
 

Univerzita Karlova v Praze 

Fakulta humanitních studií 

Katedra oboru Občanský sektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplomová práce 
 

SROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VÝVOJ 
NEZISKOVÉHO SEKTORU V ČESKÉ REPUBLICE A 

SLOVENSKÉ REPUBLICE PO ROZPADU ČSFR 
 

VZTAH STÁTU A NNO 
 

Bc. Ivana Köstelová 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce:   

Mgr. Magdaléna Jantulová 

 

 

 

Praha  2006 

 



 2

 

 

 

 

 

 

„Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval/a samostatně a s použitím literatury 

uvedené v seznamu literatury.“ 

 

        ………………………………… 

 

 

       

 

 

 

 

„Souhlasím s tím, že tato diplomová práce může být zveřejněna v elektronické knihovně 

FHS UK a může být využita i jako studijní text.“ 

 

        ………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Obsah 

I ÚVOD…………………………………………………………………..7 

II  ZÁKLADNÍ POJMY………………………………………………….10 

III  FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ CHARAKTER NEZISKOVÉHO           

SEKTORU…………………………………………………………….13 

III.1  Faktory vnitřní ……………………………………………………………..13 

III.2  Faktory vnější  .............................................................................................. 16 

 III.2.1  Vztah státu a NNO  ........................................................................... 19 

IV  VZNIK NEZISKOVÉHO SEKTORU NA ÚZEMÍ          

ČESKOSLOVENSKA V LETECH 1989 - 1992 .................................. 21 

IV.1  Předpoklady pro vznik neziskového sektoru po roce 1989 .................. 21 

IV.2  Neziskový sektor v letech 1989 - 1992 ..................................................... 22 

IV.3  Rozpad ČSFR  .............................................................................................. 23 

V  NEZISKOVÝ SEKTOR V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE   PO 

ROZPADU FEDERACE ....................................................................... 25 

V.1  Společensko - politické podmínky pro působení  NNO v České republice    

a Slovenské republice pro rozpadu federace……………………………26  

V.1.1  Společensko - politické podmínky v ČR a SR  ............................. 26 

 V.1.1.1  1989 - 1992    ................................................................................................. 26 

 V.1.1.2  1993 - 1997   .................................................................................................. 26 

 V.1.1.3  1998-2003   .................................................................................................... 28 

 V.1.1.4  2004 - současnost    ........................................................................................ 30 

V.1.2  Vliv společensko - politických podmínek na neziskový sektor…31      

 



 4

V.2  Věcně právní předpisy určující legislativní podmínky pro  působení NNO 

v České republice a Slovenské republice ................................................ 34 

V.2.1  Neziskovost ................................................................................. 35 

V.2.2  Veřejná prospěšnost  .................................................................... 35 

V.2.3  Založení a vznik neziskového subjektu ....................................... 36 

V.2.4  Zrušení a zánik neziskového subjektu  ........................................ 37 

V.2.5  Stanovy  ........................................................................................ 38 

V.2.6  Orgány neziskové organizace  ..................................................... 39 

V.2.7  Nadace a nadační fondy  .............................................................. 40 

V.2.8  Srovnání legislativních podmínek pro působení NNO v České 

republice a Slovenské republice   ................................................. 43 

 V.2.8.1  Srovnání legislativních podmínek pro působení NNO   ................................ 43 

 V.2.8.2  Vliv legislativních podmínek na neziskový sektor  ....................................... 45 

V.3  Zdanění nestátních neziskových organizací v České republice a 

Slovenské   republice  .......................................................................... 47 

V.3.1  Daň z příjmů  ................................................................................ 47 

 V.3.1.1  Daň z příjmů v České republice   ................................................................... 47 

 V.3.1.2  Daň z příjmů v Slovenské republice ............................................... 51 

 V.3.1.3  Daň z příjmů - srovnání  ............................................................. 54 

V.3.2  Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí………………...55  

 V.3.2.1 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí v České republice  ............... 55 

 V.3.2.2  Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí v Slovenské republice……..56  

V.3.2.3  Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí - srovnání …………………………..57  

V.3.3  Daň z nemovitostí………………………………………………..58 

 V.3.3.1  Daň z nemovitostí v České republice   .......................................................... 58 

 V.3.3.2  Daň z nemovitostí v Slovenské republice ......................................... 58 

 V.3.3.3  Daň z nemovitostí - srovnání  ....................................................... 59 

V.3.4  Daň silniční  ................................................................................. 60 

 V.3.4.1  Daň silniční v České republice   .................................................................... 60 

 V.3.4.2  Daň silniční v Slovenské republice................................................. 60 

 V.3.4.3  Daň silniční - srovnání ............................................................... 60 

V.3.5  Daň z přidané hodnoty  ................................................................ 61 

 V.3.5.1  Daň z přidané hodnoty v České republice   ................................................... 61 



 5

 V.3.5.2  Daň z přidané hodnoty v Slovenské republice ................................... 62 

 V.3.5.3  Daň z přidané hodnoty - srovnání  ................................................. 62 

V.3.6  Srovnání zdanění nestátních neziskových organizací v České 

republice a Slovenské republice ................................................... 63 

 V.3.6.1  Srovnání daňových zákonů  ......................................................... 63 

 V.3.6.2  Vliv daňových zákonů na vývoj neziskového sektoru  ......................... 68 

V.4  Financování nestátních neziskových organizací v České    republice a 

Slovenské republice ze státních zdrojů…………………………………70  

V.4.1  Poradní orgány   ........................................................................... 71 

 V.3.1.1  RNNO  ........................................................................................................... 71 

 V.3.1.2  RV MNO ............................................................................... 73 

 V.3.1.3  Poradní orgány - srovnání ........................................................... 75 

V.4.2  Dotační politika státu  .................................................................. 76 

 V.4.2.1  Dotační politika v České republice   .............................................................. 76 

 V.4.2.2  Dotační politika v Slovenské republice ............................................. 83 

V.4.3  Srovnání podmínek pro financování nestátních neziskových 

organizací v České republice a Slovenské republice ze státních 

zdrojů  ........................................................................................... 89 

 V.4.3.1 Srovnání podmínek pro financování NNO   ................................................... 89 

 V.4.3.2  Vliv podmínek pro financování NNO na neziskový sektor  .......................... 93 

ZÁVĚR  ........................................................................................................ 97 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ  .......................................................... 100 

PŘÍLOHY  .................................................................................................. 107 

O AUTOROVI .............................................................................................................. 114 

SLOVNÍK DŮLEŽITĚJŠÍCH JMEN A POJMŮ ...................................... 115 

REJSTŘÍK  .................................................................................................... 120 

 



 6

 

Abstrakt  

Práce sleduje vývoj neziskového sektoru v České republice a Slovenské republice po 

rozpadu federace. Srovnává podmínky pro působení nestátních neziskových organizací v 

obou zemích. Zaměřuje se na okolnosti, které vyplývají ze vztahu státu k neziskovému 

sektoru. Zvláštní pozornost věnuje třem vybraným oblastem: věcně – právním předpisům 

umožňujícím vznik, působení, zánik vybraných typů NNO, daňové politice a financování 

nestátních neziskových organizací ze státních zdrojů. Cílem je zjistit, ve které ze 

sledovaných zemí vytváří stát prostřednictvím vybraných faktorů příznivější prostředí pro 

rozvoj neziskového sektoru. V závěru jednotlivých částí  usuzuje na možný dopad 

vybraných faktorů na charakter sektoru. Součástí je kapitola, která zasazuje získané údaje 

do časové osy a širšího kontextu politických událostí, s úmyslem poskytnout čtenáři co 

nejpřehlednější představu o vývoji neziskových sektorů v obou státech.  

 
 

Klíčová slova 
 
Neziskový sektor, nestátní neziskové organizace, financování, osvobození od daní, daňová 

asignace, legislativa, rozpočet, dotační politika, vztah státu a NNO, srovnání podmínek pro 

vývoj. 
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I ÚVOD 
 

Tato diplomová práce se zaměřuje na srovnání podmínek pro vývoj neziskového 

sektoru v České republice a Slovenské republice pro rozpadu československé federace. 

Jejím cílem je popsat a porovnat vlivy, které působí na vznik a činnost nestátních 

neziskových organizací v samostatné České republice a Slovenské republice od roku 1993 

do současnosti a na základě této komparace posoudit, který ze států vytváří vhodnější 

prostředí pro působení nestátních neziskových organizací.  

 

Vycházím ze základního faktu, že Čechy a Slováky spojuje podobná geografická 

poloha, jazyková příbuznost i společná historie daná mnohaletým soužitím v rámci 

jednoho státu. Můžeme předpokládat značnou shodu ve faktorech, jenž v minulosti 

ovlivňovaly vývoj v obou zemích. Rok 1993 znamená zlom. Dochází k rozpadu 

československé federace a vzniku dvou nových států. Lze očekávat, že vlivem působení 

rozdílných podmínek  se vývoj v jednotlivých  zemích začne  diferencovat.   

 

Jelikož škála faktorů, které mohou ovlivňovat nestátní neziskové organizace je 

široká, bylo nutno jejich výběr specifikovat. Rozhodla jsem se zaměřit na vztah státu k 

neziskovému sektoru. Stát může neziskový sektor ovlivňovat buď přímo, prostřednictvím 

dotací, grantů, příspěvků z veřejných rozpočtů, pomocí plateb a příspěvků za služby, na 

základě kontraktů a smluv, zadáváním veřejných zakázek apod., nebo nepřímo 

osvobozením od daní a cel a zavedením daňových asignací. (Úrad vlády SR, 2004) Ke 

komparaci byly vybrány tři důležité faktory. Prvním jsou věcně právní předpisy, které 

upravují vznik, zánik a podmínky pro činnost jednotlivých typů nestátních neziskových 

organizací, neboť bez nich by nemohly organizace neziskového sektoru vůbec vzniknout. 

Dalším jsou daňové zákony, které nabízí daňová zvýhodnění pro NNO. Posledním 

sledovaným hlediskem je analýza financování  NNO ze státních zdrojů, neboť dostatek 

finančních prostředků je důležitým předpokladem pro činnost nestátních neziskových 

organizací.  

 

Obsahově lze práci rozdělit do dvou základních částí. V první, teoretické, jsou 

definovány primární pojmy a popsány faktory, které mohou ovlivňovat charakter 

neziskového sektoru. Současně ukazuje formování občanské společnosti po roce 1989 a 

přibližuje vývoj neziskového sektoru v nově se utvářejícím demokratickém státě až po 
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rozdělení České a Slovenské federativní republiky. Jádro práce spočívá v druhé části, která 

je věnována třem výše zmíněným faktorům, jenž se spolupodílí na utváření  podmínek pro 

činnost nestátních neziskových organizací v obou zemích. Práce je členěna do kapitol a 

podkapitol. V rámci jednotlivých kapitol je nejprve provedena analýza zvolených vlivů, 

poté následuje jejich porovnání.  V závěru práce jsou výsledky komparace shrnuty. Na 

základě takto zjištěných dat  je provedeno posouzení možného  vlivu vybraných faktorů na 

charakter sektoru. Součástí práce je kapitola, která zasazuje získané údaje do časové osy a 

širšího kontextu společensko-politických událostí, s úmyslem poskytnout čtenáři co 

nejpřehlednější představu o vývoji neziskových sektorů v obou zemích. 

 

Vývoj neziskového sektoru zkoumám na základě změny počtu nestátních 

neziskových organizací, neboť právě NNO jsou považovány za reprezentanty neziskového 

sektoru  (Marada, 2003) a utváří jeho strukturu. Při snaze srovnat počet organizací v České 

republice a Slovenské republice narážím na dva problémy. Za prvé je nutné zohlednit 

různou velikost zemí a rozdílný počet obyvatel. Druhý problém vyplynul z nejasného 

vymezení organizací neziskového sektoru. Ani jeden ze sledovaných států nedefinuje 

jednoznačně charakteristiku organizací, které působí v neziskovém sektoru. Různé práce 

uvádí rozdílné výčty právnických osob, považovaných za nestátní neziskové organizace. 

Proto nelze takto získaná data kvalitně porovnat.  Jako přesnější se jeví komparace 

meziročního tempa růstu počtu NNO. V rámci jednotlivých států uvažuji vždy o stejných 

typech nestátních neziskových organizací. Údaje získané ze slovenských materiálů 

prezentuji v češtině, používám vlastní překlad.  

