoty. 

Sdružení pronajímá také parkovací místa, a to pouze osobám, kterým pronajímá zároveň také 

nebytové prostory. Ustanovení § 56 zákona o DPH u pronájmu parkovacích míst však 

neumožňuje osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, proto není třeba rozlišovat, zda 

se jedná o pronájem plátcům či neplátcům. 

4.3.3. Zdanitelná plnění zájmového sdružení SPO 

Mezi zdanitelná plnění zájmového sdružení, která budou zakládat povinnost přiznat a zaplatit 

daň, patří: 

 pořádání akcí (přednášky, semináře, koncerty apod.) 

 pronájem nebytových prostor plátcům daně z přidané hodnoty, 

 pronájem parkovacích míst, 

 pronájem reklamních ploch. 

Zdanitelná plnění jsou předmětem daně z přidané hodnoty a vzniká povinnost přiznat 

a zaplatit daň na výstupu podle sazby daně. 
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Předmětem daně z přidané hodnoty v rámci sdružení není např. pořádání akcí bez vstupného. 

Jedná se o akce, které jsou předmětem činnosti sdružení a jsou zaměřeny na cílené skupiny 

(např. děti). 
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4.4. Uplatňování DPH v zájmovém sdružení SPO v roce 2011 

4.4.1. Přehled plnění za 1. čtvrtletí 2011 (všechny údaje jsou v Kč) 

Tabulka 4.3 Přehled zdanitelných plnění v 1. Q 2011 

Zdanitelná plnění Základ daně Daň na výstupu 

Uskutečněná plnění – základní 

sazba daně 

1 079 588 215 917 

Uskutečněná plnění – snížená 

sazba daně 

5 145 515 

Celkem 1 084 733 216 432 

 

Tabulka 4.4 Přehled přijatých plnění v 1. Q 2011 

Nárok na odpočet daně Základ daně V plné výši Krácený odpočet 

Přijatá plnění – základní sazba daně 

 s nárokem na odpočet 

daně  

5 021 435 1 004 287  

 krácený nárok 

na odpočet daně 

561 801  112 361 

Přijatá plnění – snížená sazba daně 

 s nárokem na odpočet 

daně  

3 280 328  

 krácený nárok 

na odpočet daně 

35 665  3 567 

Celkem - 1 004 615 115 928 

 

Plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně jsou za 1. čtvrtletí 2011 ve výši 21 320 Kč. 

Zálohový koeficient pro rok 2011 je ve výši 85 %. 

Čá       č      ě       á   é  ýš  
          

   
         č 

(4.1) 

Tabulka 4.5 Výpočet daňové povinnosti v 1. Q 2011 

Výpočet daňové povinnosti 1.Q 2011 

Daň na vstupu 216 432 

Odpočet daně (= 1 004 615 + 98 539) 1 103 154 

Nadměrný odpočet  886 722 
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4.4.2. Přehled plnění za 2. čtvrtletí 2011 (všechny údaje jsou v Kč) 

Tabulka 4.6 Přehled zdanitelných plnění v 2. Q 2011 

Zdanitelná plnění Základ daně Daň na výstupu 

Uskutečněná plnění – základní 

sazba daně 

1 032 370 206 474 

Uskutečněná plnění – snížená 

sazba daně 

5 738 574 

Celkem 1 038 108 207 048 

 

Tabulka 4.7 Přehled přijatých plnění v 2. Q 2011 

Nárok na odpočet daně Základ daně V plné výši Krácený odpočet 

Přijatá plnění – základní sazba daně 

 s nárokem na odpočet 

daně  

2 421 300 484 260  

 krácený nárok 

na odpočet daně 

522 367  104 474 

Přijatá plnění – snížená sazba daně 

 s nárokem na odpočet 

daně  

920 92  

 krácený nárok 

na odpočet daně 

1 691  170 

Celkem - 484 352 104 644 

 

Plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně jsou za 2. čtvrtletí 2011 ve výši 11 852 Kč. 

Zálohový koeficient pro rok 2011 je ve výši 85 %. 

Čá       č      ě       á   é  ýš  
          

   
         č 

(4.2) 

Tabulka 4.9 Výpočet daňové povinnosti v 2. Q 2011 

Výpočet daňové povinnosti 2.Q 2011 

Daň na vstupu 207 048 

Odpočet daně (= 484 352 + 88 948) 537 300 

Nadměrný odpočet  366 252 
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4.4.3. Přehled plnění za 3. čtvrtletí 2011 (všechny údaje jsou v Kč) 

Tabulka 4.10 Přehled zdanitelných plnění v 3. Q 2011 

Zdanitelná plnění Základ daně Daň na výstupu 

Uskutečněná plnění – základní 

sazba daně 

837 555 167 511 

Uskutečněná plnění – snížená 

sazba daně 

1 473 148 

Celkem 839 028 167 659 

 

Tabulka 4.11 Přehled přijatých plnění v 3. Q 2011 

Nárok na odpočet daně Základ daně V plné výši Krácený odpočet 

Přijatá plnění – základní sazba daně 

 s nárokem na odpočet 

daně  

23 045 155 4 609 031  

 krácený nárok 

na odpočet daně 

335 844  67 169 

Přijatá plnění – snížená sazba daně 

 s nárokem na odpočet 

daně  

9 587 959  

 krácený nárok 

na odpočet daně 

10 101  1 010 

Celkem - 4 609 990 68 179 

 

Plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně jsou za 3. čtvrtletí 2011 ve výši 0 Kč. 

Zálohový koeficient pro rok 2011 je ve výši 85 %. 

