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1 Úvod  

 

Neziskový sektor je důležitou součástí ekonomického i politického prostředí každé 

vyspělé země. Ve většině případů se neziskové organizace orientují na specifické potřeby lidí, 

které stát, ani ziskový sektor nemůže plně uspokojit, z tohoto důvodu jsou neziskovým 

organizacím ze strany státu poskytována jistá zvýhodnění jak v účetní, tak daňové oblasti. 

Základním cílem neziskové organizace není dosažení zisku.  

 

Neziskový sektor zažívá v současné době obrodu a dynamický rozvoj, získává silný 

vliv na součastnou společnost. Dnes se s neziskovými organizacemi setkáváme denně. 

Neziskové organizace jsou brány jako běžná součást společnosti a působí v sociální, 

vzdělávací, zdravotní, sportovní, kulturní a řadě dalších oblastí.  

 

Neziskové organizace začaly působit a vznikat ve společnosti velmi rychle, avšak 

problém nastal v upravování legislativních podmínek jejich činností včetně pravidel  

pro fungování, které časově zaostávaly. Po více než dvaceti letech stále chybí schválení 

potřebných zákonů i právních úprav. Dále chybí definování pojmu neziskové organizace 

v právních předpisech. Neziskové organizace jsou pouze vymezeny jako subjekty,  

které nebyly založeny za účelem podnikání.  

 

Cílem mé diplomové práce je, na základě analýzy současné legislativní úpravy, 

účtování a daní neziskových organizací, srovnat dva systémy, a to systém České republiky 

a Slovenské republiky. V diplomové práci analyzuji nejen účetnictví, ale i všechny daně, které 

jsou v čase tvorby diplomové práce v obou zemích platné. Problematiku veřejně prospěšné 

neziskové soukromoprávní organizace v práci zpracovávám z důvodu, že tzv. mimovládní 

organizace jsou hlavními přispívateli k posilování a uplatňování demokracie a lidských práv. 

Dalším důvodem pro zpracování tohoto tématu je můj zájem o oblast účetnictví. 

Mimovládním sektorem se v diplomové práci zabývám z důvodu, že neziskové organizace 

pomáhají státu naplňovat jeho poslání. Ve své práci se věnuji především obecně prospěšným 

organizacím, nadacím a nadačním fondům, církvím a náboženským hnutím a v neposlední 

řadě i politickým stranám a politickým hnutím. 
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Práce je rozdělena do pěti kapitol. Druhá kapitola se věnuje problematice neziskových 

organizací v ČR. V této kapitole vymezuji legislativní úpravu, metody účtování, účtové 

osnovy, účetní závěrku a zdaňování organizací neziskového sektoru v České republice. 

Předmětem třetí kapitoly je právní úprava, metody účtování, účtové rozvrhy, účetní 

závěrka a daně neziskových organizací Slovenské republiky.  

Čtvrtá kapitola je zaměřena na komparaci právní úpravy, účetnictví a daní  

České republiky a Slovenské republiky. Komparace účetnictví se zabývá komparací právních 

předpisů účetnictví, jeho rozsahu, účtové osnovy a komparací povinnosti auditu  

u mimovládních neziskových organizací.  

Závěrečná kapitola se věnuje zjištěným rozdílům v uvedených systémech  

České republiky a Slovenské republiky.  
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2 Právní úprava, účetnictví a daně neziskových organizací 

v České republice 

 

Neziskové organizace jsou subjekty, které nebyly založeny a zřízeny za účelem 

podnikání. Neziskové organizace zakládá v České republice stát, společnost nebo člověk. 

Organizace se zakládají za účelem provozování veřejného zájmu. Veřejný zájem se liší  

od soukromých zájmů, okruhem osob, tento okruh osob je neurčitý. Zájem může být 

celospolečenský, lokální nebo skupinový. Celospolečenským zájmem může být například 

zlepšení stavu ovzduší v České republice. Lokálním zájmem je například zlepšení duševního 

zdraví dětí v dětských domovech v Ostravě. Skupinovým zájmem můžeme rozumět pomoc 

hendikepovaným rybářům.  

Hlavním kritériem je, že nezisková organizace musí být právnickou osobou. Povinnost 

zaregistrovat se u příslušného místa, daného zákonem, je dalším kritériem.  

Český statistický úřad vede seznam ekonomických subjektů. V seznamu 

ekonomických subjektů nalezneme neziskové organizace pod jejich identifikačním číslem. 

Identifikační číslo neziskové organizaci přidělí ČSÚ.  

Neziskové organizace většinou nedosahují zisku, ale toto nemusí být vždy pravidlem. 

Některé z organizací mohou zisku dosahovat. Základním cílem neziskové organizace je však 

poskytnutí určitých, jí určených potřeb. Od podnikatelských subjektů se liší tím, že jejich 

nejvýznamějším cílem není dosažení zisku. Od státních podniků se odlišuje dobrovolným 

členstvím.  

 

Veřejný zájem a veřejná prospěšnost neziskových soukromoprávních 

organizací 

 Neziskové organizace vznikají z důvodu tržního selhání, z důvodu státního selhání,  

a v neposlední řadě osobní motivací založit neziskovou organizaci, nebo pouze z důvodu  

lepší spolupráce mezi organizacemi.  

V případě tržního selhání hovoříme o nedostatečné nabídce či poptávce a tím 

nedokonalé tržní ceně. Dalším z důvodů selhání je fakt, že nedochází k optimálnímu 

využívání zdrojů, eventuálně nemusí být zúčastněné osoby dostatečně informovány. Na trhu 

je místo a může být zaplněno vytvořením neziskové organizace. Stát využívá své možnosti 

zasahovat do tržního hospodářství různými regulacemi. V žádném tržním hospodářství  

však stát ani trh nedokáže pokrýt rozsáhlé potřeby všech obyvatel.  
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Stát realizuje své zájmy většinou globálně, oproti neziskovým organizacím,  

které se mohou zabývat problémy jednotlivých skupin, či dokonce i problémy jednotlivců. 

V případě, že by se stát zabýval jednotlivci, bylo by to pro něj velmi nákladné a neefektivní. 

Volné místo zaplní ve většině případů určitá nezisková organizace.  

Neziskové organizace jsou státem podporovány pro jejich snahu dosahovat 

společenského blahobytu. Lidé se dobrovolně sdružují,  aby pomáhali, poskytovali různé 

služby, ochraňovali lidské práva, nebo přírodní prostředí. V mnoha případech také poskytují 

vzdělání a v neposlední řadě mají vliv na politickou situaci v zemi. Neziskové organizace 

rovněž vytvářejí zázemí pro svou víru, církevní obřady a podobně.  

Hlavním posláním neziskových organizací je pomáhat nejen samotným občanům,  

ale i státu.  

 

2.1 Členění neziskových organizací  

 

Neziskové organizace jsou typologicky členěny podle různých hledisek.  

1. Z hlediska účasti státu na řízení členíme neziskové organizace na: 

 státní,  

 nestátní.  

 

Státní organizace můžeme nazvat také organizacemi vládními. Do státních neziskových 

organizací řadíme například obce, kraje a příspěvkové organizace. Nestátní organizace bývají 

nazývány soukromé, nevládní nebo i občanské. Mezi nestátní organizace patří například 

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

a náboženské společnosti.  

 

2. Členění podle způsobu financování: 

 jen z veřejných rozpočtů, 

 jen z realizace své činnosti, 

 z části veřejných rozpočtů, 

 z různých zdrojů. 

 

Čistě z veřejných rozpočtů jsou financovány organizační složky státu, kraje a obce. 

Částečně z veřejných rozpočtů se financují politické strany, církve a příspěvkové organizace. 

Pokud jsou organizace financovány z  různých zdrojů, znamená to, že jsou financovány  
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jak zisky z vlastní činnosti, tak dary, sponzorstvím a různými sbírkami. Realizace z vlastní 

činnosti znamená, že organizace má příjmy ze své činnosti. 

 

3. Členění dle charakteru: 

 neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, 

 neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, 

 neziskové veřejnoprávní organizace rozpočtového a příspěvkového typu, 

 ostatní neziskové organizace veřejnoprávní, 

 neziskové organizace typu obchodních společností. 

   

Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné jsou občanská sdružení, 

zájmová sdružení právnických osob a profesní komory. Vzájemně prospěšné organizace 

poskytují služby jen svým členům, tzv. skupině občanů, kteří mají společný zájem. 

Do neziskových soukromoprávních organizací veřejně prospěšných řadíme nadace  

a nadační fondy, politické strany a politická hnutí, dále církve a náboženské společnosti. 

Veřejně prospěšné organizace poskytují služby veřejnosti a jejich služeb mohou využít 

všichni občané, kteří tyto služby potřebují. 

Obce, kraje, příspěvkové organizace patří do neziskových veřejnoprávních organizací 

rozpočtového a příspěvkového typu.  

Ostatní neziskové organizace veřejnoprávní jsou například Český rozhlas a Česká 

televize, dále státní fondy a veřejné výzkumné instituce.  

Spíše výjimečně vznikají neziskové organizace typu obchodních společností, 

například akciové společnosti, nebo společnosti s ručením omezeným.  

 

2.2 Legislativní úprava 
 
 

V České republice neexistuje konkrétní zákon, který by upřesnil předmět činnosti, 

hospodaření a zdanění neziskových organizací. České účetní předpisy definují neziskové 

organizace ve vyhlášce č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to pro účetní jednotky, u kterých 

hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. 

 Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky, u kterých není hlavním předmětem činnosti 

podnikání: 

 politické strany a politická hnutí, 
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 občanská sdružení, 

 církve a náboženské společnosti, 

 obecně prospěšné společnosti, 

 zájmová sdružení právnických osob, 

 organizace s mezinárodním prvkem, 

 nadace a nadační fondy, 

 společenství vlastníků jednotek,  

 veřejné vysoké školy, 

 Česká televize, 

 Český rozhlas, 

 profesní komory, 

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

 

Daň z přijmů právnických osob 

V § 18 odstavce 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů jsou uvedeni poplatníci, 

kteří nejsou založeni a zřízeni za účelem podnikání. Mezi tyto poplatníky patří zejména: 

 „zaregistrované církve, a náboženské společnosti, 

 nadace a nadační fondy, 

 občanská sdružení, 

 obecně prospěšné společnosti, 

 oborové organizace, 

 politické strany a politická hnutí, 

 příspěvkové organizace, 

 státní fondy, 

 školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu, 

 veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, 

 obce a kraje, 

 organizační složky státu, 

 zájmová sdružení právnických osob, která musí mít právní subjektivitu a nesmí 

být zřízena za účelem výdělečné činnosti.“ 

 

Zákon o daních z příjmů, č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zmiňuje  

o neziskových organizacích v § 18 odstavce 3: 
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„U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání 

jsou předmětem daně vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného  

s výjimkou z úplatných převodů a úplatného užívání státního majetku mezi organizačními 

složkami státu a státními organizacemi a z pronájmů a prodeje státního majetku, které jsou 

podle zvláštního právního předpisů příjmem státního rozpočtu.“ 

Zákon o daních z příjmů dále vyjmenovává zvlášť poplatníky, kteří jsou například 

veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí, poplatníky zřízené k poskytování 

veřejné služby v televizním a rozhlasovém vysílání, u nichž však nevyjmenovává  

co je předmětem daně, ale poukazuje na to, co předmětem daně není. 

 

Občanský zákoník 

V občanském zákoníku je uvedeno rozdělení právnických osob. Konkrétně  

v § 18 zákona č. 40/1964 Sb, ve znění pozdějších předpisů, občanského zákoníku,  

který rozděluje pravnické osoby na: 

„a) sdružení fyzických nebo právnických osob, 

b) účelová sdružení majetku, 

c) jednotky územní samosprávy, 

d) jiné subjekty, u kterých to stanoví zákon.“ 

 

Za jednotky územní samosprávy se považují obce a kraje. Účelová sdružení majetku 

jsou nadace. Občanská sdružení zařadíme do sdružení fyzických nebo právnických osob.  

Za jiné subjekty považujeme například Český rozhlas, Českou televizi, ale také i profesní 

komory.  

 

2.2.1 Přehled neziskových organizací, jejich právní úprava a registrace 

Tab. 2.1 Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné 

Druh neziskové 

organizace. 

Právní úprava  

Registrace Číslo zákona Název zákona 

Občanská sdružení 83/1990 Sb. Občanský zákoník Ministerstvo vnitra 

Zájmová sdružení 

právnických osob 

40/1964 Sb. o sdružování občanů Ministerstvo vnitra 

Profesní komory Viz tabulka č. 2.2 

Zdroj: Urbancová, Kryšková (2008, s. 11) 
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Tab. 2.2 Profesní komory a jejich právní úprava 

 

Druh neziskové 

organizace. 

Právní úprava 

Číslo zákona Název zákona 

Česká advokátní komora 85/1996 Sb. o advokacii 

 

Česká komora architektů 

 

360/1992 Sb. 

o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě 

Česká komora 

autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve 

výstavbě 

 

360/1992 Sb. 

o výkonu povolání autorizovaných architektů  

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě 

Česká lékárnická komora 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České 

stomatologické komoře a České lékárnické 

komoře 

Česká lékařská komora 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České 

stomatologické komoře a České lékárnické 

komoře 

Česká stomatologická 

komora 

220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České 

stomatologické komoře a České lékárnické 

komoře 

Komora auditorů 93/2009 Sb. o auditorech  

Komora daňových poradců 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a KDP ČR 

Notářská komora ČR a 

notářské komory 

358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti 

Zdroj: Urbancová, Kryšková (2008, s. 11) 

 

Tabulka 2.2. pojednává o profesních komorách České republiky. Profesní komory  

se nezapisují do žádného rejstříku.  
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Tab. 2.3 Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné 

Druh neziskové 

organizace 

Právní úprava  

Registrace Číslo zákona Název zákona 

 

Obecně prospěšná 

společnost 

 

248/1995 Sb. 

o obecně prospěšných společnostech, a 

o změně a doplnění některých zákonů 

krajský rejstříkový 

soud 

 

Nadace a nadační fondy 

 

227/1997 Sb. 

o nadacích a nadačních fondech,  

a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů 

krajský rejistříkový 

soud 

 

Politické strany a 

politická hnutí 

 

424/1991 Sb. 

o sdružování v politických stranách a 

v politických hnutích, ve znění pozdějších 

předpisů 

Ministerstvo vnitra 

 

Církve a náboženské 

společnosti 

 

3/2002 Sb. 

o svobodě náboženského vyznání a 

postavení církví a náboženských 

společností, a o změně některých zákonů 

Ministerstvo 

kultury 

Zdroj: Urbancová, Kryšková (2008, s. 12) 

 

Tab. 2.4 Neziskové veřejnoprávní organizace rozpočtového a příspěvkového typu 

Druh neziskové 

organizace 

Právní úprava  

Registrace Číslo zákona  Název zákona 

 

Organizační složky států 

 218/2000 Sb., 

+219/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů, 

o majetku ČR a jejím vystupování v právních 

vztazích 

 

kraje, obce 

Organizační složky  

250/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů 

Organ. složka 

státu 

 

Příspěvkové organizace 

 

 218/2000 Sb., 

+ 219/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů, 

o majetku ČR a jejím vystupování v právních 

vztazích 

 

Organizační 

složka státu 

Příspěvkové organizace    250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů 

Min. školství, 

krajský úřad 

Vyšší územně správní 

celky 

347/1997 Sb. 

+ 129/2000 Sb. 

o vytvoření vytvoření VÚSC, 

o krajích 

Min. vnitra, 

krajský rejstřík 

soud. 

Obce 128/2000 Sb. o obcích Minist. vnitra 

Zdroj: Urbancová, Kryšková (2008, s. 13) 
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Tab. 2.5 Ostatní neziskové veřejnoprávní organizace  

Druh neziskové 

organizace 

Právní úprava  

Registrace 
Číslo zákona Název zákona 

Český rozhlas 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu - 

Česká televize 483/1991 Sb. o České televizi - 

Česká televize a 

rozhlas 

231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání a o změně dalších zákonů 

licence 

Veřejné vysoké školy 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů 

Min. školství 

Veřejné výzkumné 

instituce 

341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích Ministerstvo 

školství 

Státní fondy Viz tabulka č. 2.6 

Zdroj: Urbancová, Kryšková (2008, s. 12) 

 

V tabulce 2.5 nalezmene ostatní neziskové veřejnoprávní organizace. Český rozhlas  

a Česká televize se nezapisují do žádného registru. Česká televize a Český rozhlas,  

které se řídí zákonem číslo 231/2001 Sb., musí však získat licenci od Rady pro rozhlasové  

a televizní vysílání. 

 

Tab. 2.6 Státní fondy 

 

Druh státního fondu 

Právní úprava 

Číslo zákona Název zákona 

Pozemkový fond ČR 569/1991 Sb. o pozemkovém fondu ČR 

 

SF dopravní infrastruktury 

 

104/2000 Sb 

o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně 

zákona č. 171/1991 sb, o působnosti orgánů ČR  ve 

věcech převodů majetku státu na jiné osoby  

a o FNM ČR, ve znění pozdějších předpisů 

SF kultury 239/1992 Sb. o Státním fondu kultury ČR 

SF na podporu kinematografie 241/1992 Sb. o Státním fondu ČR pro podporu a rozvoj české 

kinematografie 

 

SF rozvoje bydlení 

 

211/2000 Sb. 

o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 

171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR  

ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby  

a o FNM ČR, ve znění pozdějších předpisů 

SF životního prostředí 388/1991 Sb. o Státním fondu životního prostředí ČR 
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Státní zemědělský intervenční 

fond 

256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervenčním fondu  

a o změně některých dalších zákonů 

Zdroj: Urbancová, Kryšková (2008, s. 12) 

 

2.2.2 Obecně prospěšná společnost 

 

 Obecně prospěšná společnost se řídí zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Zákon byl přijat 28. 9. 1995, a prvního ledna 1996 nabyl účinnosti. 

 Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, která poskytuje veřejnosti obecně 

prospěšné služby za předem stanovených podmínek. Podmínky jsou pro všechny organizace 

stejné.  

 

Založení a vznik obecně prospěšné společnosti 

Obecně prospěšnou společnost může založit fyzická osoba, právnická osoba, i stát 

nebo územní samosprávné celky. Obecně prospěšná společnost se zakládá zakládací 

smlouvou, nebo zakládací listinou. Zakládací listina se sepisuje v případě, když je jeden 

zakladatel.  

Zakládací listina nebo zakládací smlouva obsahuje:  

a) u právnické osoby: název, sídlo a identifikační číslo osoby zakladatele,  

b) jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození 

zahraničního zakladatele, nebylo-li přiděleno rodné číslo, 

c) trvalý pobyt zakladatele v případě, že se jedná o fyzickou osobu, 

d)  název a sídlo obecně prospěšné společnosti, 

e) druhy činností, které bude obecně prospěšná společnost poskytovat, 

f) podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb, 

g) dobu trvání činnosti u obecně prospěšné společnosti to může být na dobu určitou  

i neurčitou,  

h) u členů správní rady, se uvede jméno, rodné číslo, u cizích státních příslušníků,  

kterým nebylo přiděleno rodné číslo, datum narození a trvalý pobyt, 

i) jméno, rodné číslo a trvalý pobyt ředitele, 

j) jméno, rodné číslo a trvalý pobyt členů dozorčí rady; u cizince jméno, rodné číslo, 

datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, bydliště v cizině a adresa místa 

pobytu na území České republiky, 
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k) hodnoty vkladů,  

l) způsob a výše odměn členů správní rady, členů dozorčí rady a ředitele. 

 

Obecně prospěšná společnost vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných 

společností, který vede příslušný zákonem určený soud. Nejpozději do 90 dnů od založení 

obecně prospěšné společnosti, musí být podán návrh na zápis u krajského rejstříkového 

soudu. Pokud není tento termín dodržen, k založení neziskové organizace nedojde.  