 

         Podkladem pro diplomovou práci byly, kromě vlastních zdrojů, především materiály 

z  Městské knihovny v Klatovech a Knihovny společenských věd T. G. Masaryka UK v 

Jinonicích. Nezbytností byla práce se Sbírkou zákonů České republiky a samozřejmě i s se 

zákony platnými pro Slovenskou republiku. Zejména byly použity věcně právní předpisy 

upravující podmínky vzniku, zániku a působení nestátních neziskových organizací v obou 

zemích a zákony o daních z příjmů, dani přidané hodnoty,  dani dědické, darovací, 

z převodu nemovitostí apod. Důležitým zdrojem relevantních informací, které pomohly 

utvořit obraz především o financování nestátních neziskových organizací a o všeobecných 

podmínkách pro rozvoj neziskového sektoru, byly výstupy z výzkumů zpracovaných např. 

občanským sdružením Spiralis, českým Informačním centrem neziskových organizací, 

slovenským Centrem pre analýzu sociálnej politiky S.P.A.C.E. n. o., společností PANET, 
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agenturou Saia nebo Inštitútem pre verejné otázky. Velkou výhodou byla možnost pracovat 

s informacemi dostupnými prostřednictvím internetu. Byly prostudovány webové stránky 

orgánů státní správy České a Slovenské republiky a některých servisních center pro 

neziskový sektor. Velký přínos představovaly dokumenty vypracované příslušnými 

poradními orgány vlád, tj. českou Radou vlády pro nestátní neziskové organizace a Radou 

vlády Slovenské republiky pre mimovládne neziskové organizácie. Mezi zajímavé odkazy 

poskytující relevantní informace patřily např. z českých www.e-cvns.cz, www.icn.cz, 

www.vlada.cz nebo www.czso.cz, ze slovenských www.minv.sk, www.saia.sk, 

www.ivo.sk,  www.vlada.gov.sk, www.mvoservis.sk apod. Pro získání potřebných 

informací jsem využila možnosti komunikovat s některými z nich pomocí e-mailových 

dotazů a odpovědí. Důležitá svědectví o vztahu státu k neziskovému sektoru přinesla též 

Programová prohlášení všech vlád obou států po rozpadu federace.  
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II  ZÁKLADNÍ POJMY  
 

         Mezi státem na jedné straně a člověkem na druhé se rozpíná prostor, který zahrnuje 

věci veřejné. Pokud je veřejný prostor dostatečně prostorný a otevřený, je v něm náležitá 

distance mezi státem a člověkem a pokud  garantuje lidská a občanská práva, lze hovořit o 

společnosti, která je utvářena vztahy všech aktivně či pasivně zúčastněných subjektů, jako 

o společnosti občanské. (Bergerová, 2002: 91) 

 

Existuje mnoho definic, které se pokouší vymezit pojem občanské společnosti. Podle 

Müllera je občanská společnost „sféra, již je třeba analyticky odlišit nejen od státu a 

ekonomiky, ale také od jiných společenských sfér, které jsou vnímány jako sféry, které 

neposkytují žádnou oporu pro vzájemnou solidaritu jednotlivých členů.“   (Müller, 2002a: 

41) Podobná je i Hollowayova definice, k níž se přikláním, která popisuje občanskou 

společnost jako „oblast institucí, organizací a jedinců v prostoru mezi rodinou, státem a 

trhem, v prostoru, ve kterém se lidé mohou dobrovolně sdružovat s cílem prosadit společné 

zájmy. Organizace, které zahrnuje, jsou ustanoveny na základě sídlených hodnot a zájmů 

skupiny občanů a těch, kteří je podporují. Tyto občanské organizace jsou odděleny od státu 

a trhu.“  (Holloway cit. in Dohnalová, 2004: 63)  

 

Institucionalizovaným vyjádřením života občanské společnosti je občanský sektor. 

(Potůček cit. in Dohnalová, 2004: 64) Jeho rozvoj se u nás stal hlavním indikátorem 

rozvoje občanské společnosti vůbec. Podle Marady je historickou zvláštností 

postkomunistických zemí, že v představě občanské společnosti se promítají především 

formálně organizovaná občanská sdružení, tj. nestátní neziskové organizace (NNO), které 

jsou reprezentanty občanského sektoru. (Marada, 2003) 

 

          Občanský sektor je jedním ze segmentů veřejného prostoru. Bývá též označován 

pojmem třetí sektor, neboť působí vedle sektoru státního, reprezentovaného státem, a 

sektoru soukromého, představovaného působením trhu. Dalším z možných označení je 

termín neziskový sektor, neboť je reprezentován organizacemi, které nejsou zakládány za 

účelem dosažení zisku. V našem prostředí právní definice občanského sektoru a občanské 

organizace chybí. Podle Lestera M. Salamona se občanský sektor skládá z organizací, které 

mají pět společných znaků: jsou institucionalizované, mají soukromou povahu, nerozdělují 

zisk, jsou samosprávné a dobrovolné. NNO jsou institucionalizované, nalezneme-li v nich 
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alespoň zárodky formální organizovanosti, soukromé, jsou-li institucionálně oddělené od 

státní správy. Neziskovost znamená, že nestátní neziskové organizace mohou případný zisk 

použít pouze na cíle, které jsou posláním organizace. NNO jsou samosprávné, pokud 

nejsou řízeny zvenčí, řídí samy sebe. Dobrovolnost pak znamená využívání práce 

dobrovolníků. Salamon stanoví podmínku, podle níž musí všechny tyto znaky působit 

společně, má-li být organizace občanskou. (Bergerová, 2002: 92-93;  Dohnalová, 2004: 

64) 

 

 Pro občanské organizace existují ještě další termíny - nejčastěji neziskové 

organizace, dále nevýdělečné organizace, nestátní neziskové organizace, dobrovolnické 

organizace, soukromé organizace či občanské iniciativy. Terminologické rozvolnění je 

dané tím, že pojem v českém jazyce postrádá historickou zakotvenost. (Bergerová, 2002: 

94) Na Slovensku se pro označení třetího sektoru používá termín mimovládné organizácie. 

Prameny uvádí dvě možné zkratky,  MVO (Dohnalová, 2002) i MNO.  (Marček, 2004: 2)  

 

         Organizace neziskového sektoru plní ve společnosti řadu funkcí. Odborná literatura 

obvykle zmiňuje pět základních: funkci servisní, inovační, funkci ochrany práv a sociální 

změny, expresivní a školící funkci a dále komunitní a demokratizační funkci. (Frič, Goulli, 

2001; Potůček, 2005: 105-106; Frič, Bútora, 2005: 168-169; Frič, 1998) 

 

         Nestátní neziskové organizace se často lépe (než organizace státu nebo trhu) uplatňují 

všude tam, kde srovnatelné náklady na přípravu a vlastní výkon stejné činnosti by byly při 

uplatnění trhu nebo státní intervence nepřiměřeně vysoké. Neziskové organizace, které 

podporují iniciativu a podnikavost, samy hledají způsob, jak pokrýt své náklady. Přitom 

jsou kontrolovatelné veřejností, kombinují úspěšně vlastnosti státní instituce s prvky 

soukromé firmy. Mohou se tak vyhnout selhání obou. Pomáhají plnit materiální, sociální, 

psychologické, duševní a jiné potřeby a přání, které nemohou být uspokojovány státem 

nebo trhem. Umožňují jednotlivcům sdružovat se k podpoře společných zájmů, hájit práva 

skupin a jednotlivců, podporovat specifické projekty zaměřené na zlepšení kvality života. 

(Potůček, 2005: 104-107) 

 

     V české odborné ekonomické literatuře není jednoznačně definována charakteristika 

organizací, které působí v neziskovém sektoru. Podle § 18, odstavce 7, zákona č. 586/1992 

Sb. o dani z příjmů, jde o organizace charakteru právnické osoby, která nebyla zřízena 
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nebo založena za účelem podnikání. Jedná se o následující typy organizací: zájmová 

sdružení právnických osob, občanská sdružení včetně odborových organizací, politické 

strany a hnutí, státem uznané církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, 

obce, kraje, organizační složky státu a územních samosprávných celků, příspěvkové 

organizace, státní fondy, obecně prospěšné společnosti a veřejné vysoké školy. (tzv. širší 

vymezení organizací neziskového sektoru) (Rektořík, 2004: 41) Mezi základní právní 

neziskové subjekty řadí česká legislativa nadace, nadační fondy, obecně prospěšné 

společnosti, občanská sdružení a účelová zařízení církví (tzv. užší pojetí organizací 

neziskového sektoru) (Bergerová, 2002:95) 

 

 Na Slovensku zákon o dani z příjmů § 12, odstavec 3, č. 595/2003 Z. z., řadí mezi 

poplatníky, kteří nejsou založeni za účelem  podnikání mimo jiné zájmová sdružení 

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

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

společenství vlastníků bytů a nebytových prostor, pozemková společenství, obce, vyšší 

územně správní celky, rozpočtové organizace a příspěvkové organizace, státní fondy, 

vysoké školy, doplňkové důchodové pojišťovny, zdravotní pojišťovny, neinvestiční fondy, 

nadace,  neziskové organizace poskytující všeobecně prospěšné služby apod. (tj. širší  

vymezení organizací neziskového sektoru). (Zákon 595/2003, § 12) Užší pojetí organizací 

neziskového sektoru zahrnuje církve a náboženské společnosti, občanská sdružení, nadace, 

neinvestiční fondy a neziskové organizace poskytující všeobecně prospěšné služby. (Barát 

et al., 2000: 73)  

 

 V následujících kapitolách bude pracováno s pojmy neziskový sektor a nestátní 

neziskové organizace (NNO), pro organizace působící jak v České republice, tak ve 

Slovenské republice.  Pro účely této práce jsou za nestátní neziskové organizace v České 

republice považovány nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, občanská 

sdružení a účelová zařízení církví  v ČR a církve a náboženské společnosti, občanská 

sdružení, nadace, neinvestiční fondy a neziskové organizace poskytující všeobecně 

prospěšné služby na Slovensku.  
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III  FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ CHARAKTER NEZISKOVÉHO             
SEKTORU 

 

         Základním předpokladem pro rozvoj neziskového sektoru je svobodná společnost, 

jejíž existence je často spojována s demokratickým politickým systémem, postaveným na 

možnosti občana přímou participací ovlivňovat věci veřejné. Odborná literatura uvádí 

velké množství faktorů, jenž mohou mít vliv na působení nestátních neziskových 

organizací. V zásadě je lze rozdělit na faktory vnitřní, vycházející se struktury neziskového 

sektoru, a faktory vnější, související s vnějším prostředím, v němž neziskový sektor 

existuje a funguje.  Neboť neziskový sektor působí vedle sektoru státního a sektoru 

soukromého, lze za vnější faktory působící na charakter neziskového sektoru považovat 

vliv státu a trhu.  

 

 

III.1  Faktory vnit řní 
 

Pod strukturou neziskového sektoru si lze představit jeho celkovou velikost, sílu a 

různorodost z hlediska lidských i ekonomických zdrojů a organizačního zázemí. (Vajdová, 

2005)  Pro charakter neziskového sektoru v dané zemi je tedy důležité, jaký podíl občanů 

země je členem nestátní neziskové organizace. Různorodost neziskového sektoru je 

ovlivňována skutečností, zda se na činnosti nestátních neziskových organizací podílí 

všechny společenské skupiny (včetně zastoupení sociálně slabých skupin, tj. žen, obyvatel 

venkova, etnických či jazykových menšin, náboženských menšin, chudých obyvatel) rovně 

či zda jsou některé skupiny dominantní či naopak vyloučené. Roli hraje též rozmístění 

organizací neziskového sektoru na území státu, tzn. zda nestátní neziskové organizace 

vznikají na celém území státu nebo zda jsou koncentrovány jen do některých oblastí, např. 

velkých měst. Roli hrají též faktory jako je míra sekularizace a urbanizace země.  

(Vajdová, 2005; Rakušanová, 2005) 

 

Úroveň organizací neziskového sektoru je dalším vlivem formujícím jeho podobu. 