Čá       č      ě       á   é  ýš  
         

   
         č 

(4.3) 

Tabulka 4.12 Výpočet daňové povinnosti v 3. Q 2011 

Výpočet daňové povinnosti 3.Q 2011 

Daň na vstupu 167 659 

Odpočet daně (= 4 609 990 + 57 953) 4 667 943 

Nadměrný odpočet  4 500 284 
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4.4.4. Přehled plnění za 4. čtvrtletí 2011 (všechny údaje jsou v Kč) 

Tabulka 4.13 Přehled zdanitelných plnění v 4. Q 2011 

Zdanitelná plnění Základ daně Daň na výstupu 

Uskutečněná plnění – základní 

sazba daně 

958 809 191 762 

Uskutečněná plnění – snížená 

sazba daně 

24 287 2 429 

Celkem 983 096 194 189 

 

Tabulka 4.14 Přehled přijatých plnění v 4. Q 2011 

Nárok na odpočet daně Základ daně V plné výši Krácený odpočet 

Přijatá plnění – základní sazba daně 

 s nárokem na odpočet 

daně  

34 863 632 6 972 727  

 krácený nárok 

na odpočet daně 

462 333  92467 

Přijatá plnění – snížená sazba daně 

 s nárokem na odpočet 

daně  

12 827 1 283  

 krácený nárok 

na odpočet daně 

6 932  694 

Celkem - 6 974 010 93 161 

 

Plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně jsou za 4. čtvrtletí 2011 ve výši 7 800 Kč. 

Zálohový koeficient pro rok 2011 je ve výši 85 %. 

Čá       č      ě       á   é  ýš  
         

   
         č 

(4.4) 

Tabulka 4.15 Výpočet daňové povinnosti v 4. Q 2011 

Výpočet daňové povinnosti 4.Q 2011 

Daň na vstupu 194 189 

Odpočet daně (= 6 974 010 + 79 187) 7 053 197 

Nadměrný odpočet bez vyrovnání odpočtu daně 6 859 008 

 

V posledním zdaňovacím období se musí ještě provést vyrovnání odpočtu daně u krácených 

plnění za celý kalendářní rok. 
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4.4.5. Vypořádání odpočtu daně 

Tabulka 4.16 Přehled osvobozených plnění od daně bez nároku na odpočet daně (v Kč) 

Plnění 1.Q 2011 2.Q 2011 3.Q 2011 4.Q 2011 Celkem 

UP s NO 1 084 733 1 038 108 839 028 983 096 3 944 965 

UP osv. bez NO 21 320 11 852 0 7 800 40 972 

Krácený nárok 

na odpočet 

115 928 104 644 68 179 93 161 381 912 

Částka odpočtu 

ve zkrácené výši 

98 539 88 948 57 953 79 187 324 627 

 

Výpočet vypořádacího koeficientu za rok 2011 

    řá   í            
         

                  
            

(4.5) 

Podle § 76 odst. 5 zákona o DPH se hodnota koeficientu, který je roven nebo vyšší 95 %, 

považuje za rovno 100 %. 

Vypořádací koeficient pro rok 2011 bude tedy ve výši 100 % a bude zároveň zálohovým 

koeficientem pro rok 2012. 

Sdružení SPO si mohlo uplatnit o 15 % vyšší odpočet daně u plnění, jejichž odpočet musí být 

krácen. Hodnota kráceného odpočtu daně, který si mohlo sdružení SPO za rok 2011 uplatnit, 

činí: 

Tabulka 4.17 Výpočet daňové povinnosti v 4. Q 2011 (v Kč) 

Výpočet daňové povinnosti 4.Q 2011 

Daň na vstupu 194 189 

Odpočet daně 7 053 197 

Nadměrný odpočet bez vyrovnání odpočtu daně 6 859 008 

Vyrovnání odpočtu daně (= 381 912 – 324 627) 57 285 

Nadměrný odpočet (= 6 859 008 + 57 285) 6 916 293 

 

  

            

   
          č 

(4.6) 
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4.5. Shrnutí a analýza uplatňování daně z přidané hodnoty zájmového 

sdružení SPO v roce 2011 

Nezisková organizace v roce 2011 uskutečnila pronájem nebytových prostor zejména plátcům 

DPH a v druhé polovině roku pronajala plátci DPH také galerii, který se stará o její provoz. 

Plnění osvobozené od daně bez nároku odpočtu daně se tedy stalo plněním zdanitelným. 

Tímto krokem se významně snížil podíl plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet 

daně na celkových uskutečněných plněních sdružení a došlo tak k navýšení zálohového 

koeficientu pro další rok na 100 %. 

Hodnota zálohového koeficientu 100 % pro zájmové sdružení znamená, že v dalším roce bude 

zájmové sdružení u krácených plnění uplatňovat plný nárok na odpočet daně. Výše 

koeficientu může způsobit problémy a vrácení odpočtu daně v dalších letech, pokud se zvýší 

podíl osvobozených plnění bez nároku na odpočet daně na celkových uskutečněných plněních 

a koeficient se opět sníží. 

Tato situace může nastat v dalších letech, kdy je plánováno zařazení do užití kulturní 

památky, jejíž provoz bude spadat do osvobození podle § 61 písm. e) zákona o DPH a také 

zavedení do užívání komplexu pro kulturní a vzdělávací potřeby. 

Řešením může být pronájem plátcům DPH, který bude zdanitelným plněním s daní 

na výstupu, stejně jako pronájem galerie. Toto řešení však může být napadeno kontrolou 

ze strany finančního úřadu nebo auditu, neboť může být v rozporu se stanovami a posláním 

neziskové organizace. Navíc v případě financování majetku prostřednictvím dotací musí být 

podle podmínek udělen souhlas poskytovatele dotace s pronájmem. 

Dále může být, v souladu se zákonem o DPH, vzhledem k prostředí položené kulturní 

památky, vybudována naučně-vzdělávací trasa a kulturní památka bude pouze součástí trasy. 

Je zapotřebí odlišit, zda se jedná pouze o vstup do památky a jedná se pouze o služby spojené 

s památkou, nebo zda se jedná o výukovou trasu, v rámci níž je povolen také vstup 

do památky. V tomto případě by se jednalo také o zdanitelné plnění s daní na výstupu. 