 

Zánik a zrušení obecně prospěšné společnosti 

Obecně prospěšná společnost může zrušena s likvidací, nebo bez likvidace. Obecně 

prospěšná společnost se ruší uplynutím doby, na kterou byla založena, dosažením účelu 

založení, rozhodnutím správní rady o zrušení organizace, rozhodnutím soudu o zrušení,  

nebo dnem, kdy rozhodnutí nabylo právní moc. Další možností zániku neziskové organizace  

je fúze, či případné vyhlášení konkurzu. Po zrušení následuje výmaz z rejstříku, k tomuto datu 

zaniká obecně prospěšná společnost 

 

Hospodaření obecně prospěšné společnosti 

Obecně prospěšná společnost vykonává hlavní činnost. Kromě hlavní činnosti může 

vykonávat i činnosti vedlejší. Účast na podnikání jiných společností není dovolena.  

Hospodářský výsledek obecně prospěšné společnosti nesmí být použit ve prospěch 

zakladatelů a zaměstnanců. Důležité je, aby byl zisk použit k poskytování služeb,  

pro které byla obecně prospěšná společnost založena. 

 

Financování obecně prospěšné společnosti 

 Obecně prospěšná společnost je financována pomocí dotací, příspěvků, nebo z vlastní 

činnosti. Dotace může nezisková organizace získat ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních 

samosprávních celků, ze státních fondů. Příspěvky získává také od fyzických eventuálně 

právnických osob.  

 

 

 

 

 



17 

 

Účetnictví obecně prospěšné společnosti 

 Dokonce roku 2003 mohly obecně prospěšné společnosti používat jednoduché 

účetnictví. Od 1. 1. 2004 mohou obecně prospěšné společnosti vést účetnictví 

v zjednodušeném rozsahu.  

Obecně prospěšná společnost odděluje náklady a výnosy patřící k hlavní a vedlejší 

činnosti, a samozřejmě odděluje náklady i výnosy vynaložené na správu obecně prospěšné 

společnosti. 

 Účetní závěrku nemusí mít jednotka ověřenou auditorem, pokud však není příjemcem 

dotací přesahujících jeden milión korun českých, nebo pokud výše čistého obratu nepřesáhne 

sumu deseti miliónů korun českých. 

 

Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti 

 Výroční zpráva musí být po zpracování zveřejněna. Správní rada určí termín 

zpracování i zveřejnění, avšak tento termín nesmí překročit 6 měsíců po skončení daného 

účetního období. Obecně prospěšná společnost má povinnost uložit výroční zprávu do sbírky 

listin, nejpozději však do 30 dnů po jejím schválení. 

 

2.2.3 Nadace a nadační fond 

 

 Nadaci jako právní útvar znali již staří Římané. Občanský zákoník řešil postavení 

nadací do roku 1997, od tohoto roku je postavení nadací řešeno zákonem č. 227/1997 Sb.,  

o nadacích a nadačních fondech, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabyl účinnosti dne 21. října 1997. 

 Nadace je účelové sdružení majetku. Nadace patří mezi neziskové organizace,  

které se zřizují pro dosahování obecně prospěšných cílů. Zákon č. 227/1997 Sb. doslova uvádí 

co považujeme za obecně prospěšný cíl: 

„Obecně prospěšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských 

práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek  

a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu.“  
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Založení a vznik nadace 

 Písemnou smlouvou uzavřenou mezi zřizovateli, závětí nebo zakladatelskou listinou  

se zřizuje nadace. Zakladatelskou listinu použijme pokud je zakladatelem jediná osoba. 

Nadace vznikne až dnem registrace u nadačního rejstříkového soudu.  

Nadace musí mít nejméně 500 000 Kč základního nadačního jmění. Nadační jmění 

však nemusí být tvořeno pouze peněžními prostředky. Můžou jej tvořit cenné papíry, movitý 

či nemovitým majetek. V případě, že základní jmění tvoří uvedený majetek, musí být  

vždy oceněn znalcem.  

 

Zánik a zrušení nadace 

 Nadace zaniká dnem výmazu z rejstříku. Výmazu předchází zrušení. Zrušení nadace 

může být s likvidací nebo bez likvidace. Nadace se ruší dosažením účelu zřízení, rozhodnutím 

soudu o zrušení nadace, rozhodnutím o úpadku nebo na návrh zřizovatele. 

Soud zruší nadaci na návrh zřizovatele nebo vykonavatele závěti v případě že: 

1) nadační jmění kleslo pod 500 000 Kč a nedošlo k rozhodnutí o navýšení, nebo o fúzi, 

2) nadační jmění nepřináší žádný výnos, proto nedochází k plnění účelu zřízení nadace.  

 

Hospodaření nadace 

 Nadace hospodaří se svým majetkem. Nadace nesmí vlastním jménem podnikat,  

ale může za určitých podmínek svůj majetek pronajímat. Ze zákona má zakázáno majetek 

prodat, a je povinna majetek využívat jen pro účely, pro které byla zřízena. Nadace může 

pořádat tomboly, loterie, veřejné sbírky, kulturní, společenské i jiné akce.  

 

Financování nadace 

Nadace je financována dary, rovněž může poskytovat příspěvky jiným subjektům, 

nemůže však poskytovat dary. Nadace nesmí také financovat žádnou politickou stranu  

nebo politické hnutí.  

 

Účetnictví nadace 

 Nadace je povinna vést účetnictví v plném rozsahu, rovněž audit roční účetní závěrky 

je povinný. Hospodářský výsledek vznikne odečtením nákladů od výnosů.  
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Náklady na udržení a zhodnocení majetku, na propagaci, náklady související 

s provozem, odměny členům správní rady, dozorčí rady a revizora, vedou nadace odděleně  

od ostatních nákladů.  

 

Výroční zpráva nadace 

 Výroční zprávu schvaluje správní rada. Nejpozději do 30 dnů po schválení je nezbytné 

uložit zprávu u rejstříkového soudu. 

Dozorčí rada nadace, jako kontrolní orgán, přezkoumává výroční zprávu. Dozorčí radu 

mají nadace, které mají nadační jmění přesahující částku 5 miliónů Kč,  

nebo pokud tak stanoví nadační listina, či statut nadace. 

 

Tab. 2.7 Příjmy nadace  

Není 

předmětem 

daně

Zdanuje 

se sazbou 

základní

Osvobozeno

Dary Ano X X Ne

Reklama X Ano X Ano

Pronájem X X Ano Ne

Úrok z 

vkladů
X x Ano Ne

Daňový režim
Lze uplatnit 

případný náklad 

jako daňový

Příjem

 

Zdroj: Stuchlíková (2011, str. 37) 

 

Nadační fond vzniká, zaniká, financuje aktivity a hospodaří stejně jako nadace,  

ale na rozdíl od nadace, nadační fond: 

 může vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,  

 účetní závěrku musí mít ověřenou auditorem jen pokud součet nákladů, nebo součet 

výnosů, nebo hodnota majetku je vyšší než 3 000 000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

2.2.4 Politické strany a politické hnutí 

 

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

ve znění pozdějších předpisů upravuje politické strany a politická hnutí. Zákon byl přijat dne 

2. října 1991, a nabyl účinnosti už 1. listopadu 1991. Zákon občanům přisuzuje právo 

sdružovat se v politických stranách a hnutích. 

 

Vznik politické strany a politického hnutí 

 Politické strany a politická hnutí vznikají dnem registrace do rejstříku stran a hnutí  

u ministerstva vnitra. Členem politické strany či hnutí smí být pouze fyzická osoba starší  

18 let, která je právně způsobilá, a k členství není nikým a ničím nucena. Jeden člověk může 

být členem pouze v jedné straně. Tříčlenný výbor podává návrh na registraci. V návrhu 

členové uvádějí svá jména a příjmení, data narození a bydliště. Dále se v návrhu musí 

nacházet nejméně 1 000 podpisů občanů České republiky. V návrhu uvádějí občané i svá 

jména, příjmení, data narození a bydliště. Všechny údaje členové stvrzují svým podpisem. 

 

Zrušení, zánik a pozastavení činnosti politické strany, politického hnutí 

 Politická strana nebo hnutí se ruší: 

 bez likvidace v případě převodu majetku na právního nástupce, 

 s likvidací: 

 sloučením, 

 splynutím, 

 dobrovolným rozpuštěním, 

 výrokem soudu, 

 porušením podmínek, například nepředložením výroční zprávy. 

Výmazem z rejstříku stran a hnutí politická strana nebo hnutí zaniká. U politické strany  

či politického hnutí může dojít k soudnímu pozastavení činnosti. 

 

Hospodaření politické strany a politického hnutí 

 Celým svým majetkem ručí za hospodaření politická strana nebo hnutí. Členové strany 

za její závazky neručí. Politické strany a politická hnutí nemají možnost vlastnit majetek 

mimo území České republiky. 
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Financování politické strany a politického hnutí 

 Politické strany nebo hnutí jsou financovány příspěvky ze státního rozpočtu ČR, 

členskými příspěvky, dary nebo dědictvími, dále úroky z vkladů, příjmy z pronájmu a prodeje 

jejich movitého, nemovitého majetku, dále úvěrem, příjmy z pořádání tombol, kulturních, 

společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí, které jsou  

jí zákonem povoleny.  

Politická strana nebo hnutí nesmí přijmout dar od obecně prospěšné společnosti. 

„Strany nebo hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny  

3 % hlasů, dostávají každoročně stálý příspěvek 6 000 000 Kč. Jestliže politická strana  

nebo politické hnutí získá dalších i započatých 0,1 % hlasů, obdrží ještě každoročně  

200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se dále nezvyšuje. 

Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč, na mandát člena 

zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 250 000 Kč.“ 

Stanoveno zákonem č. 424/1991 Sb., § 20 odstavců 6, 7. 

 Pro představu financování politických stran a politických hnutí slouží příloha  

č. 1. V příloze č. 1 jsou uvedeny finance, které politická strana získala na rok 2010. Nejvíce 

získala ČSSD, celkem 169 075 000 Kč, ODS získala 152 783 333 Kč. Rozdíl je dán 

příspěvkem na mandát. Nejméně získalo Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, 

jenž má jednoho člena v zastupitelstvu, tudíž získali jen částku 250 000 Kč.  

 

Účetnictví politické strany a politického hnutí 

 Politické strany a hnutí účtují v soustavě podvojného účetnictví. Politické strany  

a politická hnutí musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Zpráva auditora o ověření 

roční účetní závěrky musí obsahovat výrok bez výhrad. 

 

Výroční finanční zpráva politické strany a politického hnutí 

 Finanční výroční zprávu musí politické strany a hnutí předkládat každoročně,  

do 1. dubna každoročně Poslanecké sněmovně, a to na předepsaném formuláři včetně všech 

příloh. Ministerstvo vymezuje formulář pro předkládání finanční zprávy. V Kanceláři 

Poslanecké sněmovny jsou uloženy všechny výroční zprávy. Občané mají právo nahlížet  

do finanční výroční zprávy a mohou i pořizovat opisy, výpisy či kopie. 
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 2.2.5 Církve a náboženské společnosti 

 

  Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví  

a náboženských společností, a o změně některých zákonů, který byl přijat dne 27. listopadu 

2001. Tento zákon upravuje činnost církví a náboženských společností. Zákon nabyl účinnosti 

7. ledna 2002. Ministerstvo kultury spravuje seznam registrovaných církví  

a náboženských společností. Zákon zabezpečuje svobodu náboženského vyznání,  

což znamená, že nikdo nemůže být trestán za svou víru a za své myšlení. Zákon  

nám umožňuje měnit svou víru, ale je nepřípustné abychom byli k vystoupení, či přestoupení  

z víry nuceni. Zákon církev označuje jako dobrovolný spolek osob, který má svůj vlastní řád, 

strukturu i náboženské obřady. 

 

Založení a vznik církve a náboženské společnosti 

 Církev vzniká dobrovolným sdružením fyzických osob a má status právnické osoby. 

Aby se touto právnickou osobou stala, musí podat návrh na registraci. Návrh podávají 

nejméně tři osoby. Podmínkou je, aby se jednalo o osoby, včetně cizinců, s trvalým pobytem 

v České republice. Dále se musí jednat o osoby svéprávné a starší 18 let. Církev,  

nebo náboženská společnost nevznikne, pokud nemá základní charakteristiku, poslání,  

300 podpisů na podpisovém archu a základní dokument. Náležitosti základního dokumentu 

nalezneme v § 10 odstavce 3 zákona č. 3/2002 Sb. 

 

Zánik a zrušení církve a náboženské společnosti 

 Církev se ruší na základě vlastního návrhu, dále porušením práva, například 

porušením svobody a rovnoprávnosti osob, ohrožováním demokratických základů ČR, 

porušováním veřejné mravnosti, veřejného pořádku i veřejného zdraví. Dále se může jednat  

o porušování principů lidskosti, omezování osobních, politických práv, s ohledem  

na národnost, pohlaví, původ či víru. Ke zrušení může dojít také při psychickém  

nebo fyzickém nátlaku na fyzické osoby, utajováním organizační struktury nebo její části.  

Ke zrušení může dojít s likvidací nebo bez likvidace. Dojde-li ke zrušení s likvidací, přechází 

likvidační zůstatek na jinou registrovanou církev, nebo náboženskou společnost,  

kterou má zanikající jednotka již určenou v základním dokumentu. Jestliže církev určená 

v základním dokumentu zanikne, nebo není vůbec určena, či odmítne likvidační zůstatek, 

přechází tyto prostředky na stát. Církev nebo náboženská společnost zaniká výmazem 

z rejstříku vedeného u ministerstva kultury.  
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Financování církve a náboženské společnosti 

 Církev je financována příspěvky od fyzických nebo právnických osob, z pronájmu 

vlastního majetku, úroky z vkladů, dary a dědictvím, dotacemi a výnosy z pořádaných sbírek.  

Církev, nebo náboženská společnost může přijímat půjčky a úvěry, má zákonem dovoleno 

podnikání.  

 

Podle zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských 

společností státem, ve znění pozdějších předpisů, stát financoval v roce 2011 ze státního 

rozpočtu celkem 17 církví a náboženských společností: 

 „Apoštolská církev,  

 Bratrská jednota baptistů,  

 Církev adventistů sedmého dne,  

 Církev bratrská,  

 Církev československá husitská, 

 Církev řeckokatolická,  

 Církev římskokatolická,  

 Českobratrská církev evangelická,  

 Evangelická církev augsburského vyznání v České republice,  

 Evangelická církev metodistická,  

 Federace židovských obcí v České republice,  

 Jednota bratrská,  

 Luterská evangelická církev a. v. v České republice,  

 Náboženská společnost českých unitářů,  

 Pravoslavná církev v českých zemích,  

 Slezská církev evangelická augsburského vyznání,  

 Starokatolická církev v ČR.“ 

 

Na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských 

společností státem, ve znění pozdějších předpisů, v § 1, poskytuje stát registrovaným církvím 

a náboženským společnostem, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv 

podle § 7 odstavce 1 písmena c zákona č. 3/2002 Sb., úhradu osobních požitků duchovních. 

Duchovní musí působit jako zaměstnanci církví nebo náboženských společností. Ze státního 

rozpočtu financuje stát duchovním základní plat, hodnostní přídavek a odměnu za vyšší 
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výkon, náhradu cestovních a stěhovacích výloh. Celkový rozsah úhrady ze státního rozpočtu 

je každoročně upravován zákonem o státním rozpočtu. 

 

Účetnictví a výroční zpráva církve a náboženské společnosti 

Účetnictví mohou vést ve zjednodušeném rozsahu. Pokud celkové příjmy církve  

nebo náboženské společnosti za poslední uzavřené účetní období nepřesáhly 3 000 000 Kč 

mohou vést i účetnictví jednoduché. 

 Výroční zpráva musí být zveřejňována. Způsob zveřejnování výroční zprávy je uveden 

v zakládací listině. Audit mají povinné církve v případě, hospodaří-li s majetkem obce  

či státu, nebo jí byl majetek poskytnut od obce, nebo státu, případně byla-li příjemcem dotací 

z veřejného rozpočtu. 

 

2.3 Účtování neziskových organizací 

 

Hlavním předpisem pro vedení účetnictiví je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. Dalším důležitým právním předpisem, který například upravuje metody 

účtování, je vyhláška č. 504/2002 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,  

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

účetnictví. V České republice jsou pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti 

není podnikání také účetní standardy a to č. 401 až 414. Účetnictví podává informace o stavu  

a pohybu majetku a jiných aktiv, závazcích, pasivech, a o nákladech a výnosech za účetní 

období. Účetním obdobím je dvanáct po sobě jdoucích měsíců a může to být  kalendářní,  

nebo takzvaný hospodářsky rok. Kalendářní rok začíná měsícem lednem, hospodářský rok 

začíná jakýmkoliv jiným měsícem než leden.  

V zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se nachází obecná část, ve které nalezneme, 

upřesnění, na které subjekty, se tento zákon vztahuje, co je předmětem účetnictví,  

jsou v ní stanoveny rozsahy vedení účetnictví, účetní doklady, zápisy, knihy, otevírání  

a uzavírání účetních knih, náplň účetní závěrky, rozvahový den, výroční zpráva a jakým 

způsobem ji zveřejňovat, oceňování a inventarizace majetku, atd. 

Ve vyhlášce č. 504/2002 Sb., je stanoven rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, 

uspořádání a označní položek aktiv, pasiv, nákladů a výnosů v účetní závěrce, směrná účtová 

osnova a účetní metody.  
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V České republice existovala vyhláška č. 507/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

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

jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví. Vyhláška byla zrušena v roce 2003.  

I když je vyhláška zrušena, mohou za určitých okolností některé neziskové organizace pořád 

podle ní postupovat a účtovat v účetnictí jednoduchém. I v současné době  mohou používat 

jednoduché účetnictví: 

 honební společenstva,  

 církve a náboženské společnosti, 

 občanské sdružení mající právní subjektivitu. 

Tyto subjekty mohou vést jednoduché účetnictví jen, pokud jejich příjmy nepřesáhly 

3 000 000 Kč za jedno účetní období.  

 

Podvojné účetnictví je možno vést ve zjednodušeném rozsahu a v plném rozsahu. Účetní 

jednotky splňující podmínky pro vedení účetnictictví ve zjednodušeném rozsahu mohou vést 

účetnictví i v plném rozsahu, ale pokud účetní jednotka nesplňuje podmínky  

pro zjednodušený rozsah vedení účetnictví, nesmí vést účetnictví v zjednodušeném rozsahu. 

Účetní jednotka si musí vybrat, jestli bude vést účetnictví  ve zjednodušeném nebo v plném 

rozsahu. Měnit formu rozsahu účetnictví smí jen k prvnímu dni účetního období následujícího 

od rozhodnutí o změně. 

 

Zjednodušený rozsah vední účetnictví mohou použít tyto nestátní neziskové organizace: 

 církve a náboženské společnosti, 

 nadační fondy, 

 občanské sdružení, 

 obecně prospěšné společnosti, 

 honební společenstva, 

 společenství vlastníků jednotek. 

Možnost vedení zjednodušeného rozsahu účetnitví je dána v § 9 odstavce 3 zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní jednotky, které nemají možnost vést účetnictví  

v zjednodušeném rozsahu musí vést účetnictvi podvojné v plném rozsahu.  

 

České účetní standardy 

Cílem českých účetních standardů je docílit souladu při používání účetních metod, 

které popisují. Máme celkem čtrnáct účetních standardů. 
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 V tabulce č. 2.10 jsou uvedeny názvy jednotlivých českých účetních standardů.  