Významným faktorem je existence či neexistence  zastřešujících organizací a jejich 

efektivita. Cílem zastřešujících organizací v neziskovém sektoru bývá obhajoba a 



 14

prosazování zájmů, které jsou společné nestátním neziskovým organizacím, koordinace 

společného postupu členských organizací vůči veřejné správě, ochrana práv a zájmů členů, 

zlepšení přístupu k finančním prostředkům pro členy, servisní i odborná podpora činnosti a 

rozvoje členů, rozvíjení spolupráce s ostatními organizacemi neziskového sektoru, jak 

domácími, tak zahraničními, a vlastní regulace uvnitř sektoru. Vlastní regulace uvnitř 

sektoru znamená, zda mají organizace psaná pravidla vnitřního fungování, tzn. jednací 

řády, organizační řády, směrnice hospodaření, standardy kvality či etické kodexy. Získání 

členství ve střechách je zpravidla podmíněno souhlasem s těmito pravidly. Podle oblasti 

působnosti lze zastřešující organizace rozdělit na celostátní, regionální nebo organizace 

působící na mezinárodní úrovni. Kromě organizací střechového typu existují organizace 

zabývající se podpůrnou infrastrukturou. Jedná se o organizace, které se věnují informační 

a servisní činnosti, poskytují vzdělávací a konzultační služby, trénink a podporu dalším 

organizacím neziskového sektoru. (Vajdová, 2005; Rakušanová, 2005) 

 

         Dalším významným vlivem působícím na podobu neziskového sektoru v každé zemi 

jsou vzájemné vztahy uvnitř sektoru. Jedná se o úroveň komunikace a míru soupeření a 

spolupráce mezi jednotlivými nestátními neziskovými organizacemi. Charakter 

neziskového sektoru ovlivňuje míra dostupnosti komunikačních prostředků. Jejich 

nedostatek ztěžuje organizacím práci. Zdrojem informací pro neziskové organizace a 

komunikačními kanály mezi nimi bývá odborný tisk pro neziskový sektor, články 

v časopisech a rozhovory se známými a přáteli. O úrovni neziskového sektoru vypovídá též 

existence periodik či  pořádání konferencí a seminářů, kterých se nestátní neziskové 

organizace  účastní. (Vajdová, 2005; Frič, 1998) 

 

         Míra dostupnosti a využití technického zázemí, finančních a lidských zdrojů jsou 

dalšími faktory. Jaké má NNO technické zázemí lze posuzovat podle toho, zda je vybavena 

počítačem, připojením na internet, zda provozuje vlastní www stránky nebo využívá e-

mail. Finanční zdroje jsou často považovány za nedostatkové. Vliv má též struktura zdrojů. 

Nestátní neziskové organizace bývají financovány prostřednictvím státních dotací, grantů, 

členských poplatků, ze soukromého dárcovství, ale i příjmy z vlastní činnosti. Nedostatek 

finančních zdrojů vede část neziskových organizací k zvyšování jejich příjmů z vlastních 

podnikatelských aktivit. Tato nutnost zapříčiňuje další komplikace. Podnikatelské aktivity 

odvádějí organizaci od aktivit a služeb, pro které vznikla. Hrozí ztráta původního poslání. 

Charakter neziskového sektoru ovlivňuje i skutečnost, zda a v jaké míře nestátní neziskové 
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organizace využívají neplacené práce neškolených dobrovolníků nebo zda disponují 

profesionálním zázemím v podobě např. fundraisera, účetního či právníka. Práce 

dobrovolníků v praxi znamená, že služby neziskových organizací jsou levnější a 

efektivnější než u adekvátních státních nebo privátních ziskových organizací. (Vajdová, 

2005; Frič, 1998) 

 

         Po příchodu profesionálů do organizací dochází ke změně role dobrovolníků a 

celkového uspořádání mocenských vztahů. Profesionalizací se označuje proces najímání 

odborníků. Nejčastěji se jedná o pracovní pozice spojené se získáváním finančních 

prostředků, komunikací s médii a veřejností, strategickým plánováním činnosti a její 

organizace, účetnictvím. Profesionalizací členové organizace dále označují procesy, které 

vedou ke zvyšování kvality a efektivity činnosti organizace. Jedná se o využívání činnosti 

odborníků či zaměstnávání pracovníků na celý či částečný úvazek, formalizaci organizační 

struktury či využívání strategického plánování. O profesionalizaci se mluví též v situaci, 

kdy aktéři za svou činnost v organizaci začínají probírat mzdu. Součástí zvyšování 

profesionality členů neziskových organizací je jejich průběžné vzdělávání. S příchodem 

profesionálů se v organizace objevují nové strategie jednání, které se postupně 

institucionalizují jako všeobecně platné strategie, ovlivňují postupně jednání všech členů 

organizace. Cíle organizace zůstávají stejné, ale liší se způsob jejich realizace. Vytváří se 

standardy, které podmiňují určité jednání expertním věděním. Dochází také 

k organizačním změnám, a to ke specializaci činnosti a v souvislosti s tím i dělbě práce a 

formalizaci pravidel jednání. Tyto organizační změny do určité míry omezují flexibilitu 

jednání, protože jedinci nejsou již zastupitelní a organizace je závislá jen na těch, kteří mají 

odpovídající vzdělání a zkušenosti. (Šťovíčková Jantulová, 2005)  

 

         Nově se objevuje lobbování, jako specifická forma prosazování zájmů ať už 

působením na poslance, vládu či členy státní administrativy. Pokud však chce být zájmová 

skupina dlouhodobě úspěšná, musí se ucházet i o širší podporu veřejnosti, seznamovat ji se 

svými postoji a vysvětlovat svoji motivaci, čímž se její cíle stávají transparentnějšími. 

(Müller, 2005) 

 

         Důležité je, aby neziskový sektor byl pozitivně vnímán veřejností. Proto je nutné, aby 

byla veřejnost dostatečně informována o neziskovém sektoru a jeho aktivitách. Důsledkem 

nedostatku informací je nedůvěra veřejnosti v neziskové organizace, nedostatečná 
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spolupráce, což zpětně ztěžuje podmínky pro činnost nestátních neziskových organizací. 

(Potůček, 2005) 

 

 

III.2  Faktory vn ější 

 

 Vnější prostředí, v němž neziskový sektor existuje a funguje, vytváří politický, 

sociální, kulturní, legislativní a ekonomickým rámec. Neziskový sektor bývá též 

označován pojmem „… třetí sektor, neboť působí vedle sektoru státního, reprezentovaného 

státem, a sektoru soukromého, představovaného působením trhu.“ (Bergerová, 2002: 94) 

Proto lze za vnější faktory působící na charakter neziskového sektoru považovat především 

vliv státu a trhu.  

 

         Základním předpokladem pro rozvoj neziskového sektoru je svobodná společnost, 

jejíž existence je často spojována s demokratickým politickým systémem. Demokracie, 

průhlednost, tolerance, nenásilí, rovnost, proti chudobě, ochrana životního prostředí jsou 

hodnoty prosazované neziskovým sektorem. (Vajdová, 2005)  

 

         Charakter neziskového sektoru je formován politickou situací v zemi. Vláda 

prostřednictvím své politiky může vytvářet  více či méně vhodné podmínky pro rozvoj 

neziskové sféry. Možnost volit, organizovat se v politických stranách, právo shromažďovat 

se, spolkové, petiční právo, pluralita parlamentních stran a politická soutěž, víceúrovňový 

soudní systém, možnost podávat žaloby pro porušení základních práv, nezávislost soudů, 

svoboda tisku jsou faktory vytvářející příznivé podmínky pro dobrou úroveň neziskového 

sektoru. (Vajdová, 2005; Trentmann, 2005; Müller, 2005; Rakušanová, 2005) 

 

Dalším hlediskem utvářejícím podobu neziskového sektoru je socio-ekonomická 

situace v zemi.  Chudoba, občanská válka, závažný etnický nebo náboženský konflikt, 

vážná hospodářská či společenská krize, výrazné socio-ekonomické nerovnosti, 

negramotnost a chybějící informační technologie jsou znakem negativního dopadu socio-

ekonomické situace na neziskový sektor.  Neboť neziskové organizace vznikají jako reakce 

na potřebu společnosti je třeba brát v úvahu i taková hlediska jako je počet obyvatel, 
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ekonomická vyspělost země, úroveň vzdělanosti, procento nezaměstnaných, národnostní 

skladba apod. (Vajdová, 2005) 

 

Přínosem pro neziskový sektor je pak výskyt tolerance, solidárního jednání a důvěry 

ve společnosti. Nedostatek důvěry je častým problémem v postkomunistických zemích. 

Zkušenost totalitního režimu a postkomunistické transformace  v lidech zanechala 

zklamání a posílila jejich vzájemnou nedůvěru. (Vajdová, 2005; Müller, 2005; Müller, 

2002b) 

  

Charakter neziskového sektoru ovlivňuje  povaha a kvalita vztahů mezi neziskovým 

sektorem a státem reprezentovaným veřejnou správou. Dialog mezi nestátními 

neziskovými organizacemi a státem probíhá prostřednictvím poradních orgánů na úrovni 

vlády, ministerstev, krajů. Roli hraje např. existence tripartity či profesních komor nebo 

fakt, zda stát komunikuje se všemi organizacemi neziskového sektoru nebo jen s velkými. 

Významná je i míra autonomie neziskového sektoru, která bývá diskutována především 

v souvislosti s finanční závislostí organizací na státu. Finanční prostředky z rozpočtů 

veřejné správy jsou významným příspěvkem při financování nestátních neziskových 

organizací. Charakter neziskového sektoru může být ovlivňován též mírou decentralizace 

veřejné správy. Podpora může být poskytována buď přímo ze státního rozpočtu nebo z  

rozpočtů krajů.  Při decentralizaci veřejné správy dochází k realokaci veřejných financí 

z centrální na regionální úroveň. (Vajdová, 2005; Rakušanová, 2005; Potůček, 2005; 

Müller, 2002a) 

 

Důležitou podmínkou pro rozvoj neziskového sektoru je existence vhodného 

právního a daňového prostředí. Musí existovat legislativa vytvářející vstřícné prostředí pro 

vymezení různých právních forem nestátních neziskových organizací, podmínky jejich 

registrace, vzniku i zániku. Významnou roli hraje též existence vhodné daňové legislativy, 

tj. daňové výhody pro organizace neziskového sektoru, pro dárcovství, existence daňových 

asignací, úprava podmínek  pro poskytování darů, dotací, grantů, příspěvků z veřejných 

fondů sponzorství apod. Právní i jiné podmínky pro činnost neziskového sektoru mohou 

výrazným způsobem podporovat, kultivovat či naopak tlumit nebo dokonce ničit  potenciál 

sociální participace, ochoty lidí účastnit se na formování sociálních podmínek života svého 

i svých spoluobčanů. (Müller, 2002a; Frič, Bútora, 2005; Rakušanová, 2005; Vajdová, 

2005) 
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Negativní roli může hrát úzké propojení mezi neziskovým sektorem a politikou 

v případě, že dochází ke zvýhodňování některých organizací na úkor jiných. Vztah mezi 

nestátními neziskovými organizacemi a politikou může být rovněž pozitivní. NNO jsou 

totiž často přirozenou rekrutační bází budoucích politiků, protože shromažďují aktivní 

občany se zájmem o věci veřejné. Rakušanová (2005: 95) rozlišuje dva typy koexistence 

neziskových organizací, klanově-kooperativní a kompetitivní. Klanově-kooperativní typ 

nestátní neziskové organizace je úzce provázán se státními orgány a jejich představiteli. U 

kompetitivního typu je vztah se státem korektní, v rámci existujících norem.  (Rakušanová, 

2005) 

 

Pro neziskový sektor v postkomunistických zemích  představuje velkou změnu jejich 

členství v Evropské unii.  Nese sebou i mnoho negativních dopadů. Vstupem do EU 

skončila většina předvstupních programů Evropské unie, ze kterých mnohé neziskové 

organizace čerpaly prostředky. Po vstupu mají namísto nich možnost ucházet se o 

prostředky ze strukturálních fondů, ale získání takových peněz bývá obtížnější. Se vstupem 

do EU souvisí i další problém, tj. ochod významných zahraničních dárců ze země dále na 

východ. Jsou totiž názoru, že vstupem do EU země prokazuje dostatečnou úroveň 

demokratizace a jejich podpory již není třeba. (Vajdová, 2005; Rakušanová, 2005) 

 

Jedním z důsledků, ale zároveň i jednou z hnacích sil expanze neziskového sektoru, 

je jeho výrazná politizace, tj. situace, v níž si občanské aktivity žádají a občas dosahují 

výraznější politické role coby alternativy ke konvenční politické reprezentaci. Hrozbou pro 

neziskový sektor může být rozpínavost sociálního státu ve smyslu přebírání pozic a rolí, 

jež měla dříve zastávat nestátní neziskové organizace. (Marada, 2005: 162) 

 

Povahu a kvalitu vztahů mezi neziskovým sektorem a firemním sektorem určuje 

jejich vzájemný postoj.  Na charakter neziskového sektoru má vliv fakt, zda velké 

společnosti pomáhají vládě řešit sociální problémy země, zda ve státě existuje společenská 

odpovědnost firem a firemní filantropie.  Odpovědnost firem se projevuje v odpovědném 

přístupu k životnímu prostředí, k zaměstnancům, k lidskému společenství a ve věnování se 

veřejně prospěšným aktivitám. Velké nadnárodní firmy jsou často ohledně společenské 

odpovědnosti uvědomělé, na rozdíl od malých, které disponují skromnějšími možnosti, 

mají vlastní strategie dárcovství nebo mohou zřizovat firemní nadace.  Malé firmy spíše 
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podporují organizace neziskového sektoru materiálně. Müller, 2002a; Vajdová, 2005; 

Rakušanová, 2005) 

 

Změny ve struktuře neziskového sektoru vyvolává též proměna struktury společenské 

produkce, přechod od tradičního průmyslu a zemědělství k službám. Ziskově orientovaný 

terciární sektor zmohutněl zejména ve sférách prodeje a marketingu vázaných na 

materiální produkci, finančních služeb, mediálního průmyslu, cestovního ruchu apod. 