Vysoký koeficient může být problematický u investičních akcí v období pro úpravu odpočtu 

daně. Pokud bude nárok na odpočet daně krácen vysokým koeficientem a po zařazení 

do užívání se zvýší podíl osvobozených plnění bez nároku na odpočet daně, dojde k úpravě 

odpočtu daně a část odpočtu bude vrácena. Tím dojde k ovlivnění cash flow zájmového 

sdružení a zejména u velkých investic, kde nárok na odpočet je pro sdružení významnou 

částkou, může dojít k narušení finanční stability sdružení. 
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Stejný případ se může stát u plnění, u kterých bude nárokován plný odpočet daně 

s předpokladem využití pouze pro zdanitelná plnění, ale dojde ke změně účelu použití 

majetku a opět dojde k vrácení části dříve nárokovaného odpočtu. 

Sdružení SPO má tendence uplatnit na začátku co nejvyšší odpočet daně, aniž by si zcela 

uvědomilo, že v dalších letech může být vysoký odpočet vrácen. Zvláště pokud se jedná 

o velké finanční částky, může vrácení odpočtu v budoucnu narušit finanční stabilitu neziskové 

organizace. Zájmové sdružení by mělo u plnění, u kterých hrozí vrácení nadměrného odpočtu, 

vytvořit plán ohledně budoucího využití majetku a plán očekávaných osvobozených plnění 

od daně bez nároku na odpočet daně a následně si vytvářet rezervu pro případné vrácení DPH. 

4.5.1. Nárok na odpočet daně u investičních činností sdružení 

Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností
25

 

Sdružení SPO při investičních činnostech vytváří majetek, který splňuje definici 

dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností podle zákona o DPH. Hodnocení nároku 

na odpočet daně u majetku je obtížné, zvláště pak u dlouhodobého majetku vytvořeného 

vlastní činností, který je vytvářen ve více letech. V této oblasti došlo k 1. 4. 2011 novelou 

zákona o DPH ke změně. Smyslem této změny je odstranění negativního dopadu různých výší 

koeficientů v letech, kdy byl dlouhodobý majetek vytvářen. Následné změny v použití 

dlouhodobého majetku se budou řešit úpravou odpočtu daně podle § 78 zákona o DPH. 

Od 1. 4. 2011 zákon o DPH zavádí specifická pravidla pro uplatňování daně na výstupu 

a odpočtu daně na vstupu u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, pokud je 

určen jako pro účely s nárokem na odpočet daně, tak pro účely bez nároku na odpočet daně. 

Dlouhodobým majetkem pro účely DPH se rozumí: 

 hmotný majetek se vstupní cenou vyšší než 40 000 Kč, 

 odpisovaný nehmotný majetek se vstupní cenou vyšší než 60 000 Kč, 

 pozemky, které nejsou zbožím, 

pokud jsou obchodním majetkem plátce a slouží k uskutečňování ekonomických činností. 

Dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností se rozumí podle § 4 odst. 3 písm. e) 

zákona o DPH dlouhodobý majetek, který plátce vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil v rámci 

svých ekonomických činností. Podle výkladu Ministerstva financí se za majetek vytvořený 

                                                 
25

 MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. MFČR, odbor Nepřímé daně: Změny v pravidlech 

pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 [online]. MFČR [11. 3. 2011]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/DANE_DPH_01042010_Zmeny-v-pravidlech-uplatnovani-naroku-na-

odpocet-dane(1).pdf 
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vlastní činností považuje majetek, který plátce vytvořil nově ve smyslu, že výsledně 

vytvořený majetek vykazuje jiné podstatné charakteristické znaky, než jaká vykazují přijatá 

zdanitelná plnění použitá k jeho vytvoření. 

Mezi dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností např. nepatří takový dlouhodobý 

majetek, který plátce nabyl koupí nebo vkladem od jiné osoby, nebo majetek vyrobený, 

postavený nebo vytvořený jinou osobou (např. u staveb „na klíč“). 

Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností je např.: 

 majetek vytvořený na základě dílčích subdodávek za podmínky, že předmět 

subdodávek má podstatně odlišné charakteristické znaky než výsledný dlouhodobý 

majetek, 

 technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku podle zákona o daních 

z příjmů vytvořené v rámci ekonomické činnosti plátce. 

Od 1. 4. 2011 platí pro uplatnění nároku na odpočet daně u majetku vytvořeného vlastní 

činností, který bude plátce používat pro účely zakládající nárok na odpočet daně v částečné 

výši, specifická pravidla. Plátce postupuje následujícím způsobem: 

 z přijatých zdanitelných plnění, která jsou použita pro vytvoření takového 

dlouhodobého majetku, je oprávněn si uplatnit nárok na odpočet daně v plné výši, 

 uvedení do užívání majetku se považuje za zdanitelné plnění dodání zboží nebo 

převod nemovitosti a plátce je povinen jej přiznat v daňovém přiznání za zdaňovací 

období, ve kterém byl majetek uveden do stavu způsobilého k užívání, 

o základ daně je stanoven podle § 36 odst. 6 písm. a) zákona o DPH jako cena 

majetku nebo obdobného zboží, za kterou by bylo možné jej pořídit ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění, nelze-li takto cenu určit, bude základem daně 

výše celkových nákladů vynaložených na dodání zboží ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění, 

 ve stejném zdaňovacím období je plátce oprávněn si uplatnit nárok na odpočet daně 

z tohoto plnění v částečné výši (výše nároku na odpočet daně se odvíjí od účelu 

použití majetku). 

Tato pravidla se nevztahují na případy, kdy je majetek vytvářen vlastní činností a majetek 

bude plátce používat pouze pro účely bez nároku na odpočet daně nebo pro účely s plným 

nárokem na odpočet daně. 
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Do 1. 4. 2011 tedy sdružení uplatnilo krácený nárok na odpočet daně z činností do zařazení 

do užívání, od 1. 4. 2011 má možnost uplatnit plný nárok na odpočet daně. Pokud již uplatnilo 

částečný nárok na odpočet u nedokončeného majetku, který bude zařazen do užívání 

po 1. 4. 2011, může si i u těchto činností uplatit zbytek nároku na odpočet daně. 

Příklad 4.1 

Sdružení má ve vlastnictví majetek, který splňuje definice dlouhodobého majetku 

vytvořeného vlastní činností. Základem daně je částka 1 000 000 Kč, DPH činí 200 000 Kč. 