 

Tab. 2.10 České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti 

není podnikání 

 

Číslo Název 

401 Účty a zásady účtování na účtech 

402 Otevírání a uzavírání účetních knih 

403 Inventarizační rozdíly 

404 Kurzové rozdíly 

405 Deriváty 

406 Operace s cennými papíry 

407 Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě splatnosti 

408 Krátkodobý finanční majetek 

409 Dlouhodobý majetek 

410 Zásoby 

411 Zúčtovací vztahy 

412 Náklady a výnosy 

413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky 

414 Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví 

Zdroj: České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých není hlavním předmětem 

podnikání 

 

2.3.1 Jednoduché účetnictví 

 

 Jednoduché účetnictví se řídí vyhláškou č. 507/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

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

jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví. Povinnými účetními knihami  

jsou peněžní deník, kniha pohledávek a závazků a pomocné knihy o ostatních složkách 

majetku, jak vyplývá z vyhlášky č. 507/2002 Sb.  

V peněžním deníku účtujeme o příjmech a výdajích, které byly skutečně zaplacené 

nebo přijaté. Dalé zde účtujeme o pohybu peněžních prostředků v hotovosti i na účtech.  

Pro zjištění základu daně použijeme peněžní deník.  

V knize pohledávek a závazků zachycujeme kromě pohledávek a závazků i přijaté  

a vydané zálohy, půjčky či úvěry a dále závazky z titulu daně z přidané hodnoty. Přehled 

majetku a závazků vychází také z knihy pohledávek a závazků, proto je důležité vést pečlivě 

tuto knihu a na konci účetního období podchytit i kurzové rozdíly.  

Pomocné knihy se zabývají například dlouhodobým hmotným a nehmotným 

majetkem, finančním majetkem, ceninami, penězi na cestě, i  závazky z pracovně právních 

vztahů a zásobami, a to nejen materiálu, ale i nedokončené výroby, polotovarů a zvířat. 
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2.3.2 Podvojné účetnictví 

 

Neziskové organizace mohou vést účetnictví ve zjednodušeném nebo v plném rozsahu.  

 

Zjednodušený rozsah vedení účetnictví 

 Účetní jednotky musí mít sestaven účtový rozvrh, ale v účtové, rozvrhu mohou uvádět 

jen účtové skupiny. Účetní jednotky mají možnost spojit účtování v deníku s účtováním 

v hlavní knize. Mohou odepisovat majetek. Nepřeceňují majetek na reálnou hodnotu. Účtují 

podvojně a účetní závěrka musí podávat věrný a poctivý obraz o majetku a jeho pohybu,  

o závazcích, nákladech a výnosech. 

 

Plný rozsah vedení účetnictví 

Účetní jednotky účtují vždy v deníku, hlavní knize, v knihách analytických  

a podrozvahových účtů. V deníku účtujeme z hlediska časového. V hlavní knize 

zaznamenáváme účetní operace z hlediska věcného. V hlavní knize se nacházejí jednotlivé 

syntetické účty, keré vycházejí z účtového rozvrhu.  

 

Tab. 2. 8 Rozdíl mezi jednoduchým účetnictím a podvojným účetnictvím 

Jednoduché účetnictví  Podvojné účetnictví  

časové rozlišení jen výjimečně  časové rozlišení povinné   

majetek vedeme evidenčně na inventár. kartách  o majetku účtujeme  

přehled o majetku a závazcích  rozvaha  

přehled o příjmech a výdajích  výkaz zisku a ztrát  

sloupce v peněžním deníku  účty dle účtové osnovy  

účtujeme o příjmech a výdajích  účtujeme o výnosech a nákladech  

závazky a pohledávky vedeme evidenčně o závazcích a pohledávkách účtujeme 

 

Účtový rozvrh 

Účtový rozvrh je povinna sestavit každá účetní jednotka. Vyhláška předepisuje 

účtovou osnovu, v níž jsou povinné jenom účtové třídy a skupiny. Účetní jednotka si sama 

určuje syntetické a analytické účty. Součástí vyhlášky č. 504/2002 Sb., je závazná směrná 

účtová osnova, která je uvedena v příloze č. 5.  
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Účtové třídy: 

 účtová třída 0 Dlouhodobý majetek, 

 účtová třída 1 Zásoby, 

 účtová třída 2 Finanční účty, 

 účtová třída 3 Zúčtovací vztahy, 

 účtová třída 4 volná, 

 účtová třída 5 Náklady, 

 účtová třída 6 Výnosy, 

 účtová třída 7 a 8 účetní jednotky použijí účty podle svého vnitřního předpisu,  

 účtová třída 9 Vlastní jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé úvěry 

a půjčky, závěrkové a podrozvahové účty. 

 

Specifika účtování neziskových organizací 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Za dlouhodobý hmotný majetek považuje účetní jednotka majetek s dobou 

použitelnosti delší než jeden rok. Bez ohledu na výši pořizovací ceny se zde účtují pozemky, 

umělecká díla, stavby, technické rekultivace, předměty z drahých kovů. S ohledem na výši 

pořizovací ceny účtuje nezisková organizace samostatné movité věci, technické zhodnocení. 

U pořizovacích cen a u technického zhodnocení je kritérium pro zařazení dle zákona o daních 

z příjmů pořizovací cena nad 40 000 Kč. Z odpisovaní jsou vyloučeny pozemky, umělecká 

díla a církevní stavby. Nezisková organizace neúčtuje o zřizovacích výdajích. 

 

Zásoby 

 Mezi zásoby řadíme materiál, suroviny, pomocné látky a náhradní díly s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok.  Neziskové organizace účtují zásoby způsobem A nebo B. 

 

Finanční účty 

 Do finančních účtů se řadí peníze, účty v bankách, krátkodobé bankovní úvěry, 

ceniny. Účtovou skupinu 21 tvoří peníze, řadíme jsem pokladnu a ceniny. Na účtech účtové 

skupiny 24 se účtují krátkodobé finanční výpomoci, které jsou poskytnuty účetní jednotce 

jinými osobami než bankami.  
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Zúčtovací vztahy 

 Mezi zúčtovací vztahy patří dotace. Dotace rozlišujeme na dotace na pořízení 

dlhouhodobého majetku nebo provozní dotace. Dotaci mohou získat neziskové organizace 

ze státního rozpočtu nebo z rozpočtů územních samosprávních celků. Nárok na dotaci  

na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu účtujeme 346/901, dotaci na pořízení 

dlouhodobého majetku z rozpočtu územních samosprávních celků 348/901. Nárok  

na provozní dotaci ze státního rozpočtu účtujeme jako 346/691. Přijetí dotace  

pak 211/346(348). 

 

Náklady a výnosy 

 Náklady a výnosy neziskové organizace člení na hlavní a hospodářskou činnost, 

nejsou členěny na provozní, finanční a mimořádné. Dále člení náklady a výnosy na ty, které 

jsou předmětem daně, které nejsou předmětem daně a na náklady a výnosy,  

které jsou předmětem daně, ale jsou od daně osvobozené.  

 

Poskytnuté příspěvky 

 Poskytnuté příspěvky se účtují v účetní skupině 58. V této účetní skupině se účtují 

poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizacemi a poskytnuté příspěvky. Mezi poskytnuté 

příspěvky patří například zaplacené nepovinné členské příspěvky. Poskytnuté příspěvky 

účtujeme například z poklady nebo z běžného účtu 581/221. 

 

Přijaté příspěvky 

Do účtové skupiny 68 řadíme přijaté příspěvky mezi organizačními složkami, přijaté 

příspěvky od právnických nebo fyzických osob i přijaté členské příspěvky dle stanov, statutu. 

Mezi členské příspěvky patří například příspěvky členů registrovaných církví a náboženských 

společností.  

 

Vlastní jmění 

 Vlastní jmění je zdrojem krytí majetku, jde o účet pasivní.  

 

Fondy neziskové organizace 

 Fond může mít u každé neziskové organizace jiný význam. 

 fond ze zisku po zdanění vytvořený účetní jednotkou v předcházejících účetních 

obdobích se tvoří na účtu 911, 
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 fond z výtěžku kostlení sbírky,  

 z bezúplatně přijatých zásob,  

 rezervní fond, tvoří veřejné vysoké školy, ze zisku po zdanění, pro krytí ztrát 

v následujících obdobích, 

 rezervní fond tvoří i obecně prospěšné společnosti, 

 stipendijní fond a fond odměn tvoří veřejné vysoké školy. 

 

Rezervy 

Rezervy se řídí zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách, pro zjištění základu daně 

z příjmů. Nezisková organizace může tvořit rezervu na opravu hmotného majetku, na pěstební 

činnost a tzv. ostatní rezervy, například na odbahnění rybníka nebo na vypořádání důlních 

škod. Rezervy nesmí mít aktivní zůstatek a podléhají dokladové inventuře. Rezervy se účtují 

ve skupině 94. Čerpání rezervy jde do výnosů na účet 65.  

 

Opravné položky 

Opravné položky tvoří účetní jednotka jen pro účely zjištění daně z příjmů.  

 

Dlouhodobé bankovní úvěry 

 Účetní jednotka může získat bankovní úvěr. Bankovní úvěry dlouhodobé jsou úvěry 

na dobu delší než jeden rok. Tyto úvěry se účtují ve skupině 95. Analytická evidence 

bankovních úvěrů se vede podle jednotlivých druhů úvěrů.  

 

2.3.3 Účetní závěrka neziskových organizací 

 

Ze zákona o účetnictví vyplývá povinnost uzavření účetních knih. Knihy se uzavírají 

k poslednímu dni účetního období. K tomuto dni je třeba sestavit účetní závěrku.  

U jednoduchého účetnictví se účetní závěrka skládá ze zjištěných veškerých úhrnů 

částek z peněžního deníku, ze zjištěných stavů neuhrazených pohledávek a závazků, 

z majetku, zásob a dalších rozdílů. Z účetní závěrky se zjistí výsledek hospodaření. Samotná 

účetní závěrka se skládá z výkazu o příjmech a výdajích a výkazu o majetku a závazcích.  

U podvojného účetnictví tvoří účetní závěrku tři části a to rozvaha, výkaz zisku  

a ztráty a příloha. Účetní závěrka, ale může obsahovat i přehled o peněžních tocích a přehled 
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o změnách vlastního kapitálu. Účetní závěrka může být sestavena v plném  

nebo zjednodušeném rozsahu. Údaje ve výkazech zaokrouhlujeme na celé tisíce korun.  

 

Rozvaha 

 Rozvaha je základní účetní výkaz. V rozvaze uvádíme aktiva a pasiva. Například 

majetek, pohledávky, peníze, závazky, vlastní kapitál. V příloze č. 1 vyhlášky  

č. 504/2002 Sb., nalezneme přesné označení a obsah rozvahy. V rozvaze jsou uvedena aktiva, 

která mají označení A a B. „A“ je majetek douhodobý, označený jako hmotný, nehmotný  

i finanční. „B“ označuje majetek krátkodobý, a to zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční 

majetek. V aktivech nalezneme údaje v brutto hodnotě, tzv. aktiva bez úprav, a netto hodnotě. 

Netto hodnota aktiv znamená, že aktiva jsou snížena o opravné položky a oprávky 

k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku. Pasiva jsou rozdělena na vlastní zdroje  

a zdroje cizí. Do vlastních zdrojů patří vlastní jmění, fondy, oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků a výsledek hospodaření. Mezi cizí zdroje řadíme rezervy, dlouhodobé  

a krátkodobé závazky. Rozvaha pro nevýdělečné organizace České republiky je rozdělena  

do dvou období a je uvedena v příloze č. 2. 

  

Výkaz zisku a ztráty 

 Obsah výkazu zisku a ztráty je k nahlednutí v příloze č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

Výkaz zisku a ztráty nám sumarizuje náklady a výnosy, tedy výsledek hospodaření 

samostatně za hlavní a vedlejší činnost nevýdělečné organizace. Do nákladů patří 

spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, daně a poplatky a ostatn náklady. Do výnosů 

řadíme tržby za vlastní výkony a za zboží, změny stavu vnitroorganizačních zásob a ostatní 

výnosy. Rozdíl mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty není jenom v uváděných položkách, 

ale i v tom, že výkaz zisku a ztrát se uvádí jen za jedno účetní období, zatímco rozvaha  

se uvádí za dvě období.  

 

Příloha 

 Příloha vysvětluje a doplňuje údaje uvedené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. 

Příloha může být sestavena formou tabulky nebo popisným způsobem. Příloha obsahuje 

informace například o zakladatelích, účetním období, oceňování majetku, přehled o přijatých 

nebo poskytnutých darech, dárcích, přehled o veřejných sbírkách a výši vybraných částek  

a podobně. 
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2.4 Zdaňování neziskových organizací  

  

 Daň je hrazena do státního rozpočtu. Povinnost, nedobrovolnost a vynutitelnost 

stanoví zákon. Jelikož je z rozpočtu poplatník nedostane zpět, jsou daně dále nenávratné. Daň 

je neekvivaletní, občané ani společnosti nemusí dostat adekvátní protihodnotu za zaplacenou 

daň. Neúčelovost daní značí to, že neovlivníme, na co bude konkrétně zaplacená daň použita. 

Daň se obvykle opakuje, platíme ji v pravidelních intervalech.  

 

2.4.1 Daň z přijmů právnických osob 

 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, byl přijat 20. listopadu 1992. Zákon nabyl 

účinnosti 1. ledna 1993. Nevýdělečná organizace má povinnost evidovat odděleně náklady  

a výnosy, které jsou předmětem daně z přijmů a náklady a výnosy, které jsou od daně 

osvobozeny, a také náklady a výnosy, které předmětem daně z přijmů nejsou.  

Příjmy, vznikající neziskovým organizacím rozdělujeme na: 

 příjmy, které nejsou předmětem daně, 

 příjmy od daně osvobozené,  

 příjmy zahrnované do základu daně. 

Příjmy, které nejsou předmětem daně 

Příjmy, které nejsou vždy předmětem daně, jsou uvedeny v:  

 § 18 odstavce 2 písmena a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jedná  

se o získání příjmu zděděním nebo darováním. Je jedno jestli se jedná o věc movitou 

nebo nemovitost. Ale územně správní celky a organizační složky účtují dary 

v účtové třídě číslo 4 a tehdy, když dar použijí, zaúčtují jej do výnosů, 

 § 18 odstavce 4 písmen b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jedná  

se o dotace, příspěvky na provoz ze státního, krajského a obecního rozpočtu,  

 § 18 odstavce 4 písmen c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou to úroky 

z vkladů na běžném účtu. 

Příjmy, které nejsou předmětem daně za určitých podmínek, nalezneme v § 18 odstavce 

4 písmene d), zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, předmětem nejsou také úplatné 

převody a úplatné užívání státního majetku mezi organizačními složkami státu a státními 

organizacemi, dále pronájem nebo dokonce i prodej státního majetku. 
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Předmětem daně nejsou příjmy z hlavní činnosti, které vyplývají z jejich poslání, 

jestliže jsou tyto příjmy nižší než náklady neboli výdaje.  

 

Příjmy, které jsou předmětem daně, ale jsou od daně osvobozené 

 Tyto příjmy nalezneme v § číslo 19 odstavce 1 zákona č. 586/1992 Sb., a jsou to: 

 „členské příspěvky přijaté zájmovými sdruženími právnických osob a profesními 

komorami s nepovinným členstvím, občanskými sdruženími, politickými stranami  

i politickými hnutími, 

 kostelní sbírky, příjmy za církevní úkony registrovaných církví a náboženských 

společností, 

 příjmy státních fondů a fondů dětí a mládeže, 

 příjmy získané provozováním loterií a podobných her, ale jen když jim bylo vydáno 

povolení, 

 příjmy z pronájmu nemovitostí, které jsou součástí nadačního jmění,  

 příjmy Regionální rady regionu soudržnosti, 

 přijaté ocenění v oblasti kultury, 

 příjmy plynoucí z dobrovolnické služby, 

 příjmy získané veřejnou sbírkou, které budou použity k vědě, vzdělání, kultuře, školství, 

policii, politickým stranám a politických hnutím, na požární ochranu, na podporu dětí 

a mládeže, na ochranu zvířat, atd.“ 

 

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

 Veřejná vysoká škola a veřejná výzkumná instituce má ve svém základu daně všechny 

příjmy, kromě investičních transferů a úroků z vkladů na běžném účtu.  

Česká televize a Český rozhlas má v základu daně všechny příjmy, kromě příjmů 

z investičních dotací a z úroku na běžném účtu.  

Poplatníci poskytující zdravotní služby mají v základu daně všechny příjmy 

s výjimkou investičních transferů a dotací na pořízení a technické zhodnocení majetku  

a úroků z vkladů na běžném účtu. 

 

Odpočitatelné položky od základu daně 

1. snížení základu daně o 30 %, 

2. snížení základu daně o ztrátu, 

3. náklady na vědu a výzkum. 
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1. Snížení základu daně 

Nezisková organizace si může snížit základ daně, podle § 20 odstavce 7,  

o 30 % maximálně o 1 milión Kč. Je - li 30 % méně než 300 000 může si nezisková 

organizace odečíst částku ve výši 300 000 Kč, ale maximálně do výše základu daně. 

Nezisková organizace se nikdy nedostane touto úpravou do ztráty. Takto získané prostředky 

musí použít ke krytí nákladů související s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou 

předmětem daně a to nejpozději ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.  

 

Tab. 2.12 Výpočet odčitatelných položek od základu daně neziskové organizace 

Základ daně před 

snížením
30% Maximální odpočet Základ daně po snížení

200 000 60 000 200 000 0

450 000 135 000 300 000 100 000

1 000 000 300 000 300 000 700 000

4 500 000 1 350 000 1 000 000 3 500 000
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Tabulka č. 2. 12 představuje ukázku odpočtu 30 % ze základu daně v praxi. Jestliže 

má nezisková organizace základ daně do 300 000, uplatní si odpočet do výše základu daně, 

vzniká jí základ daně nulový. Má-li nezisková organizace základ daně vyšší  

než 300 000 Kč, může si uplatnit maximální odpočet  ve výši 1 000 000 Kč.  

 

 Je-li nezisková organizace veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou 

institucí může si základ daně snížit o 30 % maximálně do výše 3 000 000 Kč. Kdyby  

30 % bylo méně než 1 000 000 Kč, může si veřejná vysoká škola nebo veřejná výzkumná 

instituce odečíst částku maximálně do výše základu daně. Takto získané prostředky musí 

veřejná vysoká škola nebo veřjná výzkumná instituce použít v následujícím zdaňovacím 

období na vzdělávání, věděckou, výzkumnou, vývovojovou nebo uměleckou činnost. 

 

2. Snížení základu daně o ztrátu 

Snížení základu daně o ztrátu je stanoveno v § 34 zákona o dani z příjmů. Máme-li 

daňové náklady vyšší než daňové příjmy, vzniká nám ztráta. Ztrátu si může organizace odečít 

po dobu maximálně 5 let od vzniku. Obecně prospěšná společnost si však nemůže ztrátu 

odečíst od základu daně.  
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Důležité je vést odděleně náklady a výnosy za hlavní a vedlejší činnost, protože  

tzv. ztráta za hlavní činnost není daňová ztráta, protože výnosy, u kterých jsou náklady vyšší, 

nejsou předmětem daně. Neziskové organizaci může vznikout ztráta jen z vedlejší činnosti. 

 

3. Náklady na vědu a výzkum 

Nezisková organizase si může snížit základ daně o 100 % nákladů vynaložených  

na vědu a výzkum.  