Postupně se však zájem ziskově orientovaných poskytovatelů služeb rozšiřuje na oblasti, 

v nichž poskytované služby konkurují aktivitám nabízeným subjekty neziskovým statusem. 

Jde o oblasti jako je vzdělání, sociální služby, regionální rozvoj, péče o životní prostředí, 

různé druhy odborné poradenství, rozvojová pomoc, kulturní a informační servis apod. 

(Marada, 2005) 

 

Právě v těchto oblastech lze najít příklady konkurence i spolupráce neziskových a 

ziskově orientovaných organizací. Jejich symbióza může být pro neziskový sektor 

posilující, přinejmenším tím, že zvyšuje objem dosažitelných finančních prostředků, ze 

kterých lze podporovat jeho činnost. Zároveň má vliv na vnitřní povahu a organizaci 

neziskového sektoru. Aby mohly oba typy organizací účinně spolupracovat, je třeba sladit 

řadu aspektů, např. základní organizaci práce, způsob účetnictví, komunikace, apod. 

Skutečnost, že oba typy organizací působí na stejném poli poskytování podobných služeb, 

vede ke zvýšenému soupeření o zdroje, především veřejné. (Marada, 2005) 

 

 

III.2.1   Vztah státu a NNO 

 

Vztah mezi státem a NNO může být  v zásadě kooperativní nebo konfliktní. 

Kooperativní modely vycházejí z  teorie vzájemné závislosti, podle které stát i NNO 

rozeznají, že cesta vzájemné kompenzace nedostatků je efektivnější než konflikt. Potůček 

rozlišuje dva kooperativní scénáře: a) NNO monitorují problémové pole společnosti, 

identifikují problémy, které považují za závažné, a mobilizují tlak na stát, aby se o 

problémy začal zajímat. Stát reaguje vstřícně, vypracuje programy, jak problém vyřešit, 

najde zdroje na jejich realizaci a pak se obrátí  zároveň na NNO i komerční organizace, 

aby poskytly příslušné služby; b) když stát nereaguje na tlak řešit identifikované problémy, 
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nestátní neziskové organizace se je snaží řešit samy. Stát časem shledá, že řešení daných 

problémů je ve veřejném zájmů, ocení činnost NNO a začne k řešení problémů přispívat. 

(Potůček, 2005: 170-170)  

 

Podle konfliktního scénáře  NNO přicházejí s novými problémy, nápady a metodami 

jejich řešení. Stát je však neakceptuje jako legitimní, ignoruje nové metody a dál masivně 

podporuje své rozpočtové a příspěvkové organizace, které se přeci jen časem přizpůsobí 

novým trendům a nejednou převezmou nápady i metodiku NNO. Vůči tomu se NNO bouří 

a poukazují na nízkou efektivitu státních organizací, zkostnatělost a z toho vyplývající 

neschopnost plně uplatňovat nové metody a postupy. (Potůček, 2005: 172) V případě, že 

vzájemný vztah NNO a státu je neutrální, až nepřátelský, je třeba upravit vzájemné vztahy 

zákonem a vynucovat jejich plnění soudní cestou. Jako vhodnější se však jeví vložit energii 

do změny charakteru vztahů. (Barát et al., 2000: 158)  
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IV  VZNIK NEZISKOVÉHO SEKTORU NA ÚZEMÍ                      
      ČESKOSLOVENSKA V LETECH 1989 - 1992 

 

IV.1  Předpoklady pro vznik neziskového sektoru po roce 198 9 

  

 Pád komunistického režimu v roce 1989 konečně umožnil tehdejšímu 

Československu návrat ke svobodným poměrům z doby před rokem 1938, k demokracii a 

tedy i rozvoji neziskového sektoru. (Müller, 2002b: 104-201).  

 

 Neziskový sektor v Československu nevznikl po roce 1989 z ničeho. Naopak 

navázal na poměrně bohatou historii, jejíž kořeny spadají až do dob národního obrození, 

především na různé kulturní, umělecké a vzdělávací spolky a sdružení, které byly 

významnými aktéry českého i slovenského občanského života. (Rakušanová, 2005: 84) 

K velkému rozkvětu spolkového života dochází v období první Československé republiky, 

kdy, zejména  v letech 1919 – 1921, rostl počet spolků téměř v každé oblasti. Vznikala 

zájmová sdružení, studentské spolky, sportovní kluby, spolky národnostních menšin apod. 

V letech 1929 – 1931 se jejich počet začal opět zvyšovat, zejména díky odborům, 

sportovním klubům a spolkům státních zaměstnanců. V celé republice byly časté spolky 

židovské. Po roce 1939 byl bohatý spolkový život v podstatě zlikvidován. Na základě 

vládního nařízení byly spolky okamžitě nebo postupně rozpuštěny. (Dohnalová 2004: 56) 

 

Díky předchozímu vývoji nelze hovořit o úplné absenci občanské společnosti 

v Československu v období  totalitního režimu. Avšak její struktura  a kvalita byly ve 

střední Evropě zcela zničeny. V poválečném Československu vzniká systém Národní 

fronty, jenž organizačně zastřešuje desítky tisíc sdružení. Organizovanost občanů byla 

v průběhu komunistické éry ve skutečnosti značná, podstatně vyšší než dnes. Téměř každý 

občan byl někde organizován. To bylo dáno tím, že zájmová sdružení byla podřízena 

několika mamutím politickým masovým organizacím, a zájmové aktivity tak byly uměle 

politizovány. (Müller, 2002b: 192-193)  

 

Důsledkem vynucované povinnosti být organizován v některé z těchto společností 

byla po roce 1989 nechuť a nedůvěra ke sdružování, které bylo chápáno jako omezení 

osobní svobody.  Počáteční porevoluční nadšení bylo utlumeno tunelováním, selháním 

kupónové privatizace, neefektivností soudů. I dnes zůstává jedním z problémů občanské 
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společnosti v postkomunistických zemích  nedostatek důvěry ve stát, společnou akci a 

nedostatečné sebevědomí občanů, kteří nevěří, že by svojí iniciativou mohly ovlivnit 

činnost státních orgánů či vládní politiku. (Müller, 2004: 236-251) 

 

Revitalizace občanského sektoru a konsolidace jeho postavení v postkomunistických 

zemích střední Evropy by nebyla možná bez vydatné pomoci ze strany oficiálních autorit, 

resp. státu. Na jejich rozhodnutí a legislativních aktivitách  závisela efektivita fungování 

NNO jako společenských institucí. (Potůček, 2005: 173) 

 

 

IV.2  Neziskový sektor v letech 1989 – 1992 

 

Po padesátiletém období komunismu byla občanská společnost na území 

Československa téměř zničena. Jejímu rozvoji nepřála ani absence tzv. demokratického 

kapitálu, jenž se projevovala především nedostatkem důvěry, nedostatkem občanské 

autonomie, sebevědomí a deficitem politické gramotnosti. (Müller, 2003) 

 

Revitalizace neziskového sektoru a konsolidace jeho postavení v postkomunistických 

zemích by nebyla možná bez vydatné pomoci ze strany státu. Na jeho rozhodnutí a 

legislativních aktivitách  závisela efektivita fungování nestátních neziskových organizací 

jako společenských institucí. (Frič, Bútora, 2005: 173) První kroky nového režimu přinesly 

demokratizaci systému, návrat k zárukám občanských svobod, obnovily soukromé 

podnikání a zásady nedotknutelnosti soukromého majetku. Začíná být budován legislativní 

rámec pro neziskový sektor. V Československu vstupuje počátkem devadesátých let 

v platnost základní právní norma, zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, který 

umožnil zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby, odborové organizace a jiná 

občanská sdružení a sdružovat se v nich. Soukromý neziskový sektor začal brzy 

v některých oborech  doplňovat veřejné služby. Státní a veřejný sektor v téže době 

postupně ustupoval od centrálních služeb a decentralizoval se. Novela občanského 

zákoníku v roce 1992 vytvořila nový institut nadací a nadačních fondů. Šlo však pouze o 

rámcovou úpravu, která byla na území České republiky nahrazena zákonem č. 227/1997 

Sb. o nadacích a nadačních fondech, na Slovensku podobným zákonem č. 34/2001 Sb. Oba 

tyto zákony později způsobily snížení počtu nadací. (Kolář, Syllová,2005: 30 -31)  
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Impulsem vzniku velkého počtu neziskových organizací byla především diferenciace 

společenských zájmů a potřeb provázející proces politické a společenské transformace. 

Neziskový sektor ve střední a východní Evropě navázal na historické tradice občanské 

participace  a neziskových organizací. (Rakušanová, 2005: 87) Postavení neziskových 

organizací v české a slovenské společnosti po listopadu 1989 zůstávalo dlouho nejasné a 

jejich potřeby  byly často redukovány jednom na potřebu peněz. Chyběl relativně 

reprezentativní pohled na neziskové organizace jako celek, tzn. jako na neziskový sektor. 

(Frič, 1998: 109) 

 

V postkomunistických zemích byl občanský sektor rozdělen na takzvané staré a nové 

nestátní neziskové organizace. Staré nestátní neziskové organizace, které vznikly před 

rokem 1989, jsou orientovány především na oblasti  volného času (rekreace, sport), 

komunitní rozvoj (bytová družstva, hasiči, zahrádkáři, chovatelé) a na oblast profesních 

zájmů (odbory, profesní komory). Nové nestátní neziskové organizace, které vznikly  až po 

pádu komunistického režimu, se zabývají novými problémy jako jsou drogově závislí lidé, 

zdravotně postižení, utečenci, bezdomovci, lidská práva, ekologie apod. (Frič, 1998)  

 

 

IV.3  Rozpad ČSFR 

 

„Pád komunistického režimu v listopadu 1989 znamenal mimo jiné i znovuotevření 

otázky česko-slovenských vztahů, problému, se kterým Československo zápasilo již od 

svého vzniku v r. 1918.“ (Rychlík, 2002: 92) V době bezprostředně po tzv. sametové 

revoluci se slovensko-český vztah jevil jako naprosto harmonický. K prvnímu 

výraznějšímu konfliktu došlo při jednání o novém názvu státu. Většina slovenské 

veřejnosti žádala pro zdůraznění rovnoprávného postavení Čech a Slovenska o změnu 

názvu Československo na Česko-Slovensko. 20. dubna 1990 bylo v jednáních dosaženo 

kompromisu a vznikla tak „Česká a Slovenská federativní republika.“ (Rychlík, 2002: 123) 

 

Vývoj česko-slovenských vztahů neprobíhal jen na půdě parlamentu. Důležitý byl též 

postoj veřejnosti. Na Slovensku vznikla občanská iniciativa Za svrchované Slovensko, 

která usilovala o vlastní kompetence pro Slovensko a snažila o dosažení svrchovanosti.  
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V září 1991 se předsednictva obou národních rad dohodla předložit plénům národních rad 

návrh společné smlouvy, který by obsahoval základní principy uspořádání společného 

státu. Jednání probíhala do jara následujícího roku, ale smlouva nebyla podepsána. 