Pokud by kolaudace majetku proběhla do 1. 4. 2011, může být uplatněn plný nárok 

na odpočet daně, případně krácený nárok z přijatých zdanitelných plnění. Jelikož se jedná 

o nemovitost, bude ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně (10 let) sledován účel použití majetku. 

V případě změny účelu použití o více než 10 % bodů se mění také výše nároku na odpočet 

DPH pro 1/10 daně na vstupu (tedy 20 000 Kč). 

Zařazení do užívání po 1. 4. 2011 by pro sdružení znamenalo možnost uplatnit si plný nárok 

na odpočet daně, zároveň však musí také odvést daň z ceny nemovitosti. Sdružení tak 

vznikne: 

 možnost uplatnit si plný odpočet daně z jednotlivých přijatých plnění (celkově ve výši 

200 000 Kč), 

 povinnost přiznat daň na výstupu při zařazení do užívání. 

V roce zařazení si pak uplatní nárok na odpočet daně v částečné výši podle využití majetku 

a dále sledují jeho využití po dobu úpravy odpočtu daně (10 let) 

Sdružení si tak v jednotlivých letech pořizování majetku uplatní plný nárok odpočtu daně a až 

v roce zařazení zkoumá využití majetku pro zdanitelná plnění. 

Režim přenesení daňové povinnosti
26

 

Sdružení realizuje investice a mezi přijatými zdanitelnými plněními sdružení jsou také 

stavební a montážní činnosti, proto musí od roku 2012 počítat se snížením nadměrného 

odpočtu. Od roku 2012 totiž vstupuje v platnost režim přenesení daňové povinnosti 

u stavebních a montážních prací. Sdružení tak bude muset přiznat a platit daň z přijatých 

plnění místo poskytovatelů těchto služeb. 

                                                 
26

 NOVÁKOVÁ, Miroslava. Režim přenesení daňové povinnosti a poskytování stavebních prací od 1. 1. 2012. 

DPH Aktuálně. 2011, č. 24. ISSN 1214-7540. 
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Od 1. 4. 2011 vstoupil v účinnost § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, který nastavuje 

režim přenesení daňové povinnosti. Pokud je nějaké plnění dodáváno v tomto režimu, je 

povinen ke dni uskutečnění zdanitelného plnění přiznat a zaplatit daňovou povinnost ten 

plátce, pro kterého je plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno. Podle zákona o DPH 

se k 1. 4. 2012 tato novinka týkala dodání zlata, zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto 

zákonu (např. granulovaná struska, struska z výroby železa nebo oceli, odpady, úlomky 

a odřezky z plastů, odpad a šrot z mědi, hliníku, olova zinku apod., seznam viz Příloha č. 3) 

a převodu povolenek na emise skleníkových plynů (§ 92b – 92d zákona o DPH). 

Kromě těchto plnění se tato změna týkala také poskytnutí stavebních nebo montážních prací 

odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Tyto činnosti však 

pod tuzemský reverse charge spadají až od 1. 1. 2012, kdy nabyl účinnosti § 92e. 

Od 1. 1. 2012 se tedy významně rozšířil okruh plátců, kterých se režim přenesení daňové 

povinnosti týká. 

Toto opatření je v zákoně o DPH ustanoveno z důvodu daňových úniků. Stávalo se, že 

v rámci dodavatelského řetězce část mezičlánků zmizela, nepřiznala a nezaplatila DPH, ale 

uplatnila si nárok na odpočet daně. V obrázku 4.1 je znázorněn princip přenesení daňové 

povinnosti a je zobrazen rozdíl v uplatňování daně po 1. 4. 2011 u daných plnění. Světle 

modré šipky znázorňují uplatňování DPH podle starého režimu, červené šipky pak zobrazují 

uplatňování DPH v rámci režimu přenesení daňové povinnosti.
27
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Obr. 4.1 Režim přenesení daňové povinnosti
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režim přenesení daňové povinnosti nastane pouze v případě, pokud jsou poskytnuty stavební 

či montážní činnosti plátcem jinému plátci v rámci ekonomických činností plátců s místem 

plnění v tuzemsku. V tomto případě má povinnost přiznat a zaplatit daň příjemce daného 

plnění, nikoliv jeho poskytovatel. 

V případě, že jsou poskytnuty stavební či montážní práce a plnění podléhá režimu přenesení 

daňové povinnosti, přizná daň plátce, kterému je služba poskytnuta. Plátce, který zdanitelné 

plnění uskuteční, vystaví daňový doklad s obvyklými náležitostmi podle zákona o DPH 
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kromě daně z přidané hodnoty a uvede informaci, že výši daně je povinen doplnit a přiznat 

plátce, pro kterého je plnění poskytnuto. 

Příjemce, pro kterého jsou v rámci jeho ekonomické činnosti plnění podléhající režimu 

přenesení daňové povinnosti uskutečněna, má sice nově povinnost přiznat a zaplatit daň 

z takového plnění, ale při splnění podmínek stanovených zákonem o DPH si může také 

uplatnit nárok na odpočet daně. Nárok na odpočet daně mu vzniká ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění, ke kterému má také povinnost přiznat daň na výstupu z tohoto plnění. 

Jelikož za správnost přiznané a odvedené daně odpovídá plátce, který plnění přijal, musí být 

příjemce plnění opatrný zejména u takových případů, která zakládají pouze částečný nárok 

na odpočet daně, popř. jej nemá vůbec. Stále totiž platí, že pokud příjemce použije přijaté 

plnění jak pro zdanitelná plnění, tak i pro účely uskutečnění osvobozených plnění bez nároku 

na odpočet daně nebo také pro účely nesouvisející s jeho ekonomickou činností, může nárok 

na odpočet uplatnit pouze v částečné výši. 

Podle § 92a zákona o DPH musí oba plátci, tedy plátce, který plnění v režimu přenesení 

daňové povinnosti uskutečnil i plátce, který plnění v režimu přenesení daňové povinnosti 

přijal, vést za každé zdaňovací období evidenci pro daňové účely. Tato evidence musí 

obsahovat: 

 daňové identifikační číslo druhého plátce, 

 datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

 základ daně, 

 rozsah a předmět plnění. 