 

2.4.2 Daň z nemovitosti 

 

 Daň z nemovitosti se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění 

pozdějších předpisů. Poplatníkem se stává vlastník pozemku nebo stavby. Základem daně  

u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů  

je cena půdy zjistěná vynásobením skutečné výměry pozemku v m
2
 průměrnou cenou půdy 

stanovenou na 1 m
2
 ve vyhlášce. Základem daně ze staveb je výměra půdorysu nadzemní části 

stavby v m
2
. Sazby daně nalezneme v § 6 a § 11 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Osvobození se vztahuje na pozemky a stavby: 

 ve vlastnictví státu, územních samosprávních celků, dále i na nebytové prostory 

spravované Pozemkovým fondem České republiky, 

 církví a náboženských společností, registrovaných na území ČR, 

 obecně prospěšné společnosti a ve vlastnictví sdružení občanů, 

 jako funkčí celek sloužící školám, muzeím, galeriím, knihovnám, státním 

archivům, atd.,  

 veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí. 

 

Osvobození se neuplatní, pokud je ve stavbě nebo na pozemku podnikáno 

 nebo  jsou pronajímány. V daňovém přiznání se uplatní nárok na osvobození a to buď v celé 

výši nebo částečně. Částečně jsou osvobozeny pozemky nebo stavby, ve kterých se například 

v 1/3 podniká. Pak je zdaňena 1/3 a osvobozeny jsou 2/3 pozemku nebo stavby. 
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2.4.3 Daň dědická a darovací a daň z převodu nemovitosti 

 

 Daň dědickou, darovací a daň z převodu nemovitosti nalezneme v zákoně  

č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších 

předpisů. Poplatníkem daně dědické je dědic, který je dán závětí nebo ze zákona. Předmětem 

daně jsou věci movité i nemovité. Za základ daně považujeme cenu majetku získaného 

zděděním. 

 Poplatníkem daně darovací je nabyvatel. Předmětem daně je movitý a nemovitý 

majetek a jiný majetkový prospěch. Základem daně darovací je cena majetku. Cena majetku 

je snížená o prokázané dluhy, které se váží k předmětu, cenu majetku osvobozeného o clo  

a daň zaplacenou při dovozu u movitého majetku, darovaného z ciziny. 

 Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je převodce, nabyvatel nebo i převodce  

a nabyvatel. Předmětem daně z převodu nemovitostí je úplatný převod nebo přechod 

k nemovitostem. Základem daně z převodu nemovitostí je cena zjištěná, nebo cena vydražená 

v dražbě, atd. Základ daně nalezneme v § 10 zákona č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

Daňové přiznání k dani dědické a darovací musí být podáno nejpozději ve lhůtě  

do 30 dní ode dne rozhodného pro převod majetku. Daňové přiznání k dani z převodu 

nemovitosti musí poplatník podat nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byl vklad zapsán do katastru nemovitostí nebo po nabytí účinnosti smlouvy  

o úplatném převodu nemovitosti či vydání potvrzení o dražbě. Sazby daně nalezneme  

v § 12 sazby daně dědické a daně darovací u osob zařazených do I. skupiny, v § 13 sazby 

daně dědické a daně darovací u osob zařazených do II. skupiny, v § 14 sazby daně dědické  

a daně darovací u osob zařazených do III. skupiny a v § 15 sazby daně z převodu nemovitostí 

u osob zařazených do I. skupiny, II. skupiny a III. skupiny zákona č. 357/1992 Sb., o dani 

dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.  

Předmětem daně darovací není příjem dotací a příspěvku ze státního rozpočtu, 

rozpočtů územně správních celků a státních fondů. Osvobození se vztahuje na bezúplatné 

nabytí majetku u daně dědické a darovací u majetku: 

 České republiky i poskytnutí majetku Českou republikou, 

 Územně samosprávních celků, dobrovolným svazkem obcí, veřejnou 

výzkumnou institucí, veřejnou vysokou školou, Regionální rada regionu 

soudržnosti, ale musí mít sídlo na území České republiky, 
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 církví a náboženskou společností, ale musí být registrována v České republice, 

 politickou stranou a politickým hnutím, 

 nadace a nadačního jmění, 

 zdravotní pojišťovnou. 

 

2.4.4 Daň silniční  

 

Daň silniční nalezneme v zákoně č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších 

předpisů. Zákon řeší, co není předmětem daně, osvobození od daně, poplatníky daně, základ 

daně, sazby daně, slevy, zdaňovací období a termín pro podání daňového přiznání.  

Předmětem daně jsou vozidla používána na území ČR, kterým byla přidělena státní 

poznávací  značka, nebo která jsou provozována nebo používána v České republice.  

Za základ daně se považuje zdvihový objem motoru v cm
3
 u osobních automobilů.  

U nákladních automobilů tvoří základ daně součet největších povolených hmotností  

na nápravy v tunách a jejich počet náprav u návěsů, u ostatních automobilů se použije největší 

povolená hmotnost v tunách a počet náprav. Sazby daně nalezneme v § 6 zákona o dani 

silniční.  

V § 6 ostavce 6 a 7 je umožněno snížení sazby daně u osobních i nákladních 

automobilů. Sníženou sazbu daně je možné mít 108 měsíců od první registrace vozidla. Daň 

se snižuje o příslušné procento, které je měněno každých 36 kalendářních měsíců. Prvních  

36 měsíců od data první registrace, dokonce již v měsíci registrace automobilů, můžeme snížit 

sazbu daně o 48 %. Druhých 36 měsíců si může nezisková organizace snížit sazbu daně  

o 40 %. Posledních 36 měsíců je snížení 25 procentní. Pokud však používá nezisková 

organizace vozidlo, které bylo poprvé zaregistrováno v roce 1990 nebo před tímto rokem, daň 

si musí zvýšit o 25 %. 

Nevýdělečné organizace si mohou u nákladních automobilů, nákladních přívěsů  

a nákladních návěsů s největší povolenou rychlostí nad 3,5 tuny, ale méně než 12 tun, snížit  

o 100 procent sazbu daně. Stoprocentí snížení sazby daně však neziskové organizace 

nevyužijí, pokud použijí automobily k podnikání, nebo k činnostem, u kterých příjmy  

jsou předmětem daně z příjmů. Nesmějí vozidla pronajmout jiným osobám, ani vozidla nesmí 

používat osoby, které nejsou zřízeny nebo založeny za účelem podnikání. 

Zdaňovací období je kalendářní rok. Daňové přiznání musí být podáno  

do konce ledna za uplynulý kalendářní rok  a i do konce ledna musí být daň uhrazena.  
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 Zálohy silniční daně musí platit neziskové organizace čtyřikrát v zúčtovacím období,  

a to vždy nejpozději do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince.  

 

2.4.5 Daň z přidané hodnoty 

 

 DPH řeší zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. Předmětem daně je dodání zboží nebo převod nemovitosti a úplatné pořízení služeb. 

Předmětem daně je i bezúplatné plnění, které spadá do § 13 a 14 zákona o dani z přidané 

hodnoty, například dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby. 

Osvobození od daně mají neziskové organizace, které nesplňují obrat 1 000 000 Kč  

za dvanáct měsíců po sobě jdoucích. Do limitu 1 000 000 Kč se započítává dodání zboží, 

převod nemovitosti, poskytnutí služby, v České republice i dotace na tato plnění.  

 

Osvobozená plnění, které do obratu nevstupují: 

 prodej dlouhodobého hmotného a odpisovaného nehmotného majetku,  

 příspěvky od svých členů,  

 dotace a příspěvky ze státního, obecního a krajského rozpočtu  

nebo od Evropské unie, 

 osvobozená plnění která nalezneme v § 51,  

 úplata za uskutečněná plnění například zapůjčení tělocvičny, hřiště, bazénu 

subjektu, který vykonává sportovní činnost, dále například zapůjčení knih 

knihovnám, za prodej majetku, ale majetek je evidován na příslušném 

majetkovém účtu. 

 

Mezi svobozená plnění od daně bez nároku na odpočet daně patří: 

 výchova dětí a vzdělání, 

 zdravotnické služby a zboží, 

 sociální pomoc, 

 ostatní plnění osvobozená od daně nez nároku na odpočet daně.  

 

Výchova dětí a vzdělání 

Aby byla nezisková organizace osvobozena od daně, musí splnit dvě základní 

podmínky a to, že subjekt musí být zapsán ve školském rejstříku a musí mít patřičnou 
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akreditaci. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, kvalifikační kurzy, přípravné kurzy  

ke studiu nesplňují podmínku akreditace. Tyto kurzy nebudou od daně osvobozeny, protože 

se jedná o činnost ekonomickou a příjmy budou vstupovat do výše obratu.  

Ministerstvo financí tvrdí, že zapůjčení tělocvičny k osobnímu provozování 

tělovýchovné činnosti a sportu je od daně osvobozeno, ale pronájem věcí movitých je vždy 

zdanitelným plněním, a i krátkodobý pronájem je vždy zdanitelný. 

 Odborné učiliště připravuje žáky pro výrobu dřevařských výrobků, tyto výrobky 

budou prodávány ve vlastním zařízení. Dřevařské výrobky budou od daně osvobozená  

bez nároku na odpočet. Pokud by ale ve vlastním zařízení docházelo i k prodeji například 

šroubků jedná se o ekonomickou činnost, která po splnění hranice bude podléhat DPH.  

 

Zdravotnické služby a zboží 

Službami se rozumí péče o pacienty a služby jim poskytované. Mezi osvobozené 

plnění patří: 

 dodání zboží oprávněnými osobami ve zdravotnických službách, 

 dodání krve, lidských orgánů, tkání i mateřského mléka, 

 stomatologické výrobky od stomatologických laboratoří, 

 dopravní zdravotnické služby, 

 zdravotní pojištění.  

Zdravotnické služby mohou být uhrazeny částečně pacientem a částečně  

ze zdravotního pojištění. I částečná úhrada pacientem je osvobozena, vyplývá to z výkladu 

Ministerstva financí.  

 

Sociální pomoc 

Sociální pomocí je soubor činností, které zajišťují pomoc a podporu osobám  

za účelem sociálního začlenění nebo prevenci proti sociálnímu vyloučení. Za sociální pomoc 

se považují osobní asistence, pečovatelské služby, tísňové péče, průvodcovské a předčitatelské 

služby, podpora samotného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní  

a týdenní stacionáře, domovy. Podmínkou osvobození je výkon činností  

a subjekty musí získat oprávnění k poskytování sociálních služeb, tyto služby jsou povinni 

zaregistrovat u místně příslušného krajského úřadu.  
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Ostatní plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně.  

a) politické strany a hnutí, církve a náboženské společnosti i občanská sdružení, dále 

profesní komory mohou poskytovat osvobozená plnění ve formě dodání zboží  

nebo poskytnutí služeb. Tato plnění bodou osvobozena od daně až po splnění tří 

podmínek. První podmínkou je, že se jedná o plnění ve prospěch svých vlastních 

členů. Druhá podmínka se vztahuje na poskytnuté služby nebo dodání zboží, které je 

protihodnotou členských příspěvků. Poslední podmínka trvá na tom, že nesmí být 

narušena pravidla hospodářské soutěže. Po splnění podmínek jsou tato plnění 

osvobozena. Pokud by poskytly například služby nečlenům jedná se o zdanitelné 

plnění, 

b) náboženské organizace, které poskytují zaměstnanci, členové nebo dobrovolníci, kteří 

se budou zabývat službami, nebo dodáním zbožím souvisejícím se sociálně právní 

ochranou dětí, mládeže a výchovou, vzděláním i zdravotní a sociálně péči  

a samozřejmě současně i duchovní péči, 

c) občanské sdružení, které se zaměřuje na sportovní činnost nebo tělesnou výchovu,  

ve prospěch svých i jiných členů, 

d) kulturní služby. Kulturní služby ale musí poskytovat kraje, obce, Česká televize  

a Český rozhlas, muzea, galerie, které mají právní formu příspěvkové organizace, 

církve a náboženské společnosti, také politické strany a hnutí či profesní komory.  

 

Nezisková organizace po překročení obratu 1 000 000 Kč, do plnění se počítají 

zdaňitelná plnění jak v České republice tak i v zahraničí, se registruje do 15 dní po skončení 

kalendářního měsíce, ve kterém překročila jeden milión. Nezisková organizace podává 

příhlášku k registraci při uzavření smlouvy o sdružení a jako člen překročí stanovený limit,  

ve prospěch organizace dojde k uskutečnění zaslání zboží, které je předmětem spotřební daně, 

dále poskytne-li jí služby z jiné členské země osoba registrovaná k dani v jiné zemi. Bude-li jí 

dodáno zboží s montáží nebo instalací, podává přihlášku do 15 dní od dodání zboží.  

Nezisková organizace se může stát osobou identifikovanou k dani a to za předpokladu, 

že není osobou povinnou k dani a pořizuje-li zboží z jiného členského státu, jehož hodnota 

překročí částku 326 000 Kč v jednom kalendářním roce. Do této částky  

se nezapočítává hodnota nového dopravního prostředku zakoupeného v zahraničí a hodnota 

zboží, které podléhá spotřební dani. Koupí-li nezisková organizace nový dopravní prostředek 

nebo zboží, na které se vztahuje spotřební daň, stane osobou identifikovanou k dani.  
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Nárok na odpočet daně 

Nárok na odpočet daně mají subjekty, které použijí přijatá zdanitelná plnění  

pro uskutečnění své ekonomické činnosti, podle § 72 odstavce 1. 

Neziskové organizace mající jen osvobozené činnosti nemají nárok na odpočet daně. 

Výjimkou je stav, kdy nezisková organizace má i ekonomické činnosti, pak má nárok  

na odpočet daně.  

Pro rok 2012 jsou dvě sazby daně, a to sazba snížená 14 % a základní sazba 20 %.  

Od roku 2013 by se měly sazby sjednotit na 17,5 procentech, nebo budou dvě sazby daně  

a to ve výši 15 % a 21 %. 
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3 Právní úprava, účetnictví a daně v mimovládním sektoru ve 

Slovenské republice 

 

Ve Slovenské republice existují tři sektory, první sektor je vládní, druhý sektor tvoří 

podnikatelé a existuje tzv. třetí sektor. Jinak se toto členění dá nazvat i jako první sektor 

veřejný, druhý soukromý a třetí mimovládní.  

Veřejný sektor tvoří rozpočtové a příspěvkové organizace. Organizace, které  

jsou založené za účelem tvorby zisku patří do soukromého sektoru. Tzv. třetí sektor tvoří 

organizace nezávislé na vládě. Do mimovládních organizací patří občanské sdružení, nadace, 

zájmová združení právnických osob, neziskové organizace poskytující „všeobecně prospěšné 

služby“, politické strany, společenství vlastníků bytů a nebytových prostor.  

Třetí sektor je mimovládní, nezávislý, dobrovolný a v první řadě neziskový. Je mnoho 

důvodů proč třetí sektor, tzv. sektor mimovládní na Slovensku vznikl. Jedním z důvodů  

je, že komunity se začaly vytvářet ještě před vznikem státu. Dalšími důvody můžou být 

selhání trhu, selhání státu, svoboda společnosti a tzv. rozvoj individuálních aktivit pro veřejné 

dobro nebo i potřeba se sdružovat. 

 

Z globálního hlediska můžeme neziskové organizace členit na: 

 veřejně prospěšné, 

 vzájemně prospěšné, 

 formální, 

 neformální,  

 veřejné,  

 soukromé.  

 

Organizace veřejně prospěšné se zřizují za účelem uspokojení potřeb veřejnosti. 

Organizace založené za účelem podpory skupiny občanů řadíme mezi vzájemně prospěšné 

organizace.  

Formální organizace působící v neziskovém veřejném a soukromém sektoru mají 

formální míry, jsou institualizované. V domácím sektoru působí neformální organizace.  

Veřejné znamená, že jsou v neziskovém veřejném sektoru. Soukromé působí 

v domácím nebo-li soukromém sektoru a mají tzv. nestátní charakter.  
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Neziskové organizace jsou dobrovolné a ve většině případů nemají za hlavní cíl 

vytvářet zisk.  

 

3.1 Legislativní úprava  

 

 Stejně jako v ČR nezisková organizace nemá právní podklad, nemá ani vlastní zákon. 

Nezisková organizace je definovaná například v zákoně o dani z přijmu č. 595/2003 Z.z.,  

po novele účinné od 1. ledna 2012 zákona č. 548/2011 Z.z.,  kde je napsáno  

v § 12 odstavce 2: „poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni na podnikání.“  

Z této věty můžeme usoudit, že jsou to subjekty, které nejsou zřízeny ani založeny  

za účelem podnikání.  

V § 12 odstavce 3  nalezneme výčet neziskových organizací: 

„Poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízena za účelem podnikání, jsou zájmová sdružení 

právnických osob, profesní komory, občanská sdružení včetně odborových organizací, 

politické strany a politické hnutí, státem uznané církve a náboženské společnosti, společenství 

vlastníků bytů a nebytových prostor, obce, vyšší územní celky, rozpočtové organizace  

a příspěvkové organizace, státní fondy, vysoké školy, Úřad pro dohled nad zdravotní péčí, 

Sociální pojišťovna, Národní úřad práce, Fond ochrany vkladů, Slovenská kancelář 

pojišťovatelů, Slovenský pozemkový fond, Slovenský rozhlas, Slovenská televize, Fond  

na podporu zahraničního obchodu, Garanční fond investic, neinvestiční fondy, nadace, 

neziskové organizace poskytující všeobecně prospěšné služby, organizace, u kterých nezisková 

činnost vyplývá předpisu, na základě kterého vznikli.“ 
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3.2 Přehled neziskových organizací, jejich právní úprava  

a registrace 

Tab. 3. 1 Neziskové organizace, právní úprava a registrace 

Druh nestátní neziskové 

organizace 

Právní úprava  

Registrace Číslo zákona Název zákona 

Veřejně prospěšná 

společnost 

NR SR č. 213/1997 Z.z o neziskových organizacích 

poskytující všeobecně prospěšné 

služby  

Ministerstvo 

vnitra 

Nadace a nadační fondy NR SR č. 34/2002 Z.z.  o nadacích a o změně občanského 

zákoníku ve znění pozdějších 

předpisů  

Ministerstvo 

vnitra 

Politické strany a 

politická hnutí 

NR SR č. 85/2005 Z.z,  o politických stranách  

a politických hnutích 

Ministerstvo 

vnitra 

Církve a náboženské 

společnosti 

NR SR č. 308/1991 

Zb.,změněné dne 1. 5. 

2007 zákonem č. 

201/2007 Z.z., 

o svobodě náboženské víry a 

postavení církví a náboženských 

společností, 

Ministerstvo 

kultury 

 

Zájmové sdružení 

právnických osob 

 

NR SR č. 40/1964 Zb. 

 

 

Občanský zákoník 

 

sdružení 

vedeného na 

obvodním úřadě 

v sídle kraje 

 

Občanské sdružení 

 

NR SR č. 83/1990 Zb.  

 

o sdružovaní občanů 

Ministerstvo 

vnitra SR, sekce 

veřejné správy 

obor vnitřních 

věcí  

Neinvestiční fond NR SR č. 147/1997 Z.z. o neinvestičních fondech a o 

doplnění zákona NR SR č. 

207/1996 Z.z. 

Ministerstvo 

vnitra 

 

Společenství vlastníků 

bytových, nebytových 

prostor  

 

NR SR č. 70/2010 Z.z. vo 

znění zákona 

 č. 182/1993 Zz. 

 

o vlastnictví bytů a nebytových 

prostor ve znění pozdějších 

předpisů a kterým se doplní zákon 

Národní rady Slovenské republiky 

č. 118/1996 Z.z., o  ochraně vkladů 

a o změně a doplnění některých 

zákonů ve znění pozdějších 

předpisů  

 

Společenství 

vedené krajským 

úřadem 
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Druh státní 

neziskové 

organizace 

Právní úprava Registrace 

Číslo zákona Název zákona 

Státní fondy NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlech 

veřejné správy a o změně a 

doplnění některých zákonů  

Statistický úřad 

Slovenské 

republiky 

Vysoké školy NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o změně a 

doplnění některých předpisů  

ministerstvo 

 

Slovenský rohlas 

 

NR SR č. 312/2009 Z.z 

o některých opatření týkající se 

Slovenského rozhlasu a Slovenské 

televize 

 

 

Slovenská TV 

 

NR SR č. 312/2009 Z.z. 

o některých opatření týkající se 

Slovenského rozhlasu a Slovenské 

televize 

 

 

Obce 

NR SR č. 369/1990 Zb. 