(Rychlík, 2002: 205) 

   

Ve volbách konaných ve dnech 5. a 6. června 1992 zvítězila v České republice 

koalice ODS s Křesťanskodemokratickou stranou (KDS), když získala 33,90 % hlasů ve 

volbách do Sněmovny lidu, 33,43 % ve Sněmovně národů a 29,73 % v České národní radě. 

(Rychlík, 2002: 277) Vítězem slovenských voleb se stalo Mečiarovo HZDS se ziskem 

33,53 % hlasů ve Sněmovně lidu, 33,85 % ve Sněmovně národů a 37,26 % ve volbách do 

Slovenské národní rady. (Rychlík, 2002: 278) ODS proklamovala jako hlavní bod svého 

volebního programu završení ekonomické reformy a konečný přechod k demokratické 

kapitalistické společnosti. (Rychlík, 2002: 274) Naproti tomu HZDS ve svých 

předvolebních vystoupeních slibovalo především vyhlášení svrchovanosti Slovenska. 

(Rychlík, 2002: 274) Při jednání o sestavení nové vlády Mečiar odmítl, aby se Klausova 

ekonomická reforma vztahovala i na Slovensko. Vítězné strany nebyly schopny sestavit 

společný program a především nebylo dosaženo dohody v otázce státoprávního 

uspořádání. Jediné, na čem se mohly shodnout, bylo rozdělení ČSFR. Česká a Slovenská 

federativní republika zanikla dnem 31. 12. 1992. 
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V  NEZISKOVÝ SEKTOR V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE PO  
     ROZPADU FEDERACE 

 
 
Čechy a Slováky spojuje podobná geografická poloha, jazyková příbuznost i 

společná historie daná mnohaletým soužitím v rámci jednoho státu. Po dlouhá desetiletí 

byl vývoj neziskových sektorů v obou zemích ovlivňován shodnými faktory, vycházel ze 

společně platných zákonů.  Rok 1993 znamená zlom. Dochází k rozpadu československé 

federace a vzniku dvou nových států. Lze očekávat, že vlivem působení rozdílných 

podmínek  se vývoj v jednotlivých  zemích začne  diferencovat.   

 

V roce 1993 vykonávalo na území České republiky činnost okolo 22.000 občanských 

sdružení. V roce 2001 jich bylo přes 45.000 (Rakušanová, 2005: 86) (Příloha). Ve 

Slovenské republice působilo v roce 1993 asi 6.000 občanských sdružení. Do roku 2001 

jejich počet vzrostl zhruba na 13.000 (Rakušanová, 2005: 86) (Příloha). Je tedy vidět, že 

v obou zemích dochází k výraznému nárůstu počtu neziskových organizací. Co je příčinou 

tohoto stavu? Přinést odpověď na tuto otázku si klade za cíl  následující část práce. Jejím 

úkolem je popsat a porovnat vybrané faktory ovlivňující podmínky pro působení nestátních 

neziskových organizací v obou zemích. Práce se zaměřuje na vliv státu na činnost NNO. 

Za míru příznivosti dopadu jednotlivých faktorů na podmínky pro činnost nestátních 

neziskových organizací  považuji především změnu počtu evidovaných organizací 

neziskového sektoru. Vycházím přitom z Müllerova názoru, že  každá občanská společnost 

má určitou strukturu a kvalitu. (Müller, 2003: 192). Domnívám se, že na základě 

sledovaných faktorů nemohou hodnotit kvalitu neziskového sektoru, ale mohu posuzovat 

strukturu, která je tvořena právě jednotlivými NNO, jakožto jeho reprezentanty. (Marada, 

2003)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 26

V.1. Společensko – politické podmínky pro p ůsobení NNO v ČR a   
        SR po rozpadu  federace  
 

 V.1.1  Společensko – politické podmínky  
 

 V.1.1.1  1989 – 1992 (Příloha 1) 
 

Počáteční období po roce 1989 v  politice státu vůči neziskovým organizacím je 

charakteristické nadějemi a idealismem, vlády si jsou vědomy nutnosti budovat občanskou 

společnost jako důležitou součást demokracie. Začíná být utvářen legislativní rámec pro 

neziskový sektor. V Československu vstupuje počátkem devadesátých let v platnost 

základní právní norma, zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, který umožnil zakládat 

spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby, odborové organizace a jiná občanská sdružení a 

sdružovat se v nich. Soukromý neziskový sektor začal brzy v některých oborech  doplňovat 

veřejné služby. Novela občanského zákoníku v roce 1992 vytvořila nový institut nadací a 

nadačních fondů. Šlo však pouze o rámcovou úpravu, která byla na území České republiky 

nahrazena zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, na Slovensku 

podobným zákonem č. 34/2001 Sb. Oba tyto předpisy později způsobily snížení počtu 

nadací. (Kolář, Syllová, 2005: 30 -31) V České republice vzniká v roce 1991 Nadační 

investiční fond za účelem podpory nadací. V roce 1992 je zřízena Rada pro nadace.  

 

 
V.1.1.2  1993 -1997 (Příloha 1) 

 
Po rozpadu federace přichází období skeptičtější a střízlivější. V České republice 

formoval stát svůj vztah k neziskovému sektoru až příliš rezervovaně a účelově. Nenašel 

dostatek vůle k rozdělení prostředků z NIF, váhal nad novými právními úpravami. Období 

1992 -1996 bylo ve vývoji českého neziskového sektoru  nepochybně nejkonfliktnější. 

Údajně byl spor o třetí sektor poznamenán rozkolem mezi tehdejším premiérem a 

prezidentem: „Stát by neměl být založen na představě, že on sám a jediný ví nejlépe, co 

společnost potřebuje, a že jedině on by teda měl z centrálně vybíraných daní financovat 

tuto oblast. Centrální financování vede zákonitě i k centrálnímu řízení. I zde je třeba 

důvěřovat více občanům  umožnit jim přebírat větší zodpovědnost. Nejde o nic jiného, než 

promyšleně delegovat část přerozdělovacích funkcí na jiné subjekty“, s takovým 

stanoviskem vystupoval tehdejší  prezident V. Havel.  Jeho oponent, premiér Václav 

Klaus, hájil názor, že: „veřejně prospěšné věci má primárně zabezpečovat stát (obec), 
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protože jde o věci skutečně občanské jedině tyto instituce nás občany – a základě 

demokratických voleb – zastupují … . Zříká-li se stát části daňových výnosů od jedněch 

občanů, ochuzuje občany o služby, které jim sám na základě daňových výnosů poskytuje.“  

Toto období bylo označováno jako „politika zadržování rozvoje neziskového sektoru a 

jeho vlivu na život společnosti“ (Müller,2000: 21).  

 

Na konci r. 1997, když druhá Klausova vláda podávala demisi, hodnotila většina 

nestátních neziskových organizací přístup této vlády k neziskovému sektoru jako špatný. 

(Frič, Goulli, 2001: 86) Klausova vláda volání NNO po partnerském přístupu, 

výhodnějších daňových podmínkách pro dárce a decentralizaci systému státního 

financování neziskového sektoru trvale odmítala brát na vědomí a sama nějaký pokus na 

zlepšení nepodala. Naopak politikové vládních stran nahlíželi na státní podporu 

neziskových organizací spíše jako na ne zcela žádoucí jev, který je třeba hlídat a omezovat 

všude tam, kde je to jen možné. (Frič,  Goulli, 2001: 88) I přes tyto výhrady vlády Václava 

Klause rozhodně nechtěly vystupovat v roli nepřátel nestátních neziskových organizací. 

Ačkoli státní politika zaostala za vývojem neziskového sektoru, přesto po celou dobu stát 

podporoval činnost nestátních neziskových organizací nemalým množstvím finančních 

prostředků. (Frištenská, s. 147) V roce 1995 vychází zákon č. 248/1995 Sb. o obecně 

prospěšných společnostech, v roce 1997 zákon č. 227 o nadacích a nadačních fondech, 

který způsobil snížení počtu nadací. Na počátku tohoto období evidoval Český statistický 

úřad 24 462 nestátních neziskových organizací. Na konci roku 1997 jich bylo 35 587, 

včetně 30297 občanských sdružení,  5 238 nadací a 52 obecně prospěšných společností. 

(Příloha 2) 

 

Slovenská republika po svém státním osamostatnění v roce 1993 prošla značně 

odlišným vývojem než ostatní země střední Evropy. Zatímco Česká republika, Polsko a 

Maďarsko se po počáteční etapě institucionalizace demokracie soustředily na procesy její 

konsolidace, na Slovensku se rozpoutal v polovině 90. let ostrý zápas o zachování 

demokratického režimu. Mimořádnou aktivitu v rámci širokých prodemokratických 

aliancí, vytvářejících protiváhu autoritářské moci, vyvíjely nevládní organizace. (Demeš, 

1999) O rok později po rozdělení republiky, v roce 1993, vzniká na Slovensku tzv. 

Grémium třetího sektoru (G3S), které mělo za cíl reprezentovat společné zájmy navenek, 

ve vztahu k vládě, místní samosprávě, soukromému sektoru, odborům, zahraničním 

organizacím. (Dohnalová, 2003: 116)  
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V druhé polovině  90. let se Slovenská republika po několika letech autoritářské 

vlády Vladimíra Mečiara ocitla na rozcestí: buď dojde k zásadní mocenské změně, 

demokratické deficity způsobené Mečiarovou vládou se odstraní  a země bude směřovat 

k procesu vnitřní transformace a evropské integrace, nebo se autoritářská moc bude ještě 

více koncentrovat a země se definitivně diskvalifikuje ve svých snahách vstoupit do 

euroatlantických seskupení. (Demeš, 1999)  

 

V květnu 1997 se vnitropolitická situace na Slovensku dramaticky vyhrotila poté, 

když vláda Vladimíra Mečiara zmařila referendum o přímé volbě prezidenta. To se stalo 

impulsem pro demokratické síly, aby  koordinovaly  postup proti vládní moci před 

rozhodujícími parlamentními volbami v roce 1998. Statistický úřad, podřízený vládě, 

přestal  před volbami v roce 1998 zveřejňovat údaje o volební podpoře politických stran. 

V druhé polovině roku 1997 začala vláda Vladimíra Mečiara připravovat novelu volebního 

zákona, která měla fakticky znemožnit koalicím více stran účast v parlamentních volbách. 

Seskupení několika nestátních organizací iniciovalo kampaň Za spravedlivý volebný 

zákon, jenž byla součástí širší občanské kampaně Za slobodné a spravedlivé voľby OK '98  

a zvýšila práh citlivosti veřejnosti na podmínky volebního procesu. Cílem byla mobilizace 

občanů k účasti ve volbách. (Mesažnikov) Počet nestátních neziskových organizací na 

Slovensku v tomto období vzrostl z 11 927 na 15 604. (Příloha 3) 

 

Zákon o nadacích z roku 1996, vyvolal protestní kampaň NNO pod názvem Třetí 

sektor SOS. Později byly schváleny ještě dva další z trojice nekvalitních zákonů, a sice 

zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičních fondech a zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových 

organizacích poskytujících veřejně prospěšné služby. (Demeš, 1999)  

 
 

V.1.1.3 1998 – 2003 (Příloha 1) 
 
 V následujících letech v České republice nastává období, které lze charakterizovat 

jako etapu intenzivnějšího a zpřesňujícího vztahu státu k neziskovému sektoru. Vlády J. 

Tošovského (1998) a M. Zemana (1998 – 2002) přinesly obrat ve vztahu státu 

k organizacím neziskového sektoru. Ministr Jaroslav Bašta odpovědný za neziskový sektor 

popsal vztah vlády k nestátním neziskovým organizacím následovně. „Nevnímám občanské 

neziskové organizace jako soupeře, nýbrž partnera státu při řešení problémů společnosti. 
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Vnímám je jako jednu z forem péče občanů o společnost.“ Praktickým důkazem obratu se 

stalo rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jímž byly ve dvou etapách, 

v letech  1998 – 2001, konečně rozděleny příspěvky z NIF vybraným českým nadacím. 