Pro sdružení SPO to znamená, že u přijatých plnění mohou nárokovat odpočet daně až 

na základě přiznání daně na výstupu místo poskytovatelů těchto služeb. 

Příklad 4.2 

Sdružení obdrželo fakturu za montážní činnosti, u této faktury má plný/krácený nárok 

na odpočet daně. Základ daně je 100 000 Kč, DPH je 20 000 Kč. 

Je-li DUZP do 31. 12. 2011, sdružení SPO: 

 má nárok na odpočet daně, případně krácený nárok na odpočet daně z přijatého plnění. 

Pokud je DUZP od 1. 1. 2012, sdružení SPO: 

 musí přiznat a zaplatit daň na výstupu ve výši 20 000 Kč, 

 po splnění podmínek stanovených zákonem o dani z přidané hodnoty si může uplatnit 

nárok na odpočet daně v plné/krácené výši. 
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Neziskové organizace, které realizují velké investiční akce, tak mohou přijít nejen o nárok 

na odpočet DPH. Pokud mají povinnost krácení nároku na odpočet daně, převýší daňová 

povinnost nárok na odpočet daně. Může se tak stát, že v souvislosti s tímto ustanovením 

přijdou o nadměrný odpočet a ve zdaňovacím období jim vznikne vlastní daňová povinnost. 

4.5.2. Analýza uplatňování DPH zájmového sdružení právnických osob SPO 

Sdružení SPO se stalo plátcem DPH svým dobrovolným rozhodnutím a hlavním cílem tohoto 

rozhodnutí bylo získání finančních prostředků prostřednictvím nadměrného odpočtu daně. 

Sdružení tak reagovalo na velký objem plánovaných investic, které zamýšlelo provést 

v následujících letech. 

Analýza je podložena zejména hospodařením sdružení v roce 2011, kdy již mělo v realizaci 

výstavby projektů. V tomto roce sdružení dosahovalo nadměrného odpočtu v každém 

zdaňovacím období a při vypořádání nároku na odpočet daně se díky zvýšení vypořádacího 

koeficientu uplatnil nárok na odpočet v plné výši za celý kalendářní rok v částce 381 912 Kč 

(výpočet 4.6). Dá se konstatovat, že rozhodnutí stát se plátcem daně z přidané hodnoty 

se zájmovému sdružení vyplatilo a hlavní cíle uplatňování DPH byly pro rok 2011 splněny. 

Na druhou stranu je však potřeba uvést obavu, že příjmy z nadměrného odpočtu budou 

ve větší míře vráceny zpět do státního rozpočtu. Sdružení se snažilo omezit osvobozená 

plnění bez nároku na odpočet daně, která by jim zkracovala odpočet daně u některých 

přijatých plnění, a prováděla rozhodnutí, která jim momentálně umožnila získat vyšší nárok 

na odpočet (např. způsob použití investice ve výstavbě). Nebralo ohled na dopady, které 

mohou nastat v budoucnu prostřednictvím zvýšení zálohového koeficientu a úpravy odpočtu 

daně. Pokud sdružení např. pořídí nemovitost za 500 000 Kč bez DPH, u které uplatní plný 

nárok na odpočet daně ve výši 100 000 Kč, ale v období pro úpravu odpočtu daně změní účel 

použití pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, bude muset vracet DPH 

ve výši součinu 1/10 nároku na odpočet daně (10 000 Kč) a rozdílu mezi poměry skutečného 

a plánovaného využití pro zdanitelná plnění. 

Investiční činnosti jsou ve větší míře financovány prostředky z dotací. Z tohoto hlediska je 

zapotřebí provést projektový záměr a uvést cíle s ohledem na využití majetku pořízeného 

z dotace. Sdružení SPO pro uplatnění co nejvyššího možného odpočtu daně projektovalo 

investice zejména pro účely zdanitelných plnění, konkrétně pronájem plátcům DPH. V tomto 

případě je nutný souhlas poskytovatele dotace k pronájmu, který si musí sdružení zařídit. Dále 

by pak mělo provést zhodnocení, zda sdružení bude dále provádět zejména svou hlavní 
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činnost (tj. kulturní činnost), pro kterou bylo založeno. Sdružení by nemělo provozovat 

pronájmy v takové míře, která by převýšila výkon hlavní činnosti sdružení. 

Účel, pro který byla poskytnuta dotace, musí být dodržen po dobu udržitelnosti projektu. 

Sdružení v rámci svých projektů uvedla DPH jako způsobilý i nezpůsobilý výdaj, 

podle využití majetku ke zdanitelným nebo osvobozeným plněním. V případě nedodržení 

účelu může být část dotace vrácena. Sdružení by tedy mělo projektu věnovat větší pozornost, 

protože příjmy z dotací jsou pro ni významnější než příjmy z nadměrného odpočtu. 

Pro optimální uplatnění nároku na odpočet by sdružení mělo provést předpokládaný plán 

výnosů pro pořizovaný majetek s ohledem na to, zda se bude jednat o uskutečněná plnění, 

která: 

 budou předmětem daně a v jaké míře, 

o zdanitelné plnění, 

o osvobozené plnění od daně bez nároku na odpočet daně, 

 nebudou předmětem daně a v jaké míře. 

Při řešení problematiky odpočtu DPH u sdružení SPO je zapotřebí stanovit pravidla 

správného uplatnění osvobození podle § 61 písm. e) zákona o DPH, které se týká provozování 

kulturních služeb. Tyto činnosti jsou hlavním cílem sdružení, proto nemohou být úplně 

vyloučeny. Do tohoto osvobození její činnosti spadají, protože je “právnickou osobou, která 

nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání”
29

. Vzhledem k poslání, bude sdružení 

SPO realizovat činnosti, které jsou osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, např. 

pokud bude organizovat svým jménem akci. To znamená povinnost krácení nároku 

na odpočet daně. Sdružení by tedy mělo přistupovat k investicím opatrněji a raději zvolit 

na počátku nižší nárok na odpočet daně, který při vyšším podílu zdanitelných plnění může být 

vrácen. 