 

NR SR č. 138/1991 Zb. 

o obecním zřízení 

 

o majetku obci 

 

Heraldického 

registra 

Slovenské 

republiky 

Vyšší územní celky 

rozpočtové organizace a 

příspěvkové organizace 

 

NR SR č. 583/2004 Z.z. 

 

 

NR SR č. 302/2001 Z.z 

zákon o rozpočtových pravidlech 

územní samosprávy a o změně a 

doplnění některých zákonů 

zákon o samosprávních krajích  

 

Heraldického 

registra 

Slovenské 

republiky 

 

Slovenský pozemkový 

fond 

 

NR SR č. 330/1991 Z.z 

o pozemkových úpravách, 

uspořádání pozemkového 

vlastnictví, pozemkových 

úřadech, pozemkovým fondem a 

o pozemkovém společenství  

 

 

Národní úřad práce 

 

NR SR č. 453/2003 Z.z. 

 

o orgánech státní správy v oblasti 

sociálních věcí, rodiny a služeb 

zaměstnanosti a o změně a 

doplnění některých zákonů  

 

 

Zdroj:Vlastní zpracování 
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Tab. 3.2 Profesní komory a jejich právní úprava 

 

Druh profesní komory 

Právní úprava 

Číslo zákona Název zákona 

Slovenský svaz stavebních 
inženýrů 

NR SR 138/1991 Z.z. o autorizovaných arch.a aut. stavebních 
inženýrů 

Slovenská advokátní komora NR SR 586/2003 Z.z. o advokacii a o změně a doplnění zákona  

č. 455/1991 Z.z. 

Notářská komora SR NR SR 323/1992 Zb.  

Slovenska komora exekutorův NR SR 233/1995 Z.z. o soudních exekutorech a o exekuční 
činnosti ve znění pozdějších  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce 3.1 jsou uvedeny neziskové organizace a jejich platná právní úprava  

k 21. únoru 2012. Tabulka 3.2 představuje profesní komory Slovenské republiky a jejich 

právní úpravu. 

 

3.2.2 Všeobecně prospěšná společnost  

 

 Neziskové organizace provozující všeobecně prospěšné služby se řídí zákonem 

Národní rady Slovenské republikyč. 213/1997 Z.z., platném od 1. 8. 1997 a účinném  

od 1. února. 2010. 

 Nezisková organizace se zakládá jako právnická osoba. V § 2 odstavce 2 nalezneme 

výčet všeobecně prospěšných služeb.  

  

Založení a vznik všeobecně prospěšné společnosti 

Fyzická osoba, právnická osoba, nebo stát může založit všeobecně prospěšnou 

společnost. Společnost se zakládá zakládací listinou, v listině je uveden zakladatel  

nebo zakladatelé. Organizaci může založit jedna nebo i více osob. V listině vždy budou 

uvedeny jejich úředně ověřené podpisy. 

 

Zakládací listina povinně obsahuje:  

a) název a sídlo neziskové organizace, 

b) dobu založení, jestliže není založená na dobu neurčitou, 
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c) druh všeobecně prospěšných služeb, 

d) jména, příjmení, rodná čísla nebo IČ zakladatele / zakladatelů, 

e) jména, příjmení, rodná čísla a údaje o trvalém pobytu členů správní rady a dozorčího 

orgánu, 

f) peněžité a nepeněžité vklady zakladatelů. 

 

Zakládací listina může obsahovat 

g) počet členů správní a dozorčí rady, 

h) které služby po jakou dobu nelze měnit. 

 

Společnost zakládají zakladatelé, kteří musí do 60 dnů od založení podat návrh  

na zápis do registru. Organizace vzniká dnem registrace, které vede Ministerstvo vnitra 

Slovenské republiky.  

 

Zánik a zrušení všeobecně prospěšné společnosti 

Organizace se ruší uplynutím doby, rozhodnutím správní rady o zrušení nebo sloučení, 

splynutí, rozdělení, soudem, konkurzem, nezasláním výroční zprávy. Zaniká výmazem 

z registru.  

 

Hospodaření všeobecně prospěšné společnosti 

Společnost smí hospodařit jen na základě scháleného rozpočtu na kalendářní rok. 

Nemůže se účastnit na podnikání jiných osob.  

 

Financování všeobecně prospěšné společnosti 

 Organizace se financuje pomocí darů z rozpočtu států a obcí.   

 

Účetnictví všeobecně prospěšné společnosti 

 Účetnictví vede podvojné. V účetnictví odděluje výnosy a náklady spojené 

s všeobecně prospěšnými službami a s podnikatelskou činností. 

 Všeobecně prospěšná společnost je povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem, 

pokud obdržená dotace ze státního rozpočtu či rozpočtu obcí překročí 33 193 eur  

anebo všechny příjmy překročí 165 969 eur.  
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Výroční zpráva všeobecně prospěšné společnosti 

 Organizace musí vypracovat výroční zprávu dle termínu určeného buď správní radou 

nebo zakládací listinou, nejpozději však do 30. června. Do 15. července ji musí zaslat 

ministerstvu vnitra Slovenské republiky. Veřejně přístupná je výroční zpráva v sídle 

neziskové organizace.  

 

3.2.3 Nadace a nadační fond 

 

 Nadaci řeší zákon č. 34/2002 Z.z., o nadacích a o změně občanského zákoníku  

ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabyl účinnosti dne 1. března 2002. Nadace  

se zakladá jako právnická osoba. Je to účelové sdružení majetku, které slouží na podporu 

veřejnoprospěšného účelu. V zákoně v § 2 je definováno, co je to veřejněprospěšný cíl 

„Veřejnoprospěšným účelem se pro účely tohoto zákona rozumí zejména rozvoj a ochrana 

duchovních a kulturních hodnot, realizace a ochrana lidských práv anebo jiných humanitních 

cílů, ochrana a tvorba životního prostředí, zachování přírodních hodnot, ochrana zdraví, 

ochrana práv dětí a mládeže, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a plnění individuálně určené 

humanitní pomoci pro jednotlivce anebo skupiny osob, které se ocitly v ohrožení života  

anebo potřebují naléhavou pomoc při postižení živelnou pohromou.“ 

 Nadační fond může vytvořit nadace na podporu veřejnoprospěšného účelu. Nadační 

fond nemá právní subjektivitu. 

 

Založení a vznik nadace 

 Nadaci zakládá fyzická nebo právnická osoba a to nadační listinou. Nadační jmění 

nesmí být nižší než 6 638 eur. Každý ze zakladatelů vkládá nejméně 663 eur. Do hodnoty  

663 eur se započítavají jen peněžní příspěvky a nemovitosti. Nadace vzniká až zápisem  

do registru nadací, které vede Ministersto vnitra Slovenské republiky. 

 

Zánik a zrušení nadace 

 Uplynutím doby založení, dosažením stanoveného účelu, rozhodnutím správní rady, 

soudu, vyhlášením konkurzu, nadaci je možné zrušit i rozhodnutím zakladatelů. Nadace 

zaniká až výmazem z registru nadací. 
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Hospodaření nadace 

 Majetek nadace nesmí být použít k jinému účelu, než k veřejně prospěšnému, 

 a to v souladu s podmínkami zapsanými v nadační listině. Svůj majetek může nadace 

pronajímat pro účely organizování kulturních, vzdělávacích, společenských, či sportovních 

akcí, ale vše uvedené musí být v souladu s účelem nadace.  

 

Financování nadace 

Nadace je financována dary a příspěvky. Nadace poskytuje příspěvky jiným 

subjektům, nemůže však poskytovat dary. Financovat politické strany a hnutí má nadace 

zakázáno.  

 

Účetnictví nadace 

 Účetnictví je vedeno odděleně za nadaci a za nadační fond. Nadace vede podvojné 

účetnictví. Roční účetní závěrku musí mít ověřenou aditorem.  

 

Výroční zpráva nadace 

 Výroční zprávu je povinna nadace vypracovat nejpozdeji do 15. května následujícího 

roku. Nejpozději do 31. května ji musí zaslat ministerstvu vnitra.  

 

3.2.4 Neinvestiční fond 

 Zákon č. 147/1997 Z.z., o neinvestičních fondech a o doplnění zákona Národní rady 

Slovenské republiky č. 207/1996 Z. z. upravuje neinvestiční fondy. Neinvestiční fond  

se zakládá jako právnická osoba, která sdružuje peněžní prostředky na plnění obecně 

prospěšného účelu nebo i individuálně určené humanitní pomoci pro jednotlivce, ale i skupinu 

osob, které jsou v ohrožení života, nebo potřebují naléhavě pomoc. Mezi naléhavou pomoc 

můžeme řadit, například pomoc po živelné pohromě.  

Založení a vznik neinvestičního fondu 

Neinvestiční fond zřizuje fyzická nebo právnická osoba prostřednictvím zřizovací 

listiny. Neinvestiční fond vzniká zápisem do rejstříku. Ústřední rejstřík vede Ministerstvo 

vnitra. 
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Zánik a zrušení neinvestičního fondu 

 Fond se ruší uplynutím času zřízení, dosažením účelu, rozhodnutí zřizovatelů, 

sloučením, soudem nebo vyhlášením konkurzu. Neinvestiční fond zaniká ke dni výmazu  

z registru. 

 

Hospodaření neinvestičního fondu 

 Fond hospodaří podle schváleného rozpočtu. Fond získává prostředky na hospodaření 

z peněžních darů, veřejných sbírek, dědictví, z organizování kulturních, vzdělávacích  

a společenských akcí, z dotací ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu obce. 

 

Účetnictví neinvestičního fondu 

  Neinvestiční fondy mohou vést jednoduché účetnictví, pokud nepodnikají a pokud 

jejich příjmy nedosáhly v předcházející období 200 000 eur. Fond musí mít účetní závěrku 

ověřenou auditorem, pokud jeho celkové příjmy a výdaje za kalendářní rok jsou více  

než 165 969 eur. 

 

Výroční zpráva neinvestičního fondu 

 Výroční zpráva za minulý rok musí být spracována do 31. března. A do 15. dubna  

jí musí neinvestiční fond zaslat Ministerstvu vnitra.  

 

3.2.5 Politické strany a politické hnutí 

 

 Politické strany a hnutí se řídí zákonem č. 85/2005 Z.z, o politických stranách  

a politických hnutích. Zákon nabyl účinnosti dne 11. 6. 2010. Zákon stanovuje podmínky 

vzniku, registru, zániku, práv a povinností, dále hospodaření a financování politických stran  

a politických  hnutí.  

 

Vznik politické strany a politického hnutí 

 Politické strany a hnutí zakládají občané starší 18 let. Tříčlenný výbor zapisuje 

politickou stranu nebo hnutí do registru stran, který vede Ministerstvo vnitra Slovenské 

republiky. Strana může vznikout až po podpisu 10 000 občanů. 
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Zrušení, zánik politické strany, politického hnutí 

 Strana se zruší bez likvidace nebo s likvidací. Ruší se dobrovolně, sloučením s jinou 

stranou, vyhlášením konkurzu nebo soudem.  

 

Hospodaření politických stran a politického hnutí 

 Politická strana a hnutí zodpovídá za veškeré závazky celým svým majetkem. Členové 

ničím neručí ani nezodpovídají za politickou stranu případně za politické hnutí. Politická 

strana a hnutí má zakázáno podnikat. Jestliže politická strana nebo politické hnutí nepředloží 

výroční zprávu ministerstvu vnitra, dostane finanční pokutu od ministerstva financí.  

 

Financování politických stran a politických hnutí: 

 z příjmů členů, 

 z darů,  

 z dědictví, 

 z prodeje nebo pronájmu nemovitého majetku,  

 z úroků z vkladů,  

 z příspěvků ze státního rozpočtu, 

 z půjček a úvěrů.  

Příspěvky ze státního rozpočtu jsou příspěvky za hlasy ve volbách, na činnost  

a na mandát. Politická strana, která ve volbách 2010 získala více než 3 procenta, dostane  

za každého voliče 5,58 eura. Na činnost obdrží 7 445 eur za každého voliče. Částka se rozdělí 

na 48 částí a tyto části jsou vypláceny měsíčně. Na mandát dostanou strany 30-ti násobek 

průměrné nominální mzdy za prvních 20 mandátů a 20-ti násobek za každý další mandát.  

 

Účetnictví politických stran a politických hnutí 

 Politické strany a hnutí účtují v soustavě podvojné účetnictví. Musí vést analytickou 

evidenci nákladů voleb do Národní rady Slovenské republiky. 

 Předběžnou a závěrečnou zprávu o nákladech je povinna vést každá politická strana  

a hnutí.  

 

 

 



52 

 

Výroční finanční zpráva politických stran a politických hnutí 

 Politické strany a hnutí mají povinnost vyhotovit výroční zprávu. Musí ji předkládat 

Národní straně Slovenské republiky do 30. dubna, a to ve dvou vyhotoveních. Prvním  

je listinná podoba, druhé vyhotovení je v elektronické podobě.  

Výroční finanční zpráva je veřejná, občané si mohou zhotovit výpisy, opisy či kopie.  

 

3.2.6 Církve a náboženské společnosti 

 

  V zákoně č. 308/1991 Zb., o svobodě náboženské víry, postavení církví  

a náboženských společností, změněné dne 1. 5. 2007 zákonem č. 201/2007 Z.z., je zakotveno 

právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru. Nezáleží jestli ji projevuje sám člověk 

nebo skupina, není důležité ani jestli soukromě či veřejně.  

 

Založení a vznik církve a náboženské společnosti 

Církev nebo náboženská společnost je dobrovolné sdružení osob, které má stejnou 

náboženskou víru. Žádná církev nemůže být podle zákona upřednostnována před jinou.  

Církve se zakládají jako právnické osoby, které se registrují u Ministerstva kultury 

Slovenské republiky. Návrh na založení podává tříčlenný výbor, členové výboru musí být 

plnoletí. V návrhu musí dokázat, že se k církvi, nebo náboženské společnosti hlásí nejméně 

20 000 plnoletých osob, které mají pobyt na území SR a jsou občany Slovenské republiky.  

 

Zánik a zrušení církve a náboženské společnosti 

 Církev může zrušit registrující orgán v případě, že porušuje podmínky registrace,  

ohrožuje-li zdraví, mravnost, lidské zásady nebo ohrožuje-li práva občanů SR.  

 

Financování církví a náboženských společností 

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

 ze dne 14. 10. 1949 o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností ve znění 

zákona č. 16/1990 Zb., kterým byl zrušen dozor státu nad církví, ve znění zákona 

 č. 522/1992 Zb., a zákona č. 467/2005 Z.z. 

Stát financuje tzv. osobní požitky duchovních, náhrady cestovních, stěhovacích  

a jiných výdajů. Osobní požitky se skládají ze základního platu, hodnostního příspěvku  

a zvýšeného základního platu za ocenění vysoké kvality výkonu duchovní činnosti.  
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 Zjednodušeně je církev financována ze státního rozpočtu, příjmů od vládních rezortů, 

z rozpočtu územně správních celků krajů, měst a obcí, z vládních a mimovládních organizací, 

občanů a různých podpůrných programů.  

 Ministerstvo kultury navrhuje financovat církve a náboženské společnosti pomocí  

tzv. asignačního modelu. Principem asignačního modelu je možnost fyzické osoby 

rozhodnout se, komu přidělí jedno procentu ze svého základu daně. Otázkou je jestli uvedený 

návrh projde schvalováním. Církve nechtějí asignační daň, protože by jim pravděpodobně 

přinesla méně financí, než mají v této chvíli. Dále se diskutuje, zda to bude jedno procento  

či procenta dvě.  

 

Podle zákona č. 218/1949 Zb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských 

společností státem ve znění zákona č. 16/1990 Zb., kterým byl zrušený dozor státu nad 

církvemi, ve znění zákona č. 522/1992 Zb. a zákona č. 467/2005 Z.z., stát financoval v roce 

2011 ze státního rozpočtu celkem 18 církví a náboženských společností: 

 „Apoštolská cirkev,  

 Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike,  

 Bratská jednota baptistov,  

 Cirkev adventistov siedmeho dňa,  

 Cirkev bratská,  

 Cirkev československá husitská,  

 Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní,  

 Evanjelická cirkev augsburského vyznania,  

 Evanjelická cirkev metodistická,  

 Gréckokatolícka cirkev,  

 Kresťanské zbory,  

 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia,  

 Novoapoštolská cirkev,  

 Pravoslávna cirkev,  

 Reformovaná kresťanská cirkev,  

 Rímskokatolícka cirkev,  

 Starokatolícka cirkev,  

 Ústredný zväz židovských náboženských obcí.“ 

http://www.culture.gov.sk/cirkev-a-nabozenske-spolocnosti/registrovane-cirkvi/apostolska-cirkev
http://www.culture.gov.sk/cirkev-a-nabozenske-spolocnosti/registrovane-cirkvi/bahjske-spoloenstvo
http://www.culture.gov.sk/cirkev-a-nabozenske-spolocnosti/registrovane-cirkvi/bratska-jednota-baptistov
http://www.culture.gov.sk/cirkev-a-nabozenske-spolocnosti/registrovane-cirkvi/cirkev-adventistov-siedmeho-dna
http://www.culture.gov.sk/cirkev-a-nabozenske-spolocnosti/registrovane-cirkvi/cirkev-bratska
http://www.culture.gov.sk/cirkev-a-nabozenske-spolocnosti/registrovane-cirkvi/cirkev-ceskoslovenska-husitska
http://www.culture.gov.sk/cirkev-a-nabozenske-spolocnosti/registrovane-cirkvi/cirkev-jezisa-krista-svatych-neskorsich-dni
http://www.culture.gov.sk/cirkev-a-nabozenske-spolocnosti/registrovane-cirkvi/evanjelicka-cirkev-a.v
http://www.culture.gov.sk/cirkev-a-nabozenske-spolocnosti/registrovane-cirkvi/evanjelicka-cirkev-metodisticka
http://www.culture.gov.sk/cirkev-a-nabozenske-spolocnosti/registrovane-cirkvi/greckokatolicka-cirkev
http://www.culture.gov.sk/cirkev-a-nabozenske-spolocnosti/registrovane-cirkvi/krestanske-zbory
http://www.culture.gov.sk/cirkev-a-nabozenske-spolocnosti/registrovane-cirkvi/ns-jehovovi-svedkovia
http://www.culture.gov.sk/cirkev-a-nabozenske-spolocnosti/registrovane-cirkvi/novoapastolska-cirkev
http://www.culture.gov.sk/cirkev-a-nabozenske-spolocnosti/registrovane-cirkvi/pravoslavna-cirkev
http://www.culture.gov.sk/cirkev-a-nabozenske-spolocnosti/registrovane-cirkvi/reformovana-krestanska-cirkev
http://www.culture.gov.sk/cirkev-a-nabozenske-spolocnosti/registrovane-cirkvi/rimskokatolicka-cirkev
http://www.culture.gov.sk/cirkev-a-nabozenske-spolocnosti/registrovane-cirkvi/starokatolicka-cirkev
http://www.culture.gov.sk/cirkev-a-nabozenske-spolocnosti/registrovane-cirkvi/uz-zidovskych-nabozenskych-obci
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Církve a náboženské společnosti financuje stát přímými dotacemi prostřednictvím 

rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury Slovenské republiky. Stát financuje platy a odvody 

duchovných církví a poskytuje tzv. příspěvek na provozní náklady církevních ústředí nebo-li 

biskupských úřadů.  

 

Účetnictví církve a náboženské společnosti 

Církve a náboženské společnosti vedou jednoduché účetnictví jen pokud nepodnikají  

a nedostávají dotace ze státního rozpočtu. 