(Müller, 2000; Frištenská, 2003: 147) 

 

V roce 1998 byla Rada pro nadace transformována na Radu vlády pro nestátní 

neziskové organizace. Od roku 1999 zpracovává sekretariát RNNO ve spolupráci 

s dotujícími resorty a dalšími subjekty Rozbor poskytování dotací z veřejných rozpočtů na 

projekty nestátních neziskových organizací. V roce 2000 schválila vláda na návrh Rady 

vlády pro nestátní neziskové organizace poprvé hlavní oblasti státní dotační politiky vůči 

nestátním neziskovým organizacím pro rok 2001. Od té doby je tento dokument 

zpracováván každoročně. Novela zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a 

postavení církví a náboženských společností, vyvolala vlnu kritiky. Zákonu bylo vytýkáno, 

že příliš omezuje činnost církví, protože umožňoval zřizovat účelová zařízení pouze za 

účelem vzdělání a šíření víry. Nález Ústavního soudu čl. 4/2003 Sb., který reagoval na 

návrh skupiny senátorů některá sporná ustanovení zákona o církvích zrušit, umožnil 

zakládat právnické osoby nejen za účelem šíření víry a zrušil ustanovení, které nařizovalo 

církvím použít dosažený zisk jen k naplnění cílů činnosti církve. Úpravou 210/2002 Sb. 

byl novelizován zákon o  nadacích a nadačních fondech. Ke konci roku 2003 bylo v České 

republice evidováno 55 810 NNO. Tento počet tvořila občanská sdružení, nadace, nadační 

fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví.  (Příloha 2) 

 

Na Slovensku vytvářela vnitropolitická situace v předchozích letech bariéry pro 

efektivní spolupráci třetího sektoru s představiteli dalších složek společnosti. NNO i třetí 

sektor byly vládou označovány za protivládní, tj. protistátní, tj. protislovenské, což mělo 

vliv i na chování podnikatelské sféry, církevní hierarchie a některých představitelů 

samospráv. Rok 1998 byl v tomto ohledu přelomový. (Demeš, 1999: 628) 

 

V září 1998 se na Slovensku uskutečnily parlamentní volby. V důsledku masivní 

občanské kampaně, zaměřené na svobodný a demokratický průběh voleb, a vysoké volební 

účasti občanů, i díky mezinárodní pozornosti, proběhly volby regulérním způsobem, 

volební účast dosáhla 84 %. Volební zisky demokraticky orientovaných stran jim umožnily 

vytvořit vládní koalici, opírající se o ústavní většinu v parlamentu. Vznikla vláda, která 
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rychle odstranila deformace způsobené autoritářským vládnutím v předcházejícím období, 

vrátila zemi na cestu euroatlantické integrace a začala uskutečňovat reformy. (Mesažnikov)  

 

 Po parlamentních volbách nastalo období formování zásadně odlišných vztahů mezi 

neziskovým sektorem a státem. Spolupráce se prohloubila jak na centrální, tak i na místní 

úrovni. Programové prohlášení vlády M. Dzurindy zohlednilo mnohé principy, např. 

závazek vytvořit legislativní a organizační podmínky na posílení a rozvoj občanských 

iniciativ a podporovat vytvoření partnerských vztahů s občanským sektorem na všech 

úrovních správy věcí veřejných. V roce 1999 byla zřízena Rada vlády pre mimovládne 

neziskové organizácie (Demeš, 1999: 629) 

 

 Zákon č. 366/1999 Z. z. o dani z příjmů umožnil na Slovensku s účinností od ledna 

2002 poukázat 1 % z daně fyzických osob ve prospěch poplatníkem určené osoby 

k veřejně prospěšnému účelu. Od roku 2004 byla tato možnost rozšířena i na právnické 

osoby a daňová asignace zvýšena na 2 %. Legislativní úpravou č. 34/2001 Z. z. byl 

upraven sporný předpis č. 213/1997 Z. z., o neziskových organizacích poskytujících 

veřejně prospěšné služby.  Koncem roku 2003, oproti stavu z předchozího období vzrost 

počet evidovaných slovenských nestátních neziskových organizací na  29 168. (Příloha 3) 

 
 

V.1.1.4  2004 – současnost (Příloha 1) 
 
 

 Rok 2004 je významným mezníkem v historii České i Slovenské republiky. Vstup do 

Evropské unie představuje pro neziskový sektor v České republice i na Slovensku velkou 

změnu. Vstupem do EU skončila většina předvstupních programů Evropské unie, ze 

kterých mnohé neziskové organizace čerpaly prostředky. Nyní mají namísto nich možnost 

ucházet se o prostředky ze strukturálních fondů a Trustu pro občanskou společnost ve 

střední a východní Evropě, ale získání takových peněz bývá obtížnější. Se vstupem zemí 

do EU souvisí i další problém, tj. odchod významných zahraničních dárců dále na východ. 

Zastávají totiž názor, že vstupem do EU země prokázaly dostatečnou úroveň 

demokratizace  a není jich tu více třeba. Odchod zahraničních dárců vyvolal nutnost hledat 

nové formy financování nestátních neziskových organizací. (Rakušanová, 2005: 97-98) 

Podle údajů Statistického úřadu České republiky působilo ke konci roku 2005 v zemi 
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62 019 NNO. Slovenský statistický úřad pak ke stejnému datu evidoval 35 518 nestátních 

neziskových organizací. (Příloha 3)  

 

 
V.1.2  Vliv spole čensko – politických podmínek na neziskový   
           sektor v ČR a SR  

 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že vývoj neziskového sektoru v České 

republice a Slovenské republice lze shodně rozdělit do několika etap. Počáteční období po 

roce 1989 je ve vývoji politiky státu vůči neziskovým organizacím charakteristické 

nadějemi a idealismem, vlády si jsou vědomy nutnosti budovat občanskou společnost jako 

důležitou součást demokracie. Začíná být utvářen legislativní rámec pro neziskový sektor.  

 

Léta 1993 -1997 lze v obou státech považovat za nejméně příznivé. V České 

republice formoval stát v tomto období svůj vztah k neziskovému sektoru rezervovaně a 

účelově. Nenašel dostatek vůle k rozdělení prostředků z NIF, váhal nad novými právními 

úpravami. Situace na Slovensku byla ještě méně příznivá. Vnitropolitická situace vytvářela 

bariéry pro efektivní spolupráci třetího sektoru a státu. NNO byly vládou označovány za 

protivládní. Na Slovensku se rozpoutal zápas o zachování demokratického režimu. 

Mimořádnou aktivitu v rámci širokých prodemokratických aliancí, vytvářejících protiváhu 

autoritářské moci, vyvíjely nevládní organizace. V květnu 1997 se vnitropolitická situace 

na Slovensku dramaticky vyhrotila poté, když vláda Vladimíra Mečiara zmařila 

referendum o přímé volbě prezidenta. V reakci na politické události iniciovalo seskupení 

několika nestátních organizací kampaň Za spravedlivý volebný zákon, jehož cílem byla 

mobilizace občanů k účasti ve volbách. Jejich úsilí skončilo úspěchem a po volbách v roce 

1998 byla sestavena demokratická vláda.  

 

Období 1998 – 2003 lze v  České republice charakterizovat jako etapu 

intenzivnějšího a zpřesňujícího vztahu státu k neziskovému sektoru. Za praktický důkaz 

můžeme považovat skutečnost, že po dlouhých letech otálení byly konečně rozděleny 

příspěvky z NIF vybraným českým nadacím. V roce 1999 se vláda začala zabývat 

neziskovým sektorem jako celkem. Na Slovensku nastalo období formování zásadně 

odlišných vztahů mezi neziskovým sektorem a státem. Spolupráce se prohloubila jak na 

centrální, tak i na místní úrovni. Vláda se zavázala vytvořit legislativní a organizační 
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podmínky na posílení a rozvoj občanských iniciativ a podporovat vytvoření partnerských 

vztahů s občanským sektorem na všech úrovních správy věcí veřejných. V roce 2004 

ovlivnil obě země především vstup do Evropské unie.  

 

Důležitou roli v tomto vývoji sehrála především politická situace v obou zemích. Na 

základě prezentovaných údajů lze tvrdit, že neziskový sektor se začal rychleji vyvíjet 

v České republice. Na Slovensku byl v období Mečiarovy vlády potlačován a k jeho 

rozvoji dochází prakticky až po volbách v roce 1998.  

 

Tabulka č. 1 přesně odráží jednotlivé etapy vývoje i  výrazně nepříznivý vliv 

autoritářské vlády Vladimíra Mečiara na slovenský neziskový sektor. Zatímco v České 

republice počet organizací neziskového sektoru od roku 1993 pravidelně stoupá, na 

Slovensku došlo v letech 1996 a 1997 k poklesu. (Tab.1) Pozitivní vliv pádu Mečiarovy 

vlády pak dokazuje skutečnost, že po nástupu demokratických sil v roce 1998,  došlo 

k nárůstu počtu NNO z 15 604 subjektů registrovaných v roce 1997 na 17 149 na konci 

roku 1998. Od tohoto období počet NNO na Slovensku rovněž pravidelně roste.  

 
                          Tabulka 1.  Srovnání počtu NNO v ČR  a SR v letech 1993 – 2005 

 Počet NNO v ČR Počet NNO v SR 
1993 24462 11927 
1994 28778 15138 
1995 31067 20138 
1996 32200 16320 
1997 35587 15604 
1998 36301 17149 
1999 39599 18730 
2000 43876 21357 
2001 48885 23784 
2002 55810 26104 
2003 58036 29168 
2004 60531 32504 
2005 62019 35518 

                              Zdroj: (Aktualizovaná, 2006) 

 

     V roce 1993 bylo v Česku registrováno 24 462 nestátních neziskových organizací. Na 

konci roku 2005 jejich počet činil 62 019. (Tab. 1) Množství NNO působících na území 

České republiky tak ve sledovaném období vzrostlo o 153,53 %. (Příloha 4) Na Slovensku 

se zvýšil počet nestátních neziskových organizací ve stejném období dokonce o 197,79 %. 

(Příloha 4)  
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Z popisu jednotlivých etap vývoje neziskového sektoru v obou zemích vyplynulo, že 

v období 1993 – 2005 vytvářela Česká republika příhodnější prostředí pro působení NNO 

než Slovenská. Dalo by se tedy očekávat, že zde bude vlivem vhodnějších podmínek růst 

počet nestátních neziskových organizací rychleji. Závěry vyplývající z Přílohy 4 však 

vypovídají o opaku. Musíme tedy uvažovat o dalším faktoru, který může zjištěný stav 

ovlivňovat.    

 

Domnívám se, že tímto faktorem může být vyšší potřebnost NNO na Slovensku daná 

např. tamní horší sociální situací. Více sociálních problémů znamená i více možných cílů 

působení pro neziskové organizace. Tento předpoklad může potvrdit srovnání počtu 

nezaměstnaných osob v obou státech. Zatímco v České republice se např. mezi léty 1998 – 

2003 pohyboval počet nezaměstnaných mezi 7,5 -10,3 %, slovenské úřady evidovaly ve 

stejném období 15,56 – 19,18 % obyvatel bez práce. (Tab. 2) 

 
                                  Tabulka 2.   Srovnání vývoje nezaměstnanosti v ČR a SR 
                                                      v letech 1998-2003 (v %) 

   Česká republika Slovenská republika 

1998 7,5 15,62 

1999 9,4 19,18 

2000 8,8 17,88 

2001 8,9 18,63 

2002 9,8 17,45 

2003 10,3 15,56 
                            Zdroj: (Miera, 2006; Integrovaný, 2006)  
                            Pozn.: Jedná se vždy o stav na konci sledovaného období 

 

 Závěry prezentované v této práci jsou výsledkem analýzy dat, která jsem měla 

k dispozici.  Docházím k ním na základě srovnání vybraných faktorů a jejich aplikace  na 

konkrétní počty NNO v obou státech. Nemohu je doložit žádným výzkumem, ani 

stanoviskem jiné osoby. Považuji za nutné upozornit na fakt, že vedle zmíněných faktorů 

je neziskový sektor ovlivňován ještě celou řadou dalších, což může mít dopad na 

hodnocení míry vlivu jednotlivých faktorů.  
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V.2  Věcně právní p ředpisy ur čující legislativní podmínky pro  
        působení NNO v České republice a Slovenské republice 

 

 Mezi právní předpisy České republiky, které se zabývají úpravou legislativních 

podmínek pro činnost nestátních neziskových organizací náleží zákon o právě spolčovacím  

č. 134/1867 Sb., zákon č. 68/1951 Sb. o dobrovolných organizacích a shromážděních, 

zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, zákon č. 308/1991 Sb. o svobodě náboženské 

víry a postavení církví a náboženských společností, jeho novely zákon č. 3/2002 Sb. a 

zákon č. 495/2005 Sb., který mění zákony předchozí, dále pak zákon č. 248/1995 Sb. o 

obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, zákon č. 