Zákon o DPH byl od 1. 4. 2011 novelizován v oblasti nároku na odpočet daně a sdružení bylo 

umožněno uplatnění plného odpočtu u přijatých plnění týkajících se dlouhodobého majetku 

vytvořeného vlastní činností, a to tehdy, pokud ke dni zavedení majetku do užívání přizná 

a zaplatí daň. Následný odpočet daně poté bude prováděn úpravou odpočtu daně podle výše 

koeficientu v roce zařazení a následujících letech. Pro sdružení to znamená sledování poměru 

mezi činnostmi osvobozenými bez nároku na odpočet a zdanitelnými plněními na daném 

majetku. Aby mohl být plný nárok na odpočet správně uplatněn, je vhodné u takovýchto 

                                                 
29

 podle § 61 písm. e) zákona o DPH 
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investic vést evidenci přijatých plnění od jednotlivých dodavatelů a uplatňování nároku 

na odpočet u jednotlivých dodávek. Dále by si sdružení mělo naplánovat, jak bude majetek 

využíván a jaké budou finanční dopady v jednotlivých letech. 

Od 1. 1. 2012 se v některých činnostech (obecně stavební a montážní práce) uplatňuje režim 

přenesení daňové povinnosti, který se sdružení také dotýká. Toto ustanovení zákona o DPH 

ruší příjmy z nároku na odpočet u příjemců těchto plnění a dopad může být i negativní, např. 

u kráceného nároku na odpočet daně. 

Sdružení SPO dosahuje v kalendářním roce 2011 nadměrných odpočtů, ale v budoucnosti 

hrozí vrácení jejich části. Vzhledem k novelám zákona o DPH by sdružení mělo naplánovat 

postup v této problematice a předejít případným rizikům, které mohou v budoucnu nastat. 

Při řešení této problematiky je přitom nutno brát v úvahu souvislosti stanovené zákonem 

o DPH a nepohlížet na získání nadměrného odpočtu jako na jednorázovou finanční transakci. 

Režim přenesení daňové povinnosti je v rozporu s cílem uplatňování DPH sdružení SPO, 

proto je zapotřebí zaujmout stanovisko k tomuto problému a kriticky očekávat snížený 

nadměrný odpočet v dalších letech. 

Jelikož sdružení již překročilo obrat pro povinnou registraci DPH, nemůže se rozhodnout 

pro variantu zrušení registrace. V případě, pokud vratky DPH budou v následujících letech 

vysoké, musí se sdružení rozhodnout, jak bude dál postupovat, aby nebyla ohrožena jeho 

činnost.  

Sdružení by mělo mít snahu, aby nebyl v dalších letech příliš velký nárůst osvobozených 

plnění bez nároku na odpočet daně na celkových uskutečněných plněních. Znamená to hlavně 

minimalizaci pronájmu nebytových prostor neplátcům DPH a dále také dořešení naučně 

vzdělávací trasy, jejíž součástí bude kulturní technická památka. Využilo by se tak zákonných 

ustanovení a v souladu s nimi by provoz památky nespadal pod osvobozená plnění bez nároku 

na odpočet daně. 

S ohledem na budoucí využití majetku a úpravu odpočtu daně by sdružení mělo v návaznosti 

na krácený odpočet daně také řešit odpočet daně u investičních akcí, které podléhají režimu 

přenesení daňové povinnosti. Čím více bude odpočet krácen, tím nižší bude nadměrný 

odpočet za zdaňovací období, případně sdružení může vzniknout vlastní daňová povinnost. 

U majetku, který je již zařazen do užívání, by sdružení mělo dodržet účel, pro který byl 

majetek původně pořizován. Důvodem může být vrácení DPH v období pro úpravu odpočtu 

daně nebo vrácení dotací při nedodržení podmínek v době udržitelnosti projektu. Pokud 
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sdružení použije majetek pro jiné účely a uplatněný odpočet byl při pořízení vyšší (např. 

sdružení nebude realizovat původně předpokládaný pronájem plátcům, ale bude plnění 

uskutečňovat pod svým jménem s osvobozením od daně bez nároku na odpočet daně), musí 

vrátit část DPH do státního rozpočtu. Navíc podobné změny u majetku pořízeného z dotací by 

mohly mít za následek také vrácení části nesprávně použité dotace. 

Všechna tato doporučení jsou s ohledem na finanční stabilitu zájmového sdružení SPO. 

Pokud totiž bude dříve vysoký nadměrný odpočet v dalších letech příčinou vrácení části DPH, 

může dojít k vlastní daňové povinnosti a sdružení se může dostat do finančních problémů. 

Čím více bude odpočet daně snižován vratkami DPH, tím je pravděpodobnější, že toto riziko 

nastane.  

Zájmové sdružení SPO by z tohoto důvodu mělo vést podrobnou evidenci pro účely daně 

z přidané hodnoty, která by měla zejména obsahovat: 

 přijatá plnění a velikost nároku na odpočet DPH, 

 uskutečněná zdanitelná plnění, 

 osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně a jejich podíl na celková uskutečněná 

plnění, 

 plnění, která nejsou předmětem daně, 

 způsob financování těchto plnění. 

Dále by měl být sdružením sestaven plán využití majetku včetně dopadů daně z přidané 

hodnoty na hospodaření sdružení. 