 

3.3 Účetnictví neziskových organizací 

 

Základním právním předpisem pro vedení účetnictví neziskových organizací je zákon  

č. 431/2002 Z. z., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje: 

 rozsah, způsob a průkaznost vedení účetnictví účetních jednotek, 

 rozsah, obsah a průkaznost účetní závěrky. 

 

Dalšími právními předpisy jsou: 

 „Opatření MF SR ze 14. listopadu 2007 č. MF/24342/2007-74  

kterým se ustanovují podrobnosti účtování a účtová osnova pro účetní jednotky,  

které nejsou založené anebo zřízené za účelem podnikání, ve znění opatření  

z 27. listopadu 2008 č. MF/24485/2008-74, opatření z 12. března 2009 

č. MF/10294/2009-74, opatření z 3. prosince 2009 č. MF/25238/2009-74, opatření 

z 26. listopadu 2010 č. MF/25000/2010-74 a opatření z 13. prosince 2011  

č. MF/26582/2011-74“, tímto opatřením se řídí politické strany a hnutí, církve 

a náboženské společnosti, nadace a další neziskové organizace poskytující všeobecně 

prospěšné služby a občanská sdružení, 

 „Opatření MF SR ze 14. prosince 2011 č. MF/27210/2011-74,  

kterým se mění a doplní opatření s MF SR z 1. 12. 2010 č. MF/24975/2010-74,  

kterým se ustanovují podrobnosti o postupech účtování a podrobnosti o uspořádání, 

označování položek účtové závěrky, obsahovém vymezení některých položek a rozsahu 

údajů určených z účtové závěrky na zveřejnění pro účtové jednotky účtující v soustavě 

jednoduchého účetnictví, které nejsou založené anebo zřízené za účelem podnikání.“ 

Opatřením se řídí církve a náboženské společnosti, které mají právní subjektivitu  
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a které nepodnikají a nejsou příjemci dotací ze státního rozpočtu, dále neziskové 

organizace poskytující všeobecně prospěšné služby a neziskové organizace 

nepodnikající, jejichž příjmy nedosáhly v předcházejícím účetním období 200 000 eur.  

 „Opatření MF SR č. MF/16786/2007-31. Kterým se ustanovují podrobnosti  

o postupech účtování a rámcové účtové osnovy pro rozpočtové organizace, 

příspěvkové organizace, státní fondy, obce a vyšší územní celky ve znění Opatření 

MF SR č. 25189/2008-311, Opatření MF SR . MF/24240/2009-31.“ 

 

Za účetní jednotku se dle zákona považují právnické osoby sídlící na území 

Slovenské republiky, zahraniční osoby podnikající na území Slovenské republiky, dále 

fyzické osoby podnikající nebo vykonávající jinou samostaně výdělečnou činnost  

na území Slovenské repubiky. 

 V soustavě podvojného účetnictví účtují všechny účetní jednotky s výjimou účetních 

jednotek uvedených v podkapitole 3.3.1, které mohou účtovat v soustavě jednoduchého 

účetnictví.  

 

3.3.1 Jednoduché účetnictví 

 

V jednoduchém účetnictví můžou účtovat církve a náboženské společnosti, mající 

právní subjektivu, ale nesmějí podnikat a přijmout dotace ze státního rozpočtu Slovenské 

republiky. Dále v jednoduchém účetnictví můžou účtovat občanská sdružení, společenství 

vlastníků bytů a nebytových prostor, neziskové organizace poskytující všeobecně prospěšné 

služby, jejich příjmy nesmí překročit 200 000 eur za účetní období.  

 V jednoduchém účetnictví se sledují příjmy a výdaje a výsledek hospodaření,  

který je tvořen rozdílem příjmů a výdajů. V jednoduchém účetnictví musí být průběžně 

tříděny příjmy a výdaje podle vlivu na základ daně. Velmi důležitá je znalost daňových 

zákonů, protože už při účtování musíme každou položku správně daňově posoudit. Neexistují 

konkrétní účty, ale výdaje se dělí do několika skupin, například provozní režie. Účetní zápis, 

například výdaj z pokladny, zaznamenáváme v peněžním deníku.  

 

Účetní knihy: 

 peněžní deník, 

 kniha pohledávek a závazků 
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 pomocné knihy. 

 

Nejdůležitější knihou je peněžní deník, který obsahuje údaje o stavu peněžních 

prostředků, příjmů a výdajů v účetním období. V peněžním deníku zaznamenáváme účetní 

případy chronologicky. Mezi pomocné knihy řadíme například knihu majetku  

a závazků, knihu dlouhodobého majetku, knihu zásob, knihu cenin, knihu rezerv, atd.  

 

3.3.2 Podvojné účetnictví 

 

 Poskytuje věrný a poctivý obraz o skutečnostech, které nastaly,  

a které jsou předmětem účetnictví. Výsledek hospodaření se dále upravuje na základ daně 

z příjmů. Upravuje se prostřednictvím připočitatelných a odčitatelných položek, například 

náklady na reprezentaci, výnosy z dividend. Účtuje se zde podvojně na konkrétní účty. 

 

Účetní knihy: 

 deník, 

 hlavní kniha. 

 

Deník musí zohledňovat časové hledisko zápisů. Zápisy jsou zaznamenávány 

chronologicky. Deník musí prokazovat, že účetnictví je vedeno úplně, všechny účetní případy 

v deníku musí být zachyceny na účtech hlavní knihy. Hlavní kniha obsahuje analytické  

a syntetické účty. Do hlavní knihy patří účty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.  

 

3.3.3 Účetní závěrka 
 

 Podle zákona o účetnictví musí účetní jednotky sestavovat účetní závěrku.  

Účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. V příloze můžeme uvádět další 

účetní výkazy a to jsou přehled změn vlastního jmění a přehled peněžních toků.  

 

 Politické strany a politické hnutí, církve a náboženské společnosti, nadace a neziskové 

organizace poskytující všeobecně prospěšné služby, občanské sdružení sestavují účetní 

závěrku ve dvou vyhotoveních a předkládají ji místně příslušnému daňovému úřadu. Účetní 

závěrku sestavují podle vzorů, které jsou uvedené v příloze k Opatření MF SR  

č. MF/25682/2007-74, kterým se ustanovují účetní výkazy a rozsah údajů určených z účtové 
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závěrky na zveřejnění pro účetní jednotky, které nejsou založené nebo zřízené za účelem 

podnikání ve znění pozdějších předpisů.  

 

Předkládají tzv.:  

 2 x Rozvahu (Súvaha Uč. NUJ 1 – 01),  

 2 x Výkaz zisku a ztrát (Výsledovka Uč. NUJ 2 – 01), 

 2 x Přílohu. 

Účetní závěrku musí předložit účetní jednotky nejpozději do tří kalendářních měsíců  

po uplynutí daného zdaňovacího období.  

 

Účetní závěrka jednoduchého účetnictví se skládá z údajů z peněžního deníku, knihy 

pohledávek a závazků a pomocných knih a z výsledků inventarizace majetku a závazků. 

A skládá se ze dvou částí a to výkazu příjmů a výdajů a výkazu o majetku a závazků.  

  

Církve a náboženské společnosti mající právní subjektivitu, nepodnikající  

a nejsou příjemci dotací ze státního rozpočtu a neziskové organizace poskytující všeobecně 

prospěšné služby, jsou nepodnikající a jejich příjmy nedosáhly v předcházejícím účetním 

období 200 000 eur, sestavují účetní závěrku podle Opatření MF SR č. MF/24975/2010-74,  

kterým se ustanovují podrobnosti o postupech účtování a podrobnosti o uspořádání  

a označování položek účetní závěrky, obsahovém vymezení některých položek a rozsahu 

údajů určených z účetní závěrky na zveřejnění pro účetní jednotky, které účtují v soustavě 

jednoduchého účetnictví, které nejsou založené nebo zřízené za účelem podnikání.  

 

Tyto subjekty sestavují a předkládají tzv.:  

 2 x Výkaz o příjmech a výdajích (Výkaz NO Úč 1-01) 

 2 x Výkaz o majetku a závazcích (Výkaz NO Úč  2-01) 

Účetní jednotky podávají tyto účetní výkazy ve dvou vyhotoveních místně příslušnému 

daňovém úřadu v termínu pro podání daňových přiznání k dani z příjmů.  

 

Rozvaha 

 Rozvaha je  soupis majetku a jeho zdrojů zachycený v účetnictví za účetní období. 

Aktiva dělíme na majetek neoběžný a oběžný. Do neoběžného majetku řadíme dlohodobý 

nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční  majetek.  

Mezi oběžný majetek řadíme zásoby, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky. Pasiva  
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jsou členěna na vlastní zdroje krytí majetku a cizí zdroje. Mezi vlastní zdroje krytí majetku 

patří jmění a peněžní fondy, fondy tvořené ze zisku, výsledek hospodaření. Rezervy, 

dlouhodobé a krátkdobé závazky, bankovní výpomoci a půjčky patří do cizích zdrojů. 

Rozvaha se vyplňuje za dvě účetní období. Prvním je běžné účetní období, druhé obdobím  

je období bezprostedně předcházejícím. U aktiv je běžné období rozděleno na sloupce brutto, 

korekce a netto, zatímco předcházející účetní období se uvádí jen v netto hodnotě.  

 

Výkaz zisku a ztráty  

Ve výkazu zisku a ztráty nalezneme výnosy a náklady.  Výkaz je tvořen obdobím 

běžným a bezprostředně předcházejícím obdobím. Náklady a výnosy jsou členěny na hlavní  

a podnikatelskou činnost 

Výsledek hospodaření = výnosy - náklady 

Vyjde-li kladný výsledek, jedná se o zisk, pokud náklady převyšují výnosy,  

je výsledkem hospodaření ztráta. 

 

Příloha 

 Příloha, tzv. poznámky, je povinná součást účetní závěrky. Obsahuje doplňující 

informace, které jsou v rozvaze a ve výkazu zisku a ztrát.  

V příloze se uvádějí metody a účetní zásady, informace o účetní jednotce,  

o statutárních členech, dozorčích orgánech a další doplnující informace. 

Je vhodné vypracovat přílohu pomocí tabulek a až poté popis jednotlivých řádků.  

  

Výkaz o příjmech a výdajích   

 V soustavě jednoduchého účetnictví je tento výkaz poviný. Údaje pro výkaz účetní 

jednotka čerpá z konečných součtových sloupců peněžního deníku za určité časové období, 

většinou za období jednoho roku.  

 

Výkaz o majetku a závazcích   

 Stejně jako výkaz o příjmech a výdajích je i výkaz o majetku a závazcích poviným 

výkazem. Údaje pro něj účetní jednotka čerpá ze všech účetních knih, které vede: 

 Z peněžního deníku, 

 z knihy pohledávek, 

 z knihy závazků, 
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 z pomocných knih.  

 

Účtovou osnovu pro účetní jednotky neziskových organizací založené na území 

Slovenské repubiky nalezneme v příloze k opatření. MF/24342/2007-74 v znění opatření  

č. MF/24485/2008-74, opatření č. MF/25238/2009-74, opatření č. MF/25000/2010-74 

a opatření č. MF/26582/2011-74. Doslovně: „Účtová osnova pro účetní jednotky, které nejsou 

založené anebo zřízené za účelem podnikání“.  

Účtová osnova je rozdělená do deseti účtových tříd, které jsou označené jedno-

místným číslicovým znakem v rozsahu od nuly po devítku. Účtové třídy se dělí na účtové 

skupiny a účtové skupiny se skládají ze syntetických účtů. Účtová osnova je jasná  

a přehledná. 

Účtovou osnovu tvoří účtová třída 0- Dlouhodobý majetek, účtová třída 1- Zásoby, 

účtová třída 2- Finanční účty, účtová třída 3- Zúčtovací vztahy a účtová třída 4 – Jmění, fondy 

a výsledek hospodaření, dlouhodobé závazky. Účty výsledkové jsou účtové třídy 5 a 6 tzv. 

Náklady na činnost a Výnosy z činnosti a do účtové třídy 7 patří závěrkové  

a podrozvahové účty. Účtové třídy 8 a 9 slouží pro vnitroorganizační účetnictví. Účtová 

osnova pro neziskové organizace je přílohou č. 4. 

 

Specifika účtování neziskových organizací 

Dlouhodobý hmotný majetek 

 Do účtové třídy 0 řadíme dlouhodobý majetek. Do dlouhodobého majetku řadíme 

pozemky, stavby, samostatné movité věci, technické zhodnocení. Majetek účtujeme přes účet 

042- obstarání dlouhodobého hmotného majetku. Dlouhodobý majetek se odpisuje  

podle odpisového plánu. 

 

Zásoby 

 Mezi zásoby patří materiál, polotovary, výrobky a zvířata. Zásoby oceňujeme 

způsobem A nebo B. 

 

Finanční účty 

 Mezi finanční účty patří likvidní a bezprostředně obchodovatelný majetek. Dohodnutá 

splatnost nebo zůstatková doba splatnosti je maximálně jeden rok. Do účtové třídy 2 patří stav 

a pohyb hotovosti, stav a pohyb peněžních prostředků v bance, krátkodobé bankovní úvěry, 

krátkodobé finanční výpomoci, který byly poskytnuty účetní jednotce jiným subjektem než 
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bankou, krátkodobý finanční majetek, převody mezi finančními účty a opravné položky ke 

krátkodobému finančnímu majetku.  

 

Zúčtovací vztahy 

 V účtové třídě 3 účtuje jednotka o dlouhodobých a krátkodobých pohledávkách 

z obchodních a členských vztahů, o krátkodobých a dlouhodobých závazcích z obchodních  

a členských vztahů, pohledávkách a závazcích k zaměstnancům, opravných položkách 

k pohledávkám a dotacích. Dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem účtujeme na 

straně MD účtu 346 souvstažně se stranou D 691.  Příjem dotace a ostatní zúčtování se 

státním rozpočtem  účtujeme souvstažně s účtem 221. Příjem dotace 221/346. Místo účtu 691 

se použije účet 384 výnosy budoucích období podle toho, ve kterém roce byla státní dotace 

poskytnuta. Pokud by byla dotace získaná z rozpočtů územní samosprávy účtuje se MD 348 

souvstažně s účtem D 691 nebo 384. Porušení finanční disciplínu uložené obcí nebo státem se 

účtuje jako 542/348  nebo 542/346. 

 

 Jmění, fondy a dlouhodobé závazky 

 Jmění, fondy a dlouhodobé závazky se účtují v účtové třídě 4. Na stranu dal se účtuje 

nadační jmní nadace, vklady zakladatelů a  navýšení jmění.  

Fondy neziskové organizace 

 412 fondy tvořené podle zvlášního předpisu a na MD 211 pokladna, 221 bankovní 

účet nebo 315 ostatní pohledávky. Nadace účtuje 412 souvstažně s účty 13. zboží 

221bankovní účet,  325 ostatní závazky. Veřejná vysoká škola, účtuje stipendijní fond 

na MD účtu 412, 

 413 Fond reprodukce účtuje na dal, veřejná vysoká škola souvztažně s účtem 411, 556 

nebo 221, 

 421 rezervní fond, 

 423 fond tvořený ze zisku, 

 Účtová skupina 42 slouží k účtování převodu zisku dosaženého za minulá účetní 

období, skupina 42 se účtuje souvztažně s účtem 431 nebo 428. 

 

Rezervy 

 Rezerva představuje závazek, který vznikl z minulých událostí a je pravděpodobné,  

že v budoucnu sníží ekonomické užitky. U rezervy není známá přesná výše závazku  

nebo časové vymezení. Rezervy na opravu majetku a další rezervy na náklady se tvoří  
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na nevyčerpanou dovolenou, na odměny členů orgánů účetní jednotky, odstupné, prémie, 

na sestavení daňového přiznání za vykazované účetní období, na jiná rizika související 

s činností neziskové jednotky. Tvorba rezervy na náklady se účtuje na příslušný účet nákladů, 

jestliže jde o rezervu, která se týká více nákladových druhů, tvoří se rezerva na MD účtu 549.   

 

Dlouhodobé bankovní úvěry 

 Dlouhodobé bankovní úvěry se účtují na účtě 461. Dlouhodobý bankovní úvěr  

má dohodnutou dobu splatnosti delší než jeden rok. Analytické účty jsou vedeny podle druhu 

jednotlivých úvěrů a podle bank. 

 

Opravné položky 

 Opravná položka se tvoří na základě zásady opatrnosti. Opravná položka znamená 

snížení hodnoty majetku. Opravné položky tvoří neziskové organizace k dlouhodobému 

majetku, zásobám, finančnímu majetku, pohledávkám. 

 

Náklady a výnosy 

 V účtové třídě 5 se neúčtují externí náklady vynaložené na obstaraní dlouhodobého 

majetku nebo i finančního majetku. V této skupině se účtují náklady vynaložené na činnost 

účetní jednotky. MD 547- Osobité náklady se účtuje i volební kauce, která je nevratná, 

poskytnutá politickou stranou nebo politickým hnutím a to souvstažně se zápisem  na straně 

dal účtu 314- Poskytnuté provozní zálohy.  

 

Poskytnuté příspěvky 

 Poskytnuté příspěvky účtuje nezisková organizace v účtové skupině 56. Zde účtuje 

poskytnuté příspěvky organizačním složkám, jiným účetním jednotkám, ale i fyzickým 

osobám. Poskytnuté příspěvky organizačním složkám účtujeme na MD a souvstažně na straně 

dal  účtu například 221, 211 nebo 325. 
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3.4 Zdaňování neziskových organizací 

 

 Daň je povinná zákonem stanovená platba. Stát daň vybírá od fyzických osob  

a právnických osob. Daně se odvádějí do státního rozpočtu nebo do místních rozpočtů.  

 

3.4.1 Daň z příjmů právnických osob 

 

 Zákon o dani z příjmů č. 595/2003 Z.z, ve znění zákona o dani z přímů  

č. 548/2011 Z.z., účinný od 1. ledna 2012. 

„Předmětem daně poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, 

 jsou příjmy z činností, kterými dosahují zisk anebo kterými se zisk dá dosáhnout, a to včetně 

příjmů z prodeje majetku, příjmů z nájemného, příjmů z reklam, příjmů z členských příspěvků 

a příjmů, ze kterých se daň vybírá podle § 43.“ [25, § 12, odstavce 2] 

 Za poplatníky se podle odstavce dva považují  například politické strany a politická 

hnutí, cíkve a náboženské společnosti, nadace, neziskové organizace poskytující všeobecně 

prospěšné služby. § 43 slouží pro příjmy vybírané srážkovou daní.  

 Financování neziskových organizací je více zdrojové, ale ne všechnyy příjmy budou 

předmětem daně. Příjmy členíme na příjmy, které jsou předmětem daně a příjmy, 

které předmětem daně nejsou.  

Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 12 odstavce 7: 

a) přijatý podíl zaplacené daně, 

Fyzická osoba i právnická osoba může poskytnout podíl zaplacené daně. Přijemci 

jsou občanská sdružení, nadace, neinvestiční fondy, neziskové organizace 

poskytující všeobecně prospěšné služby, církve, subjekty výzkumu vývoje, 

Slovenský červený kříž,  

b) příjmy získané dědictvím. Zdědit lze věci ale i práva,  

c) příjmy získané drováním na základě darovací smlouvy.  

Bod b) a c) není předmětem daně u té neziskové organizace, u které  

jsou používány věci k hlavní činnosti. 

Neziskové organizace mají v roce 2012 osvobozeny příjmy, které plynou z činnosti 

vzniku, nebo z činnosti která je jejich základní činností, mimo příjmu  z podnikaní.  