227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů a konečně zákon č. 210/2002Sb., kterým se mění zákon č. 227/1997 

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

 

Předpisy Slovenské republiky zabývající se problematikou NNO jsou zastoupeny 

zákonem č. 213/1997 Z. z., o neziskových organizacích poskytujících všeobecně prospěšné 

služby, zákonem č. 13/2002 Z. z. o podmínkách přeměny některých rozpočtových 

organizací a příspěvkových organizací na neziskové organizace poskytující všeobecně 

prospěšné služby (transformační zákon), zákonem č. 35/2002 Z. z., který mění a doplňuje 

zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizacích poskytujících všeobecně prospěšné 

služby, dále zákonem č. 34/2002 Z. z.  o nadacích a o změně Občanského zákoníku, 

zákonem č. 429/2003 Z. z., kterým se mění a doplňuje zákon č. 13/2002 Z. z. o 

podmínkách přeměny některých rozpočtových organizací a příspěvkových organizací na 

neziskové organizace poskytující všeobecně prospěšné služby a zákon č. 147/1997 Z. z., o 

neinvestičních fondech.   

 

Cílem následující části této práce je tedy pokusit se o srovnání charakteristických 

rysů věcně právních úprav neziskového sektoru v České a Slovenské republice, tedy ve 

státech, které vznikly ve střední Evropě po pádu komunistického bloku. Oba státy spojuje 

mnohaletá společná historie, jsou v obdobné společenské a politické situaci a v oblasti 

zákonodárství a legislativy neziskového sektoru před sebou mají podobné úkoly. Kapitola 

se pokouší o srovnání legislativních podmínek pro působení nestátních neziskových 

organizací v České a Slovenské republice a o zachycení vlivu příslušných právních úprav 

jednotlivých států na charakter činnosti NNO. Nestátní neziskové organizace, jako 

subjekty občanské společnosti, se vyznačují především dvěma vlastnostmi: neziskovostí a 

veřejnou prospěšností. (Občanský, 2005) Následující část je věnována  i těmto dvě 
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pojmům, neboť se domnívám, že znalost, jak jsou v jednotlivých státech vymezeny, je 

velmi důležitá, např. v návaznosti na jiné právní předpisy, které mohou též ovlivňovat 

podmínky pro působení NNO. Ku příkladu v daňových zákonech (viz Kap. V.3), jejichž 

prostřednictvím stát osvobozuje některé subjekty od platby jednotlivých typů daní, není 

toto osvobození často vztaženo na neziskové organizace, ale na „organizace poskytující 

veřejně prospěšné služby“ (Zákon 222/2004, § 64; Zákon 15/2003; Zákon 595/2002; §12,) 

nebo na podmínku „neziskovosti“ (Zákon 586/1992, § 18; Zákon366/1999, 338/1992, § 4 a 

9).  

 

V.2.1  Neziskovost 
 

Z prostudovaných právních podkladů vyplývá, že neziskové subjekty nebývají 

zakládány za účelem provozování běžných podnikatelských aktivit s cílem rozdělování 

dosahovaného zisku. V české právní úpravě je neziskovost vyjádřena formulací, která 

praví, že hospodářský výsledek (zisk) neziskové organizace „ … nesmí být použit ve 

prospěch zakladatelů, členů jejích orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit na 

poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná společnost 

založena.“ (Zákon  248/1995, § 2) Slovenský zákon definuje neziskovou organizaci jako 

právnickou osobu, která „ … poskytuje všeobecně prospěšné služby za předem určených a 

pro všechny uživatele shodných podmínek,  jejíž zisk nesmí být použit ve prospěch 

zakladatelů, členů orgánů ani zaměstnanců, ale musí se v celém rozsahu použít na 

zabezpečení všeobecně prospěšných služeb.“(Zákon 35/2002, § 2) (překlad vlastní) Jak je 

tedy patrné, v definování pojmu neziskovosti se jednotlivé právní úpravy od sebe téměř 

neliší.  

 

 

V.2.2   Veřejná prosp ěšnost  
 

Slovenský zákon č. 35/2002 Z. z. přímo jmenuje služby, které jsou považovány za 

veřejně prospěšné. Patří k nim: poskytování zdravotní péče, sociální pomoci  a humanitární 

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

ochrana lidských práv a základních svobod, vzdělávání, výchova a rozvoj tělesné kultury, 

výzkum, vývoj, vědecko-technické služby a informační služby, tvorba a ochrana životního 

prostředí a ochrana zdraví obyvatelstva, služby na podporu regionálního rozvoje a 
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zaměstnanost, zabezpečování bydlení, správy, údržby a obnovy bytového fondu. V české 

právní úpravě se pouze říká, že obecně prospěšná společnost „ … poskytuje veřejnosti 

obecně prospěšné služby za předem stanovených  a pro všechny uživatele stejných 

podmínek.“ (Zákon  248/1995, § 2) Zdá se, že není možné vyčerpávajícím způsobem 

stanovit všechny činnosti, které lze považovat za veřejně prospěšné. Jak se mění potřeby 

vyvíjející se společnosti, mění si i možnosti veřejně prospěšných činností. Dopad této 

právní úpravy se může projevit v předmětu činnosti jednotlivých neziskových organizací. 

Mohou být zakládány právě takové společnosti, jejichž předmět činnosti může být snahou 

o vyřešení aktuálních společenských problémů. Jak je patrno, slovenská úprava je 

konkrétnější než česká. Domnívám se, že je to vhodnější. Lze tak předejít případných 

sporům, k nimž by mohlo při výkladu zákona dojít.  

 

 

V.2.3  Založení a vznik neziskového subjektu 

 

U všech typů neziskových organizací jsou stanoveny podmínky, jejichž splněním 

nabývají organizace právní subjektivity. V obou sledovaných zemích, tj. v České i 

Slovenské republice, se nezisková organizace zakládá písemným zakládacím dokumentem, 

který musí být podepsán všemi zakladateli. Česká právní úprava hovoří o zakládací 

smlouvě, pokud je více zakladatelů. V případě jednoho zakladatele se jedná o zakládací 

listinu. V zákonech Slovenské republiky se pak používá pouze výraz listina. V obou 

státech je nutné podpisy úředně ověřit. Shodě, jak ve Slovenské republice, tak v České 

republice, mohou být zakladatelem neziskové organizace právnické osoby, fyzické osoby 

nebo stát.  

 

V České republice „ … obecně prospěšná společnost vzniká dnem zápisu do rejstříku 

obecně prospěšných společností.“  (Zákon 248/1995, § 5) Zákon č. 83/1990 Sb. o 

sdružování občanů hovoří o tom, že návrh na registraci sdružení mohou podávat nejméně 

tři zakladatelé, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let. Na Slovensku se nezisková 

organizace „ … zakládá zakládací listinou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů 

všech zakladatelů musí být úředně ověřena. Neziskovou organizaci může založit i jeden 

zakladatel, pravost jeho podpisu musí být úředně osvědčena.“ (Zákon 35/2002, § 5) 

(překlad vlastní) V slovenském zákonu č. 35/2002 Z. z. § 10 se říká, že v čestném 

prohlášení zakladatelů, které je spolu se zakládací listinou součástí návrhu na zápis, musí 
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být uvedeny údaje o tom, ve kterých neziskových organizacích zakladatelé působili nebo 

působí též jako zakladatelé nebo členové orgánů neziskové organizace. Česká legislativa 

toto čestné prohlášení nevyžaduje. Opět lze konstatovat, že slovenská úprava je 

konkrétnější.  

 

 

V.2.4 Zrušení a zánik neziskového subjektu 
 

Podle českého zákona č. 248/1995 Sb. § 8 se nezisková organizace zrušuje: 

uplynutím doby, na kterou byla založena, dosažením účelu, pro který byla založena, dnem 

uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení, sloučením, splynutím s jinou obecně 

prospěšnou společností nebo rozdělením na dvě či více obecně prospěšné společnosti, 

dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení obecně prospěšné společnosti, prohlášením 

konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. § 14 

zákona Slovenské republiky č. 213/1997 Z. z. uvádí jako důvod pro zrušení neziskové 

organizace: uplynutí času, na který byla založena, dnem uvedeným v rozhodnutí správní 

rady o zrušení neziskové organizace, rozhodnutím správní rady o sloučení, splynutí nebo 

rozdělení neziskové organizace, dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení neziskové 

organizace, vyhlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na vyhlášení konkurzu pro 

nedostatek majetku, pokud včas nepředloží výroční zprávu registračnímu úřadu. Jak je 

vidět, panuje ve výčtu důvodů pro zrušení neziskové organizace v obou státech značná 

shoda. Lze tedy říci, že právní úpravy obou států se v důvodech pro zrušení NNO shodují. 

V případě zrušení NNO s likvidací je v českém zákoně podrobněji určen postup 

likvidátora.  

 

Nezisková organizace podle právních úprav obou států zaniká shodně dnem výmazu 

z registru. Zániku předchází zrušení s likvidací a bez likvidace. (Zákon 13/1997, § 17; 

Zákon  248/1995, § 8) Likvidátora jmenuje v České republice správní rada společnosti 

nebo příslušný soud podle sídla společnosti. (Zákon 248/1995, § 9) Legislativa Slovenské 

republiky neurčuje, kdo jmenuje likvidátora. Zákon České republiky dále podrobněji 

rozpracovává postup likvidátora při likvidaci společnosti. Slovenský zákon tomuto větší 

prostor neposkytuje.  
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  V.2.5  Stanovy  

 

Právní předpisy většinou stanoví spolu se vznikem neziskových subjektů i náležitosti 

stanov a postupy při jejich změnách. Blíže určují i vnitřní strukturu neziskových 

organizací. Na Slovensku je podle tamní legislativy (Zákon 213/1997, § 8) úkolem 

zakladatele vydat statut, který upraví podrobnosti o organizační struktuře, činnosti a 

hospodaření neziskové organizace. Tento statut obsahuje název a sídlo neziskové 

organizace, druh všeobecně prospěšných služeb, způsob zveřejnění podmínek poskytování 

jednotlivých druhů všeobecně prospěšných služeb, orgány neziskové organizace a 

vymezení jejich působnosti, počet členů, způsob volby a délku funkčního období správní 

rady, dozorčí rady nebo dalšího orgánu, pokud existuje, dobu uschovávání zápisů ze 

zasedání orgánů neziskové organizace, způsob zveřejnění výroční zprávy a způsob 

majetkového vypořádání při zrušení neziskové organizace. Nezisková organizace je 

povinna na požádání statut zpřístupnit. Podle české právní úpravy musí být k návrhu na 

založení sdružení přiloženy stanovy ve dvojím vyhotovení, v nichž musí být uveden název 

sdružení, sídlo, cíl jeho činnosti, orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů 

a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení, ustanovení o organizačních 

jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem a zásady 

hospodaření. (Zákon 83/1990, § 6) Je tedy patrné, že slovenská právní úprava na rozdíl od 

české obsahuje požadavek, aby statut obsahoval způsob zveřejnění podmínek poskytování 

jednotlivých druhů všeobecně prospěšných služeb, dále způsob volby a délku funkčního 

období správní rady, dozorčí rady nebo dalšího orgánu, pokud existuje, dobu uschovávání 

zápisů ze zasedání orgánů neziskové organizace, způsob zveřejnění výroční zprávy. Tato 

ustanovení v české legislativě nahrazuje bod e) § 6 zákona č. 83/1990 slovy, která říkají, že 

stanovy musí obsahovat: „…ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny 

a pokud  budou jednat svým jménem.“  (Zákon  83/1990, § 6) Dalším požadavkem, kterým 

se slovenský zákon liší od českého je povinnost uvést způsob majetkového vypořádání při 

zrušení neziskové organizace. Česká legislativní úprava naopak navíc vyžaduje 

zveřejňovat zásady hospodaření. 
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V.2.6  Orgány neziskové organizace 