Sdružení SPO má v této oblasti před sebou velký kus práce, který si musí uvědomit. Je 

zapotřebí klást větší důraz na dotační politiku a daňovou problematiku a plánovat pečlivěji 

důsledky svých rozhodnutí do budoucnosti s ohledem na finanční stabilitu. 
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5. Závěr 

Daň z přidané hodnoty je velmi rozsáhlou oblastí a její uplatňování závisí na mnoha 

faktorech. Pro neziskové organizace je to složitější o skutečnost, že musí rozklíčovat 

jednotlivá plnění podle toho, zda se jedná o plnění hlavní činnosti, která jsou osvobozena, 

nebo o plnění hlavní činnosti, která jsou zdanitelná. Navíc při uskutečňování vedlejší činnosti 

se na tuto činnost pohlíží jako na činnost podnikatelskou a některá osvobození od daně 

z přidané hodnoty nemohou být uplatněna. Současná legislativní úprava značně znevýhodňuje 

postavení neziskových organizací, které provozují vedle hlavní činnosti také činnost 

hospodářskou. 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit dopady uplatňování daně z přidané hodnoty na činnost 

nestátních neziskových organizací a uvést předpoklady, za jakých je pro neziskové organizace 

výhodné se stát plátcem DPH a naopak, v jakých případech je lepší zůstat neplátcem DPH.  

Diplomová práce dokázala, že oblast daně z přidané hodnoty je velmi složitá. 

Než se nezisková organizace stane plátcem DPH, ať už dobrovolně nebo povinně ze zákona 

o DPH, měla by provést důkladnou analýzu své činnosti včetně dopadů z uplatňování daně 

z přidané hodnoty na její hospodaření. K tomu je velmi vhodné využít daňového poradenství 

a další odborné pomoci, jako např. odborné vypracování analýz. Nezisková organizace jako 

plátce DPH musí i při výkonu své činnosti počítat s výdaji za daňové a účetní poradenství 

a jiné odborné konzultace (auditoři, školení), neboť vzhledem ke složitosti daňové 

problematiky ji nedokáže sama o sobě obsáhnout. Rozhodně není na místě ohledně 

uplatňování DPH šetřit a snažit se proplést úskalími daňové legislativy v rámci neziskové 

organizace bez odborné pomoci. Vyšší současné výdaje mohou neziskové organizaci 

v budoucnu ušetřit nemalé výdaje spojené s DPH a pomohou vyhnout se riziku ohrožení 

finanční stability. 

Vzhledem k tomu není uplatňování DPH vhodné pro malé neziskové organizace, např. 

pro malá občanská sdružení, které by nebyly schopny pokrýt výdaje vzniklé v souvislosti 

s uplatňováním DPH. Možnost využít kvalitní daňové poradenství není levnou záležitostí. 

Stejně tak nemohou být opomenuty ostatní výdaje, které vznikají v souvislosti s uplatňováním 

DPH, jako např. koupě nového softwaru a jeho pravidelné aktualizace, přijetí nových 

zaměstnanců, zajištění školení. 

Pokud má nezisková organizace tu možnost „vybrat si“ být plátcem DPH, musí si uvědomit, 

jaké činnosti uskutečňuje. Stanovisko, zda se vyplatí uplatňování DPH u neziskové 
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organizace, není jednotné a záleží hlavně na jejím předmětu činnosti. Navíc si musí uvědomit 

počáteční náklady, které jsou nutné vynaložit s registrací k této dani. 

V dnešní době je pro neziskové organizace velmi jednoduché stát se  plátcem DPH povinně 

ze zákona. Obrat 1 000 000 Kč za 12 měsíců může být pro menší organizace nedosažitelný, 

u velkých sdružení však může být obrat překročen v prvním čtvrtletí. Stačí, aby organizace 

měla např. příjem z reklamy a zvýší se jí obrat. Pro neziskovou organizaci tak bude daleko 

výhodnější mít příjem ve formě daru, než příjem z reklamy. Další situací jak je možné stát 

se snadno plátcem DPH je např. pořízení služby od osoby neusazené v tuzemsku (např. pokud 

pořídí software ze zahraničí). Podmínky jsou pak velmi rychle překročeny. 

Pokud nezisková organizace na základě svých poznatků, předpokladů a analýz usoudí, že se jí 

nevyplatí být plátcem DPH, měla by v souladu se zákonem o DPH vykonávat svou činnost 

tak, aby se vyhnula plněním, která ji zakládají povinnou registraci nebo navyšují obrat. Může 

také vymyslet jiná řešení, při kterých se jí vyplatí být plátcem DPH, aniž by byla narušena její 

činnost. 

Například pokud je důvodem pro to, aby se nestala plátcem, krácení nároku na odpočet daně 

na vstupu v důsledku osvobození podle § 61, může se stát obchodní společností pod právní 

formou společnosti s ručením omezeným, která není založena za účelem podnikání. 

V takovém případě by se na ni z daňového hlediska pohlíželo jako na podnikatelský subjekt 

a nemohla by uplatnit osvobození od daně bez nároku na odpočet daně podle § 61 zákona 

o DPH, které by krátilo nárok na odpočet daně. 

Dalším řešením může být také vyčlenění osvobozených činností do samostatné neziskové 

organizace a zdanitelných činností do jiného subjektu. Zisk tohoto subjektu by pak mohl být 

poskytnut na činnost neziskové organizace formou daru. Přijaté dary nejsou předmětem daně 

z příjmů ani předmětem daně z přidané hodnoty. Navíc poskytnutí darů podle zákona 

o daních z příjmů může při splnění podmínek dárci snížit základ daně z příjmů právnických 

osob. Bylo by však zapotřebí řešit daňové souvislosti z hlediska daně darovací, zda se jedná 

o osvobozené bezúplatné nabytí majetku.  

Tato řešení však musí být hodnocena z více pohledů, zejména pokud je nezisková organizace 

příjemce dotace. Příjemce dotace je pouze jeden a v takovém případě by nebylo možné 

rozdělení neziskové organizace do více subjektů. 

V případě, kdy se nezisková organizace stane plátcem DPH, musí pečlivě zhodnotit důsledky 

této skutečnosti a pečlivě naplánovat uplatňování DPH při její činnosti. Uplatňování DPH 
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může být pro neziskové organizace jak výhodou, tak také nevýhodou. Jinak bude v postavení 

nezisková organizace, která na základě důsledného plánu realizuje projekty financované 

dotacemi s plným nárokem na odpočet DPH, na druhé straně zase bude nezisková organizace, 

která má omezené finanční zdroje pro realizaci investičních akcí, většinu takových akcí 

realizuje z dotací a uskutečňuje zejména plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet 

daně. Záleží na každé neziskové organizaci a na dobré znalosti nejen daňové problematiky, 

zda se s aplikací této daně správně vypořádá. 