U rozpočtových organizací jsou osvobozeny příjmy z pronájmu, nebo prodeje majetku 

zahrnuté v rozpočtu zřizovatele, kromě rozpočtových organizací zřizovaných obcí  
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nebo vyšším územním celkem. Obce a vyšší územní celky mají příjmy z pronájmu jejich 

majetku osvobozené od daně. Výnosy z kostelních sbírek, církevních úkonů a členské 

příspěvky podle stanov nebo statutu jsou osvobozené od daně z příjmů. Finanční prostředky 

plynoucí z grantů poskytovaných na základě mezinárodních smluv jsou také 

osvobozené.Osvobození nalezneme v zákoně o dani z přijmů v § č. 13 odstavců dva a tři.  

Dotace jsou nejdříve předmětem daně, ale podle § 13 odstavce 1 písmena a) jsou poté 

osvobozené.  

 

Základ daně se zjistí  

1. u poplatníků, kteří vedou účetnictví v soustavě jednoduchého účetnictví jako rozdíl 

mezi příjmy a výdaji, 

2. u poplatníků vedoucích účetnictví v soustavě podvojného účetnictví z výsledku 

hospodaření.  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji a výsledekem hospodaření se zvýší o sumy,  

které nelze zahrnout do výdajů, nebo jsou zahrnuté v nesprávné výši. Snížit o sumy, které jsou 

součástí výsledku hospodaření, ale nebyly zde zahrnuty.  

Ze základu daně lze odpočítat daňovou ztrátu. Ztrátu lze odpočítat v maximálně  

sedm bezprostředně po sobě jdoucích zdaňovacích období.  

Všeobecně prospěšná společnost si nemůže uplatnit dar jako daňově uznatelný náklad. 

Na Slovensku existuje tzv. daňová asignácia. Daňová asignace je uvedena v § 50 zákona 

 č. 595/2003 Z.z., o dani z příjmů. Tento pojem znamená, že jak fyzická  

tak už i právnická osoba může poukázat 2 procenta ze své zaplacené daně z příjmu  

pro konkrétní organizace splňující zákonné podmínky. První podmínkou je, že nezisková 

organizace je občanské sdružení, nadace, neinvestiční fond, nezisková organizace poskytující 

všeobecně prospěšné služby, účelové zařízení církví a náboženské společnosti, organizace 

s mezinárodním prvkem, Slovenský Červený kříž, subjekt výzkumu a vývoje, Protidrogový 

fond nebo Fond rozvoje odborného vzdělávání a přípravy. Druhou podmínkou je, že podíl 

zaplacené daně musí být použit jen na účely, které jsou předmětem jeho činnosti a předmět 

této činnosti je uvedený v § 50 odstavce 5. 
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3.4.2 Daň z nemovitostí 

 

 Daň z nemovitostí řeší zákon č. 582/2004 Z.z o místních daních a místním poplatku  

za komunální odpady a drobné stavební odpady. Daň z nemovitosti se dělí na daň z pozemků, 

daň ze staveb a daň z bytů a nebytových prostor v bytovém domě.  

 

Daň z pozemků 

Vlastník nebo správce pozemku ve vlastnictví státu je poplatníkem daně z pozemků. 

Předmětem daně je orná půda, chmelnice, vinice, trvalé travní porosty, zahrady, lesy, rybníky, 

stavební pozemky, obecně můžeme říci, že všechny pozemky na území Slovenské republiky, 

uspořádané podle členění uplatňovaného v zákoně o katastru nemovitostí. Základ daně je 

uveden v § 7 zákona č. 582/2004 Z.z., v tom samém zákoně nalezneme § 8  

kde je uvedena sazba.  

 

Daň ze staveb 

Poplatníkem daně ze staveb je vlastník stavby, nebo správce stavby ve vlastnictví 

státu. Jen v jednom případě, v § 9 odstavce 2 připouští zákon č. 582/2004 Z.z., že by mohl být 

poplatníkem nájemce, a to jen u pronájmu staveb „spravovaných Slovenským pozemkovým 

fondem.“ Předmětem daně jsou všechny stavby na území Slovenska, které jsou určené  

k bydlení, podnikání, rekreaci, garáže, a také průmyslové stavby a ostatní stavby. Základem 

daně ze staveb je výměra zastavěné plochy v m
2
. Sazby daně jsou uvedeny v zákoně, 

konkrétně v § 12.  

 

Daň z bytů 

 Vlastník bytu nebo nebytového prostoru se stává poplatníkem této daně.  

Má- li ve vlastnictví fyzická, nebo právnická osoba jeden byt nebo nebytový prostor 

v bytovém domě, jsou tyto byty, nebo nebytové prostory předmětem daně. Základ daně tvoří 

výměra podlahové plochy bytu, také nebytového prostoru v m
2
. Neplatíme- li daň z bytů, 

platíme daň ze staveb.  

 Osvobození od daně z pozemků, staveb a bytových prostor se týká nemovitosti  

ve vlastnictví obce a obec musí být i jejich správce. Další osvobození se týká církví  

a náboženských společností, veřejných vysokých škol, obecně škol, které jsou zřízeny vyššími 

územními celky. Jiné neziskové organizace nejsou dle zákona osvobozeny od daně 
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z nemovitosti. Ale správce daně může u neziskové organizace všeobecně závazným nařízením 

ustanovit snížení daně nebo dokonce i osvobození od daně. 

 V tabulce č. 3.4 je uvedeno, jak se vypočítává daň z nemovitostí.  

 

Tab. 3.4 Výpočet daně z nemovitostí 

Typ daně Výpočet daně 

Daň z nemovitostí Daň z pozemků + daň ze staveb + daň z bytů 

Daň z bytů Sazba daně * výměra bytů nebo nebytového prostoru 

Daň z pozemků Sazba daně * výměra pozemků * hodnota pozemků 

Daň ze staveb [Sazba daně + (počet podlaží * příplatek za podlaží)] * výměra stavby 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.4.3 Daň dědická a darovací, daň z převodu a přechodu nemovitostí 

 

 Daň z dědictví, darování, převodu a přechodu nemovitosti byla obsahem zákona  

č. 318/1992 Zb., o dani z dědictví, dani z darování a dani z převodu a přechodu nemovistostí. 

Daň darovací a dědická byla daňovou reformou zrušena. K zrušení daňové povinnosti došlo 

od 1. ledna 2004. Daňovou reformou už nejsou dary daňově uznatelnými výdaji,  

nebo-li náklady.  

 

 Daň z převodu a přechodu nemovitostí je od roku 2005 zrušena. Daň z převodu  

a přechodu nemovitosti, ve výši tří procent z dohodnuté ceny nebo z všeobecné hodnoty  

se uplatňovala jen u nemovitostí u kterých došlo k zápisu vlatnického práva do katastru v roce 

2004. 
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3.4.4 Daň silniční 

 

 Daň z motorových vozidel patří mezi jednu z místních daní. Tato daň je upravena 

zákonem o místních daních a místním poplatku za komunální odpady a drobné stavební 

odpady, zákon č. 582/2004 Z.z. Zákon dovoluje obcím a vyšším územním celkům ve svém 

obvodu zavést a tím pádem i vybírat místní daně. Místní daně mají dobrovolný charakter, 

záleží na každé obci nebo vyšším územním celku jestli daně zavedou nebo ne.  

 Daň z motorových vozidel můžou zavést jen vyšší územní celky, které tuto daň budou 

vybírat prostřednictvím daňových úřadů. Vyšší územní celky nejen daň zavedou ale i určí 

sazby daně. Předmětem daně je motorové vozidlo i přípojné vozidlo sloužící k podnikání  

na území Slovenské republiky. Poplatníkem daně je fyzická osoba, právnická osoba.  

a organizační složka. Základ daně tvoří zdvihový objem motoru v cm
3
 při užitkovém vozidle 

a autobusu jejich celková hmotnost v tunách a počet náprav.  

 Osvobození se týká vozidel používaných vyšším územním celkem. Ale vyšší územní 

celek může snížit daň i úplně od daně osvobodit vozidlo, které se používá pro záchranou 

službu, báňskou, horskou i leteckou záchranou službu, požární ochranu a pravidelou 

autobusovou dopravu. Kromě vyšších územních celků nemůže žádná nezisková organizace 

využít osvobození od daně. Musí tedy tuto daň platit vždy. Poplatník musí podat daňové 

přiznání do 31. ledna. Za rok 2011 bude poplatník podávat přiznání do 31. 1. 2012. Daň musí 

zaplatit také do tohoto data.  

Zálohy na daň platí poplatník čtvrtletně, pokud jeho předpokládaná daň přesáhne  

660 eur, ale nepřesáhne 8 292 eur. Zálohy platí ve výši jedné čtvrtiny předpokládané daně. 

Zálohy na daň jsou splatné do konce příslušného kalendářního čtvrtroku. Měsíčně je povinný 

platit zálohy poplatník, pokud jeho předpokládaná výše přesáhne 8 292 eur u jednoho správce 

daně. Zálohy platí ve výši jedné dvanáctiny předpokládané daně a daň je splatná do konce 

příslušného kalendářního měsíce. Předpokládaná daň je součet roční sazby daně za každé 

vozidlo, které je předmětem daně, a není od této daně osvobozeno, k 1. lednu běžného 

zdaňovacího období.  
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3.4.5 Daň z přidané hodnoty 

 

Daň z přidané hodnoty, řeší zákon č. 222/2004 Z.z., který je účinný do 31. prosince 

2012. Daň z přidané hodnoty se řadí do nepřímých daní a patří mezi jednu z nejdůležitějších 

daní, protože přispívá nejvíce do státního rozpočtu. Po vstupu do Evropské unie vešel 

v platnost nový zákon o dani z přidané hodnoty. Touto reformou byla upravena pravidla  

pro vývoz a dovoz zboží a služeb v rámci celé EU.  

Předmět daně nalezneme hned v 1 § zákona: 

a) „dodání zboží za protihodnotu v tuzemsku uskutečněné zdanitelnou osobou,  

která koná v postavení zdaňované osoby,  

b)  poskytnutí služby za protihodnotu v tuzemsku uskutečněné zdanitelnou osobou, 

která koná v postavení zdanitelné osoby, 

c) pořízení zboží za protihodnotu v tuzemsku z jiného členského státu EU,  

d) dovoz zboží do tuzemska.“ 

Registrační povinnost má nezisková organizace, která za 12 kalendářních měsíců  

po sobě jdoucích překročila obrat 49 790 eur. Organizace má povinnost podat návrh  

na registraci maximálně do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci zjištění 

překročení obratu. Jsou-li organizace ve sdružení, počítá se do obratu celkový obrat. 

Zdanitelná je i osoba, která příležitostně dodá nový dopravní prostředek z tuzemka do EU. 

Státní orgány a jejich rozpočtové organizace, státní fondy, orgány územní samosprávy 

a jiné právnické osoby, které nejsou orgány veřejné moci, se nepovažují za zdaňované osoby, 

když konají v rozsahu své hlavní činnosti. Ale pokud by tato činnost narušila výrazně 

hospodářskou soutěž, nebo jsou tyto osoby vykonávající osobitý druhu činností uvedené 

v příloze k zákonu, jsou i státní orgány, státní fondy, rozpočtové organizace, které jsou orgány 

veřejné moci, byly považované za zdanitelné osoby.  

Základem daně je všechno co tvoří protihodnotu, kterou dodavatel přijal,  

má tedy přijmout částku sníženou o daň. Do základu daně zahrneme jiné daně, cla a poplatky.  

V zákoně č. 222/2004 Z.z, o daních  z příjmů, nalezneme osvobození v § 28 až § 48. 

Základní sazba daně na zboží a služby je 19 procent, na zboží existuje i snížená sazba 

daně ve výši 10 procent, která se vztahuje například na antibiotika, farmaceutické výrobky, 

obrázkové knížky, punčochy na křečové žíly, kontaktní čočky atd. Celý seznam zboží  

ve snížené sazbě, je uveden v příloze č. 7 zákona č. 222/2004 Z.z. 
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4 Komparace vlivu účetnictví a daní na neziskové organizace v České 

republice a ve Slovenské republice 

 

4.1 Komparace právní úpravy obecně prospěšných společností 

 

 Vznik, založení, zrušení a zánik mají obecně prospěšné společností společné. Liší  

se například tím, že v České republice se zakládají buď zakladatelskou listinou  

nebo zakladatelskou smlouvou. Zakladatelská listina se použije pokud společnost zakládá 

jediná osoba. Tudíž zakladatelská smlouva se použije při více zakladatelích. Na Slovensku  

se společnost zakládá zakladatelskou listinou při jednom i více zakladatelích.  

 Návrh na registraci musí podat slovenská společnost do 60 dní od založení,  

zatímco česká má na to o 30 dní více. Návrh na registraci je přísnější na Slovensku. 

Významný rozdíl je i v termínu odevzdání výroční zprávy, kdy maximální hranice 

v České republice je 30 dnů od schválení účetní závěrky. Termín schválení účetní závěrky 

nesmí překročit 6 měsíců. Ve Slovenské republice je tento termín dán zákonem  

a to nejpozději do 15. července, i kdyby zpracování účetní závěrky trvalo do 30. června.  

I zde je slovenský zákon přísnější než český. V případě, že by obě společnosti, měly účetní 

závěrku schválenou auditorem, jen jedna firma by byla v České republice a druhá by byla  

na Slovensku, obě společnosti odsouhlasili účetní závěrku a výroční zprávu dne 30. června. 

Slovenská společnost odesílá výroční zprávu po 15 dnech, Česká společnost na zprávě ještě 

může pracovat, protože jí zákon ukládá povinnost odeslat výroční zprávu do 30 dní,  

má tedy o patnáct dní více oproti slovenské společnosti.  

Z těchto závěrů by se dalo vyvodit, že na termíny je český zákon vstřícnější, 

společnosti mají více času na splnění svých zákonných povinností. Já osobně bych 

preferovala slovenský systém., který sice dává na jedné straně méně dní společnostem  

ke splnění zákonné povinnosti, ale na straně druhé umožňuje státu lepší možnost kontroly 

s ohledem na velkou časovou náročnost těchto úkonů.  
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4.2 Komparace právní úpravy nadace a nadačních fondů 

 

 Nadace v České i Slovenské republice slouží k obecně prospěšným cílům. Nadace 

mají stejné podmínky vzniku, zrušení a zániku, ani hospodaření a financování nadace  

se výrazně neliší.  

Rozdíly vyplývající z rozdílů českých a slovenských pojmů: 

 slova jednotlivec, skupina, 

 nadační jmění, 

 výroční zpráva, 

 nadační fond. 

 

Ve slovenském zákoně je doslova uvedeno, že nadace slouží jednotlivci nebo skupině. 

V českém zákoně tuto formulaci nenajdeme, ale dá se ze zákona odvodit.  

 Povinná výše nadačního jmění je na Slovensku o více než polovinu menší než v České 

republice. Nadační jmění činí 663 eur, při konverzním kurzu 30,126 Sk za 1 euro,  

je minimální částka pro založení 199 974 Kč. Nadační jmění české nadace se rovná 

minimálně částce 500 000 Kč.  Do nadačního jmění musí přispět každý zakladatel  

a to částkou nejméně 663 eur na Slovensku. V České republice není stanovena minimální 

částka přispění. Založení nadace je jednodušší na Slovensku, protože nadační jmění  

je zde o 300 026 Kč nižší.  

 Rozdíl je také v uložení výroční zprávy nadace. Na Slovensku musí být zpráva 

uložena na ministerstvu nejpozději dne 31. května. V České republice je tato lhůta do 30 dní 

od schválení. Zpráva musí být doručena rejstříkovému soudu nejpozději do 30. července 

daného roku. Vypracování výroční zprávy je ve Slovenské republice termínovano dnem  

15. května, tedy Slovenské nadace mají pouze 16 dnů na zaslání výroční zprávy ministerstvu 

vnitra. V České republice mají na splnění této povinnosti, tedy odeslat výroční zprávu  

o 14 dní více.  

 Nadační fond v České republice má právní subjektivitu, ale na Slovensku tomu  

tak není. Nadační fond zřízený v České republice může vést účetnictví ve zjednodušeném 

rozsahu. Nadační fond Slovenské republiky nemá povinnost vést účetnictví. Na Slovensku 

dále existují neinvestiční fondy, které by se daly srovnat s nadačními fondy České republiky.  
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4.3 Komparace právní úpravy politických stran a politických hnutí  

 

 Významným rozdílem možností vzniku politické strany je počet podpisů. V České 

republice je potřeba mít jen 1 000 podpisů, na Slovensku musí politická strana získat desetkrát 

více, což je 10 000 podpisů občanů.  

 Dalším rozdílem je skutečnost, že výroční zpráva se podává v ČR do 1. dubna,  

ve Slovenské republice do 30. dubna daného roku.  

 Jestliže politická strana nebo politické hnutí nepředloží výroční zprávu v České 

republice hrozí jí zrušení, zatímco na Slovensku hrozí politické straně nebo politickému hnutí 

pouze pokuta do výše 3 319 eur.  

Založit politickou stranu na Slovensku je težší než v České republice, ale pokud má 

strana velkou podporu občanů, získává na hospodaření své politické strany nemalé finance. 

 

4.4 Komparace právní úpravy církve a náboženské společnosti  

 

 Církev nebude založena pokud nezíská na Slovensku 20 000 věřících hlásících  

se k dané církvi včetně podpisů, v Česku je dostačující počet 300 podpisů. V České republice 

je oproti Slovensku třeba získat o 66,6 krát podpisů méně. Myslím, že je to významný rozdíl, 

je težší, aby se dobrovolně sdružilo 20 000 občanů oproti 300 občanům. Ve Slovenské 

republice financovali prostřednictvím rozpočtové  kapitoly Ministerstva kultury Slovenské 

republiky celkem 18 církví a náboženských společností, v České republice bylo financováno 

17 církví v roce 2011. 

Česká republika má jeden zákon ohledně církve, kde nalezneme všechno  

co potřebujeme pro vznik, založení, zánik, zrušení, financování a hospodaření. Slovenská 

republika má dva zákony jeden na založení vznik, zánik, zrušení, hospodaření a další  

na financování. Určitě bych navrhla Slovenské republice sjednotit tyto dva zákony.  

Dále bych navrhla ČR, aby zvážila možnost asignačního modelu financování církve.  

A věřím, že tento model financování v nejbližších dnech schválí i slovenská vláda.  
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4.5 Komaparace účetnictví neziskových organizací 

 

České účetnictví se řídí těmito předpisy: 

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

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

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

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

podvojného účetnictví, 

 české účetní standardy 401 až 414, pro účetní jednotky, u kterých hlavním 

předmětem činnosti není podnikání, 

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

 č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

účtující v soustavě jednoduchého účetnictví. 

 

Slovenské účetnictví se řídí těmito předpisy: 

 zákon č. 431/2002 Z. z., o účetnictví,  

 opatření MF SR č. č. MF/24342/2007-74, kterým se ustanovují podrobnosti účtování 

a účtová osnova pro účetní jednotky, které nejsou založené anebo zřízené za účelem 

podnikání,  

 opatření MF SR č. MF/27210/2011-74, kterým se ustanovují podrobnosti  

o postupech účtování a podrobnosti o uspořádání, označování položek účtové závěrky, 

obsahovém vymezení některých položek a rozsahu údajů určených z účtové závěrky 

na zveřejnění pro účtové jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, které 

nejsou založené anebo zřízené za účelem podnikání. 

 

Česká republika i Slovenská republika má jako nejvyšší právní normu zákon  

o účetnictví. Dalším právním předpisem, kterým se řídí Česká republika je vyhláška, zatímco 

Slovenská repubika se řídí opatřeními. V České republice existovali do roku 2002 opatření, 

ale ty byly v roce 2002 nahrazeny vyhláškami. ČR má jako samostatné právní předpisy české 

účetní standardy. Na Slovensku jsou standardy jako součást opatření. Významný rozdílem  

je i skutečnost, že na Slovensku je větší počet subjektů, které mohou účtovat v jednoduchém 

účetnictví, v České republice mohou účtovat v jednoduchém účetnictví jen výjimky.  
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Obsahová náplň právních předpisů 

Vyhláška č. 504/2002 Sb., stanovuje uspořádání, označování položek, obsahové 

vymezení položek účetní závěrky, směrnou účtovou osnovou, účetní metody a jejich použití 

pro politické strany a politická hnutí, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, 

obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, organizace 

s mezinárodním prvkem, nadace a nadační fondy, společenství vlastníků jednotek, veřejné 

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

Opatření MF SR č. č. MF/24342/2007-74, stanovuje podrobnosti o postupech 

účtování a účtovou osnovu pro politické strany, politická hnutí, občanská sdružení, zájmová 

sdružení právnických osob, církve a náboženské společnosti, neziskové organizace 

poskytující všeobecně prospěšné služby, nadace, neinvestiční fondy, pro tyto účetní jednotky, 

které účtují v soustavě podvojného účetnictví.  

Vyhláška č. 507/2002 Sb., stanoví obsahové vymezení účetních knih v soustavě 

jednoduchého účetnictví k zajištění sestavení přehledů a postupy účtování v jednoduchém 

účetnictví 

Opatření MF SR č. MF/27210/2011-74 stanoví podrobnosti o postupech účtování  

a podrobnostech uspořádání, označování položek účtové závěrky, obsahovém vymezení 

některých položek a rozsahu údajů určených z účtové závěrky na zveřejnění pro účetní 

jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, které nejsou založené anebo zřízené  

za účelem podnikání. 
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Rozsah vedení účetnictví  

V České republice můžeme účtovat podvojně, ale výjimečně můžeme účtovat 

v jednoduchém účetnictví. Podvojné účetnictví se skládá z účetnictví zjednodušeného rozsahu 

a z plného rozsahu. Na Slovensku účtujeme jednoduchým nebo podvojným způsobem,  

viz tabulka č. 4. 1. 

 

Tab. 4.1 Rozsah vedení účetnictví vybraných neziskových organizací 

ČR SR 

Nevýdělečné 
organizace 

Rozsah vedení Nevýdělečné 
organizace 

Rozsah vedení 

OPS Zjednodušený rozsah VPS Podvojné 

Nadace Plný rozsah Nadace Podvojné 

Politická strana  Plný rozsah Polit. strana Podvojné 

Církve Zjednodušený rozsah, 
ale i jednoduché 
účetnictví 

Církve Jednoduché, ale jen pokud 
nepodnikají a nedostávají dotace ze 
státního rozpočtu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 V tabulce č. 4.1 jsou uvedeny neziskové organizace a rozsah vedení účetnictví, který 

je jim povolen zákonem. Obecně prospěšná společnost může vést účetnictví v zjednodušeném 

rozsahu, ale pokud si to zvolí, může vést i plný rozsah. Obecně prospěšné společnosti, 

nadační fondy a církve si mohou zvolit způsob vedení účetnictví v ČR. Oproti tomu nadace 

 a politická strana musí vždy vést plný rozsah účetnictví v České republice. 

 Na Slovensku mohou vést jednoduché účetnictví jak vyplývá z tabulky č. 4.1  

jen církve a náboženské společnosti. veřejně prospěšná společnost, nadace a pollitické strany 

musí vést podvojné účetnictví. Jak již bylo zmíněno na Slovensku se nerozlišuje rozsah 

účetnictví, ale druh účetnictví. 

 

Povinnost auditu  

 Povinnost auditu je v obou zemích dána zákonem. Pro lepší představu slouží tabulka 

4.2, kde je uvedno, kdy mají a nemají neziskové organizace povinnost auditu.  

 

 

 

 

 



74 

 

Tab. 4.2 Povinnost auditu pro neziskové organizace v České a Slovenské republice 

Česká republika Slovenská republika 

Nezisková 

organizace 

Povinnost auditu Nezisková 
organizace 

Povinnost auditu 

OPS Ano, ale jen pokud součet dotací 
přesáhne 1 milión Kč, nebo výše 
jejího čistého obratu přesáhne 
částku 10 000 000 Kč.  

VPS Ano, ale jen kdyby přesáhly 
dotace ze státního rozpočtu, 
nebo obcí částku 33 193 eur, 
nebo její příjmy překročí 
částku 165 969 eur. 

Nadace Ano Nadace Ano 

Nadační fond Ano za podmínky, že náklady, 
výnosy, hodnota majetku je vyšší 
než 3 000 000 Kč pak ano  

  

Politická 

strana 

Ano a pouze s dovětkem bez 
výhrad 

Politická 
strana 

Ano 

Církev Ano, pokud hospodaří s majetkem 
obce, státu, nebo jí byl majetek 
poskytnut od obce, státu nebo 
kdyby byla příjemcem dotací 
z veřejného rozpočtu  

Církve Ano, ale suma ročního podílu 
přijaté daně musí být vyšší 
než 33 193,92 eura 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Povinnost auditu se výrazně neliší v obou zemích. Vždy musí mít audit nadace  

a politické strany. Obecně prospěšné společnosti = všeobecně prospešné společnosti,  

mají povinnost auditu po splnění podmínek získaní dotací, nebo v ČR dosažení stanoveného 

čistého obratu, na Slovensku získaných příjmů. Církve také nemají povinnost mít účetní 

závěrku ověřenou auditorem vždy, ale pouze v případě hospodaří-li s majetkem státu, obce 

nebo jí byl tento majetek darován, nebo pokud by získala dotaci z veřejného rozpočtu  

České republiky, pak musí mít audit. Ve Slovenské republice je dána podmínka pro audit, 

sumou ročního podílu přijaté daně.  
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Srovnání účtových osnov neziskových organizací ČR a SR 

Tab. 4.3 Účtové osnovy neziskových organizací dvou zemí 

Účtová osnova pro nezikovou organizace ČR Účtová osnova neziskové organizace SR 

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 

Účtové skupiny: 

01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 

02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, 
pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 

05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. a hm. majetek 

06 - Dlouhodobý finanční majetek 

07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 

08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 

Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 

 

01 – Dlhodobý nehmotný majetok 

02 -  Dlhodobý hmotný  majetok odpisovaný 

03 – Dlhodobý hmotný majetok  neodpisovaný 

04 - Obstaranie dlhodobého majetku 

06 – Dlhodobý finančný majetok 

07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku 

08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku 

09 - Opravné položky k dlhodobému majetku 

 

Účtová třída 1 - Zásoby 

Účtové skupiny: 

11 - Materiál 

12 - Zásoby vlastní výroby 

13 - Zboží 

Účtová trieda 1 - Zásoby 

11 - Materiál 

12 - Zásoby vlastnej výroby 

13 - Tovar 

19 - Opravné položky k zásobám 

Účtová třída 2 - Finanční účty 

Účtové skupiny: 

21 - Peníze 

22 - Účty v bankách 

23 - Krátkodobé bankovní úvěry 

24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci 

25 - Krátkodobý finanční majetek 

26 - Převody mezi finančními účty 

Účtová trieda 2 - Finančné účty 

21 - Peniaze 

22 - Účty v bankách 

23 - Bežné bankové úvery 

24 - Iné krátkodobé finančné výpomoci 

25 - Krátkodobý  finančný majetok 

26 - Prevody medzi finančnými účtami 

29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku 

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy 

Účtové skupiny: 

31 - Pohledávky 

32 - Závazky 

33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 

34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 

35 - Pohledávky za sdružením 

36 - Závazky ke sdružením a závazky z upsaných 
nesplacených cenných papírů a vkladů 

37 - Jiné pohledávky a závazky 

38 - Přechodné účty aktiv a pasiv 

39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní 
zúčtování 

Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy 

 

31- Pohľadávky 

32 - Záväzky 

33 - Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami 

34 - Zúčtovanie daní, dotácií a ostatné zúčtovanie 

35 - Pohľadávky z dôvodu združovania 

36 - Záväzky voči združeniam a záväzky z upísaných 
nesplatených cenných papierov a vkladov 

37 - Iné pohľadávky a záväzky 

38 -  Časové rozlíšenie nákladov a výnosov 

39 - Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné 
zúčtovanie 

 

Účtová třída 4 - volná 

Účtová trieda 4 –Imanie, fondy, výsledok hospodárenia 
a dlhodobé záväzky 

41 – Imanie a fondy 

42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky 
hospodárenia 

43 – Výsledok hospodárenia 

45 – Rezervy 

46 – Dlhodobé bankové úvery 

47 - Dlhodobé  záväzky 

Účtová třída 5 - Náklady 

Účtové skupiny: 

50 - Spotřebované nákupy 

51 - Služby 

52 - Osobní náklady 

53 - Daně a poplatky 

Účtová trieda 5 –Náklady  na činnosť 

 

50 – Spotrebované nákupy 

51 – Služby 

52 – Osobné náklady 

53 – Dane a poplatky 
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54 - Ostatní náklady 

55 - Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 
položek 

58 - Poskytnuté příspěvky 

59 - Daň z příjmů 

54 – Ostatné náklady 

55 -  Odpisy, predaný majetok a opravné položky 

56 – Poskytnuté príspevky 

57 – Vnútroorganizačné prevody nákladov 

59 – Daň z príjmov 

Účtová třída 6 – Výnosy 

Účtové skupiny: 

60 - Tržby za vlastní výkony a za zboží 

61 - Změny stavu vnitroorganizačních zásob 

62 - Aktivace 

64 - Ostatní výnosy 

65 - Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných 
položek 

68 - Přijaté příspěvky 

69 - Provozní dotace 

Účtová trieda 6 - Výnosy  z  činnosti 

 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 

61 - Zmena stavu zásob vlastnej výroby 

62 – Aktivácia 

64 – Ostatné výnosy 

65 – Tržby z predaja  a prenájmu majetku 

66 – Prijaté príspevky 

67 – Vnútroorganizačné prevody výnosov 

69 – Dotácie 

Účtová třída 7 a 8 

Účetní jednotky použijí účty účtové třídy 7 a 8 podle vnitřního 
předpisu. 

Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty 

70 – Súvahové uzávierkové účty 

71 – Výsledkový uzávierkový účet 

77 až 79 - Podsúvahové účty 

Účtová třída 9 - Vlastní jmění, fondy, výsledek 
hospodaření, rezervy, dlouhodobé úvěry a půjčky, 
závěrkové a podrozvahové účty 

Účtové skupiny: 

90 - Vlastní jmění 

91 - Fondy 

92 - Oceňovací rozdíly 

93 - Výsledek hospodaření 

94 - Rezervy 

95 - Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky 

96 - Závěrkové účty 

97 - 99 - Podrozvahové účty 

 

 

 

Účtová trieda 8 – Vnútroorganizačné účty 

 

Účtová trieda 9 – Vnútroorganizačné účty 

 

Tabulka č. 4.2 slouží pro porovnání účtových osnov Slovenské republiky a České 

republiky. Pro přehlednost jsou v tabulce 4.2 jen účtové skupiny, celá účtová osnova  

pro neziskové orgnizace Slovenské republiky je přílohou č. 5. Významným rozdílem je,  

že v ČR jsou v osnově jen účtové třídy a skupiny, zatímco na Slovensku i jednotlivé účty. 

Dalším rozdílem je účtová třída 4, která v České republice je volná, zatímco na Slovensku 

slouží pro jmění, fondy, výsledek hospodaření a dlouhodobé závazky. Pro vlastní jmění, fondy 

a dlouhodobé úvěry slouží v České republice účtová třída 9, na Slovensku tato účtová třída 

slouží vnitro organizačním účtům. Účtová třída 7 slouží ve Slovenské republice závěrkovým 

účtům a uzávěrkovým účtům, české neziskové organizace tyto účty naleznou v účtové třídě 9.  
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Návrh možných zlepšení účetnictví neziskových organizací pro Českou republiku 

Upravit legislativní úpravu účetnictví, která je dnes v mnoha zákonech a vyhláškách.  

Je těžké zorientovat se ve všech účetních předpisech neziskové organizace. Tím že je mnoho 

předpisů, může docházek ke zreslení nebo chybám. Pro zakladatele neziskové organizace  

je důležité mít všechny informace, a proto tato skutečnost znevýhodňuje zakladatele. 

 Myslím si, že pro neziskové organizace, alespoň ty menší by bylo výhodnější 

znovuzavedení jednoduchého účetnictví. Jednoduché účetnictví je méně nákladné  

a je jednodušíí.  

 

Návrh možných zlepšení pro Slovenskou republiku 

 Ponechat větší volnost v účtovém rozvrhu, určit povinnost zavedení účtových tříd,  

ale další nechat na účetní jednotce, aby si upravila syntetické a analytické členění.  

Zavést slovenské účetní standardy, aby bylo účtování v jednom právním předpise  

a nemusela to nezisková organizace hledat v opatřeních.  

 

4.6 Srovnání daní neziskových organizací 

 

Daň z přijmů právnických osob 

Daňová ztráta se může odečíst od základu daně v České republice jen 5 let, doba  

se začítá počítat následující rok po jejím vzniku. Na Slovensku je tato doba o dva roky delší. 

Nezisková organizace v České republice si může odečíst od základu daně 30 %. Ve Slovenské 

republice tento odpočet není.  

 

Daň dědická a daň darovací 

Výnamným rozdílem je daň darovací a daň dědická, kdy v České republice se tyto 

daně ještě vybírají. Na Slovensku jsou už 8 let zrušeny, nemají již poplatníka daně. V České 

republice jsou osoby zařazeny do tří skupin. První skupinu tvoří příbuzní v řadě přímé 

a manželé. Do druhé skupiny zařadíme sourozence, synovce, neteře, tety, snachy a zeťe, děti 

manžela a osoby, které s nabyvatelem žily ve společné domácnosti nejméně jeden rok  

před převodem, jedná-li se o daň darovací, nebo smrtí, jedná-li se o daň dědickou. Ostatní 

fyzické a právnické osoby patří do třetí skupiny. Sazby daně nalezneme v § 12, 13, 14 zákona  

o dani dědické, darovací, a z převodu nemovitostí. Pro účely daně dědické a darovací  

jsou osvobozeny osoby v první a druhé skupině. Neziskové organizace na Slovensku již 
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neplatí daň dědickou ani darovací a proto nemusí odvádět daň a tyto ušetřené peníze mohou 

využít ve svůj prospěch. Stát tímto, ale přichází o část příjmů.  

 

Daň z převodu nemovitostí 

Daň z převodu nemovitostí je v České repulice vybíráná na Slovensku od roku 2005  

se nevybírá.  

 

Daň z nemovitostí 

Ve Slovenské republice řeší daň z nemovitostí zákon o místních daních a místním 

poplatku za komunální odpady a drobné stavební odpady. Daň z nemovitosti nemá 

samostatný zákon, ale nalezneme ji v místních daních. Česká republika má samostatně tento 

typ daně. Hlavním rozdílem je, že v České republice je mnoho neziskových organizací  

od daně z nemovitostí osvobozeno, zatímco na Slovensku je osvobozena jen obec a církev  

a je zde i uvedeno, že i jiná nezisková organizace může být osvobozena, ale jen pokud  

tak rozhodne vyšší územní celek. Dalším rozdílem může být i to, že v České republice se daň 

z nemovitostí skládá ze dvou složek. A to z daní z pozemků a daní ze staveb. Na Slovensku 

mají tuto daň rozdělenou do tří typů daní, konkrétně daň z pozemků, staveb a bytů  

a nebytových prostor. 

 

Daň silniční 

V České republice má daň samostatný zákon, na Slovesku najdeme tuto daň v zákoně 

o místních daních a místním poplatku za komunální odpady a drobné stavební odpady. 

V České republice jsou jasně dané sazby. Ve Slovenské republice sazby daně určí vyšší 

územní celek, takže dochází k rozdílům podle toho ve které části Slovenska bydlíte. Česká 

republika nabízí snížení sazby daně na dobu 108 měsíců, jenž se týká neziskových organizací. 

Ve Slovenské republice nemají žádné snížení sazby, které by se týkalo neziskových 

organizací. Stejné v obou zemích je datum podání daňového přiznání i splatnost daně.  

 

Daň z přidané hodnoty 

 

 Základním rozdílem u daně z přidané hodnoty mezi srovnávanými zeměmi jsou sazby 

daně. Obě krajiny mají základní i sníženou sazbu daně. Ale v České republice základní daň 

představuje sazbu 20 % a snížená sazba 14 %, zatímco na Slovensku mají sazby nižsí, 
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základní sazba činí 19 % a snížená 10 %. V roce 2013 Česka republika bude mít jednu 

společnou sazbu daně, a to ve výši 17,5 % nebo 20 %, nebo budou dvě sazby daně a to ve výši 

15 % a 21 %. Na Slovensku se předpokládá zvýšení základní sazby  

z 19 na 20 %.  
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5 Závěr 

 

Navzdory rostoucí důležitosti třetího sektoru v celosvětovém kontextu a i rostoucí 

tendenci vlád odevzdávat mimovlálnímu sektoru sociální funce, třetí sektor setrvává ve velmi 

protichůdném postavení. Ve většině krajin dominuje dvousektorový model sociálního života. 

V dvousektorovém modelu se počítá jen se státem a podnikaním. Tento model neumožňuje 

rozpoznat rozsah a dimenze třetího sektoru, tzv. soukromých neziskových organizací.  

Tyto organizace, tvořící tento sektor zůstávají ve vědomí lidí odčleněny, jejich vliv  

je ohraničen a i toto má vliv na legislativu. Neziskové organizace nemají jednotnou 

legislativu, každý typ neziskové organizace má svůj zákon, dále se řídí nejen zákonem  

o účetnictví, ale v neposlední řadě i zákony daňovými.  

Cílem diplomové práce bylo na základě analýzy současné legislativní úpravy, účtování 

a daní neziskových organizací porovnat dva systémy. Při zpracovaní diplomové práce nebyly 

zjištěny významné rozdíly ani v účetnictví, ani v daních.  

V oblastni účetnictví neziskové organizace mohou účtovat ve dvou různých režimech 

ve Slovenské republice, a to v jednoduchém účetnictví a v podvojném účetnictví. Hlavním 

rozdílem je to, že v České republice se podvojné účetnictví dělí na vedení účetnictví  

v zjednodušeném rozsahu nebo v plném rozsahu. 

V oblasti daní je situace obdobná jako v oblasti účetnictví. Zjištěny byly minimální 

rozdíly. Daňová ztráta se může odečíst od základu daně v České republice jen 5 let, 

 na Slovensku je tato doba 7 let. V České republice je povinností zjistit daň dědickou a daň 

darovací. Na Slovensku jsou již 8 let zrušeny, nemají již poplatníka daně. Daň z převodu  

a přechodu nemovitostí je na Slovensku zrušena od roku 2005, daň z převodu nemovitostí 

v České republice platíme dodnes.  

 Důvodem minimálních rozdílů je dlouhodobá společná historie i v oblastí daní  

a účetnictví. Toto má za následek společný základ dnes platných legislatív. Druhým důvodem 

je společné členství obou států v oblasti Evropské unie. Právo vybrat daně bylo již v dávné 

historii výsostným právem každého státu. I dnes je toto právo chápáno jako jeden ze symbolů 

národní suverenity státu. S postupnou globalizací a internacionalizací dochází k omezení 

některých kompentecí a k daňové harmonizaci v rámci Evropské unie. 
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Atd.= a tak dále 

č.= číslo 

ČR =Česká republika 

ČSÚ = Český statistický úřad 

DPH= daň z přidané hodnoty 

Kč= koruna česká  

NR= Národní rady 

OPS= obecně prospěšná společnost 

Sb. = sbírka  

Sk= Slovenská koruna 

SR= Slovenská republika 

Tzv.= takzvaně 

Z.z= zbierka zakonov= sbírka zákonů  

VÚSC= vyšších územních samosprávných celků 
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