V současné době zákon o DPH prochází významnými legislativními změnami, zejména 

novelami k 1. 4. 2011 a 1. 1. 2012. Největší míra změn se dotkla nároku na odpočet daně, 

oblasti pro úpravu a vyrovnání odpočtu daně a zavedení režimu přenesení daňové povinnosti 

na určitá plnění. Režim přenesení daňové povinnosti významně ovlivnil plátce DPH zejména 

od 1. 1. 2012, kdy se tento režim začal uplatňovat u poskytování stavebních a montážních 

prací. Chystané novely tohoto zákona by do budoucna měly sjednotit sazbu daně, prodloužit 

osvobození při převodu nemovitosti, snížit administrativní zátěž při vystavování 

elektronických dokladů (nebude vyžadován elektronický podpis) a dále se např. projednávají 

úpravy v ustanoveních pro registraci a vznik plátcovství DPH. 

  



76 

 

Seznam použité literatury 

Odborné knihy a právní předpisy 

BAJER, Petr a Jiří MATYÁŠ. Praktický průvodce dotacemi z fondů Evropské unie. 1. vyd. 

Brno: EUROSPOLEČNOSTI, 2009. 122 s. ISBN 978-80-254-4017-9. 

BENDA, Václav a Ladislav PITNER. Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2011. 

6. vyd. Olomouc: ANAG, 2011. 480 s. ISBN 978-80-7263-676-1. 

BOUKAL, Petr. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). 1. vyd. Praha: Oeconomica, 

2009. 304 s. ISBN 978-80-245-1650-9. 

HAVEL, T. Daň z přidané hodnoty 2011. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 168 s. ISBN 

978-80-7357-622-6. 

KOLEKTIV AUTORŮ. Nevýdělečné organizace 2011. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2011. 316 s. ISBN 978-80-7357-625-7. 

KOLEKTIV AUTORŮ. Získejte dotace z fondů EU. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 160 

s. ISBN 978-80-251-2649-3. 

KUNEŠ, Zdeněk. DPH u nemovitostí a ve výstavbě k 1. 1. 2010. 2. vyd. Olomouc: ANAG, 

2010. 168 s. ISBN 978-80-7263-592-4. 

MERLÍČKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace – vznik, účetnictví, daně. 

11. vyd. Olomouc: ANAG, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7263-675-4. 

PELC, Vladimír. Daňové podmínky působení neziskových subjektů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2010. 164 s. ISBN 978-80-7400-190-1. 

URBANCOVÁ, Alžběta a Šárka KRYŠKOVÁ. Účetnictví nevýdělečných organizací A. 

2. vyd. Ostrava: VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2008. 232 s. ISBN 978-

80-248-1801-6. 

Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, 

pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání 

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

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů 



77 

 

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

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování občanů v politických stranách a v politických hnutích, 

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 

společností, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů 

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

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů 

 

Tištěná periodika 

BOZDĚCHOVÁ, Alenka. Neziskové organizace. Auditor. 2011, č. 7. ISSN 1210-9096. 

HUŠÁKOVÁ, Zdeňka. HRDLIČKOVÁ, Martina. BENCOVÁ, Kateřina. Neziskové subjekty 

a DPH. DPH Aktuálně. 2012, č. 4-5. ISSN 1214-7540. 

NOVÁKOVÁ, Miroslava. Režim přenesení daňové povinnosti a poskytování stavebních prací 

od 1. 1. 2012. DPH Aktuálně. 2011, č. 24. ISSN 1214-7540. 

SMETANOVÁ, Martina. Účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání. Auditor. 2011, č. 7. ISSN 1210-9096. 

VLKOVÁ, Jitka. Stavebníci krachovali a neplatili DPH. Teď je k tomu stát donutí. Mladá 

fronta Dnes. 15. 2. 2012. ISSN 1210-1168. 

ZOUHAR, Tomáš. Jak vymezit neziskovky?. Auditor. 2011, č. 7. ISSN 1210-9096. 

 

  



78 

 

Internetové zdroje 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Informace o soustvě základních registrů a registru 

osob [online]. ČSÚ [27. 7. 2011]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/_informace_o_soustave_zakladnich_registru_a_registru

_osob/$File/informace_zakladni_registry_vs.pdf 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Poslední měsíc k naplnění registru osob [online]. 

ČSÚ [2012]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/posledni_mesic_k_naplneni_registru_osob 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Seznam agendových míst registru osob [online]. ČSÚ 

[2011]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/seznam_agendovych_mist_registru_osob/$File/seznam_

agendovych_mist1.pdf 

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. MFČR, odbor Nepřímé daně: Změny 

v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 [online]. MFČR 

[11. 3. 2011]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/DANE_DPH_01042010_Zmeny-v-pravidlech-

uplatnovani-naroku-na-odpocet-dane(1).pdf 

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. MVČR: Systém základních registrů 

[online]. MVČR [2010]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/egon-symbol-egovernmentu-dokumenty-seznam-zakladnich-

registru.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d 

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ. SZRČR: O Správně základních registrů [online]. 

SZRČR [2010]. Dostupné z: 

http://www.szrcr.cz/sprava-zakladnich-registru 

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ. SZRČR: Registr osob [online]. SZRČR [2010]. 

Dostupné z: 

http://www.szrcr.cz/registr-osob 

  

http://www.mvcr.cz/clanek/egon-symbol-egovernmentu-dokumenty-seznam-zakladnich-registru.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
http://www.mvcr.cz/clanek/egon-symbol-egovernmentu-dokumenty-seznam-zakladnich-registru.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
http://www.szrcr.cz/sprava-zakladnich-registru


79 

 

Seznam zkratek 

DPH daň z přidané hodnoty 

EU Evropská unie 

Q kvartál 

RRRS Regionální rada regionu soudržnosti 

SPO Sdružení právnických osob, název organizace 

VAT value added tax 

ZDPH zákon o dani z přidané hodnoty 
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