 

Orgány neziskové organizace podle slovenské legislativy jsou správní rada, ředitel, 

dozorčí rada nebo revizor a další orgány, pokud tak určí statut. Český zákon pak mezi 

orgány obecně prospěšné společnosti řadí správní radu, ředitele a dozorčí radu. Správní 

rada  je statutárním orgánem a její povinností je mít nejméně tři a nejvíce 15 členů. Počet 

členů musí být vždy dělitelný třemi. Dvě třetiny členů správní rady musí mít české 

občanství. Funkční období členů je stanoveno na tři roky. Nejméně tři členy ve správní 

radě požaduji i slovenský zákon, jejich maximální počet, délku funkčního období ani 

nutnost slovenského občanství však nestanoví.  „ Členové správní rady volí ze svého středu 

předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.“ (Zákon 248/1995, § 11) Tutéž 

podmínku obsahuje i slovenská právní úprava č. 213/1997 Z. z. „P ři rozhodování je 

hlasovací právo členů rovné. Při nerozhodnosti rozhoduje hlas předsedy správní rady … 

správní radu jmenuje zakladatel, pokud v zakládací listině nestanovil jinak.“ (Zákon  

248/1995, § 11 - 12) Slovenská legislativa toto ustanovení neobsahuje. Mezi práva a 

povinnosti správní rady patří v České republice i na Slovensku schvalování rozpočtu, roční 

účetní závěrky, výroční zprávy, rozhodovat o nemovitém majetku, rozhodovat o zrušení 

neziskové organizace apod. Další otázky, o nichž správní rada rozhoduje upravuje v ČR 

zakládací listina, v SR statut.  

 

Dalším orgánem obecně prospěšné společnosti je jak v České republice, tak i ve 

Slovenské republice ředitel. Tím se může v obou zemích stát pouze bezúhonná fyzická 

osoba. V České republice „ … ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady, je však 

oprávněn účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním.“ (Zákon  248/1995, § 14) 

Též zákon Slovenské republiky č. 213/1997 Z. z. § 23 přiznává řediteli poradní hlas na 

jednání správní rady, avšak přímý zákaz být členem správní rady zákon neobsahuje. 

Příslušné legislativní úpravy obou zemí shodně přiznávají řediteli právo řídit činnost 

neziskové organizace, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou nebo statutem 

vyhrazena do působnosti jiných orgánů společnosti.  

 

A konečně posledním orgánem obecně prospěšné společnosti, o kterém hovoří česká 

právní úprava, je dozorčí rada, která je kontrolním orgánem. Dozorčí rada je nejméně 

tříčlenná a nejvíce sedmičlenná. Na Slovensku ustavuje nezisková organizace též dozorčí 
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radu jako kontrolní orgán. Musí být nejméně tříčlenná, maximální počet členů není 

stanoven. „ Členem dozorčí rady nemůže být člen správní rady a ředitel.“ (Zákon 

213/1997, § 26). V České republice zřizuje dozorčí radu povinně obecně prospěšná 

společnost, do jejíhož majetku byl vložen majetek státu nebo obce nebo která užívá 

nemovitý majetek státu nebo obce a která účtuje v soustavě podvojného účetnictví. 

Slovenská nezisková organizace má povinnost zřídit dozorčí radu, když „…majetek 

neziskové organizace je vyšší než 5.000.000,- Sk nebo pokud je její součástí prioritní 

majetek  …“ (Zákon  213/1997, § 25) (překlad vlastní) Za prioritní majetek se považuje 

část majetku státu, kterou vkládá stát jako zakladatel nebo spoluzakladatel do neziskové 

organizace.  Pokud nemá slovenská nezisková organizace zřízenou dozorčí radu, její 

působnost vykonává revizor. Pravomoci a povinnosti dozorčí rady jsou stanoveny v obou 

státech shodně. Patří mezi ně právo přezkoumávat účetní závěrku a výroční zprávu, 

kontrolovat vedení účetnictví a jiných dokladů, navrhovat správní radě odvolání ředitele 

apod.  

 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že v otázce zřizování orgánů NNO a 

jejich pravomocí se legislativy obou států ve značné míře shodují.  

 

 

V.2.7   Nadace a nada ční fondy 
 

Výše uvedené informace se týkají převážně sdružení, spolků, obecně prospěšných 

společností a další organizací tvořených na členském základě. Podstatným znakem těchto 

organizací je členstvo. Vedle této velké skupiny neziskových organizací stojí nadace, jako 

subjekty, které jsou tvořené majetkem, jenž byl zakladatelem věnován k obecně 

prospěšnému cíli. U tohoto typu organizace je právě tento majetek jejím podstatným 

rysem. Lidé slouží pouze k obsluze tohoto majetku  a k zajištění jeho využívání 

k určenému cíli. Součástí české legislativy je zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a 

nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /zákon o nadacích 

a nadačních fondech/ a též zákon č. 210/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o 

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

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.   Slovenská právní 

úprava obsahuje zákon č. 34/2002 Z. z. o nadacích a o změně Občanského zákoníku. 

V další části této práce se pokusím legislativní podmínky pro působení nadací v obou 

zemích v krátkosti srovnat.  
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V české úpravě se říká: „Nadace nebo nadační fond jsou účelová sdružení majetku 

zřízená a vzniklá podle tohoto zákona pro dosahování obecně prospěšných cílů. 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.“ (Zákon 227/1997, § 1) Ustanovení 

slovenského zákona jsou téměř totožná, pouze v oblasti humanitární pomoci se vyslovuje 

trochu konkrétněji: „ Nadace je účelové sdružení majetku, které slouží na podporu veřejně 

prospěšného účelu …veřejně prospěšným účelem se pro účely tohoto zákona rozumí 

zejména rozvoj a ochrana duchovních a kulturních hodnot, realizace a ochrana lidských 

práv nebo 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 humanitární pomoci pro jednotlivce nebo 

skupinu osob, kteří se ocitli v ohrožení života nebo potřebují naléhavou pomoc při 

postižení živelnou pohromou.“ (Zákon  34/2002, § 2)  

 

 Důležitou součástí zákona o nadacích jsou ustanovení týkající  se majetku. V České 

republice je majetek tvořen nadačním jměním a ostatním majetkem nadace. Tento majetek 

používá nadace k dosahování účelu, pro který byla zřízena. Nadační jmění je peněžním 

vyjádřením souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů a nadačních darů zapsaných 

v nadačním rejstříku. Podle slovenské legislativy má být majetek nadace též tvořen 

nadačním jměním a ostatním majetkem nadace. Oproti české úpravě je zde ještě jmenován 

nadační fond. Nadační jmění tvoří též majetek nadace zapsaný do registru nadací. 

Obdobou českého nadačního rejstříku je tedy na Slovensku registr nadací.  

 

Česká legislativní úprava stanoví možnost zřízení nadace či nadačního fondu 

písemnou smlouvou uzavřenou mezi zřizovateli. V tomto případě musí být pravost podpisů 

zřizovatelů na smlouvě úředně ověřena.  Další způsob zřízení je zakládací listinou, 

v případě jednoho zakladatele, nebo závětí.  V těchto případech musí být nadační listina 

pořízena ve formě notářského zápisu. Na Slovensku může být nadace založena jak 

fyzickou, tak právnickou osobou. Zakládá se nadační listinou podepsanou všemi 

zakladateli. Nadaci může založit pouze jeden zakladatel. Pravost podpisů všech zakladatelů 

musí být úředně ověřena. Nadace vzniká dnem zápisu do registru nadací na Slovensku, 

v Čechách do nadačního rejstříku. Návrh  na zápis podává na Slovensku správce nadace, 
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v České republice „ … zřizovatel, popřípadě vykonavatel závěti nebo osoba k tomu jimi 

písemně zmocněná.“  (Zákon  227/1997, § 5) V obou případech musí být pravost podpisu 

zmocnitele úředně ověřena. Shodně se v obou případech též předkládá současně s návrhem 

na zápis nadační listina a doklad o splacení peněžitého vkladu.  

 

Legislativní podmínky pro činnost nadací v obou státech též stanoví okolnosti, za 

nichž může být nadace zrušena. Ve Sbírce zákonů Česká republiky se uvádí, že nadace 

může být zrušena dosažením účelu, pro který byla zřízena, rozhodnutím správní rady o 

sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem, rozhodnutím soudu o zrušení nadace nebo 

prohlášením konkursu či zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek 

majetku. Na Slovensku se nadace ruší uplynutím doby, na kterou byla zřízena, dosažením 

veřejně prospěšného účelu pro který byla založena, rozhodnutím správní rady o zrušení 

nadace, rozhodnutím soudu o zrušení nadace, vyhlášením konkurzu nebo zamítnutím 

návrhu na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku  a rozhodnutím zakladatelů nebo 

dohodou zakladatelů, pokud je správní rada nefunkční nejméně jeden rok. Je patrné, že 

podmínky v obou státech se v některých bodech shodují. Slovenská úprava je bohatší o 

možnost zrušení nadace uplynutím doby, na kterou byla založena a rozhodnutím 

zakladatelů nebo dohodou zakladatelů, pokud je správní rada nefunkční více než jeden rok.  

 

 Mezi orgány nadace patří podle slovenského zákona správní rada, správce nadace, 

dozorčí rada, pokud je majetek nadace vyšší než pět miliónů slovenských korun, revizor, 

pokud není ustanovena dozorčí rada, a jiný orgán, pokud je určen. Česká republika 

požaduje, aby mezi orgány nadace byly správní rada, dozorčí rada a revizor.  

 

Důležitá ustanovení úprav legislativních podmínek pro působení nadací se v obou 

státech týkají použití majetku nadace. Zákon uvedený ve Sbírce zákonů Slovenské 

republiky říká: „Majetek nadace se může použít pouze v souladu s veřejně prospěšným 

účelem a podmínkami určenými v nadační listině a na úhradu výdajů na správu nadace.“ 

(Zákon  34/2002, § 28)  

 

Nadace ve Slovenské republice nemůže podnikat s výjimkou organizování 

kulturních, vzdělávacích, společenských nebo sportovních akcí, pokud touto činností 

účinněji využije svůj majetek a tato činnost bude v souladu s veřejně prospěšným účelem 

nadace. Majetek nadace nesmí být použit na financování činnosti politických stran a hnutí. 
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Majetek, který tvoří nadační jmění nemůže být použit jako vklad obchodní společnosti ani 

k zabezpečení závazků nadace či třetích osob. V České republice pak „ … majetek nadace 

nebo nadačního fondu smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými 

v nadační listině nebo ve statutu nadace nebo nadačního fondu jako nadační příspěvek a 

k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace nebo nadačního fondu.“ (Zákon  

227/1997, § 21) Náklady související se správou nadace musí být vedeny odděleně od 

nadačních příspěvků. Nadace se nesmí podílet  na financování politických stran a hnutí, 

nesmí vlastním jménem podnikat s výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, 

tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. 

Majetek nadace se nesmí stát zástavou ani předmětem zajištění závazku. Nadace se může 

podílet pouze na podnikání akciových společností. Rozsah majetkové účasti nadace nesmí 

přesáhnout 20 % z majetku nadace po odečtení nadačního jmění. Z výše uvedeného je 

patrné, že kromě posledně jmenovaného bodu, který se týkají vlastnictví akcií, se 

podmínky pro nakládaní s majetkem nadací v obou státech shodují.  

 

 

V.2.8  Srovnání legislativních podmínek pro p ůsobení NNO  
           v České republice a  Slovenské republice 

 
 
V.2.8.1  Srovnání legislativních podmínek pro p ůsobení NNO 
 
V podkapitolách V.2.1 – V.2.7 bylo ukázáno, jaké jsou legislativní podmínky, které 

upravují činnost nestátních neziskových organizacích v České a Slovenské republice. Nyní 

zjištěné skutečnosti v krátkosti shrnu. Po prostudování právních úprav obou států jsem 

dospěla k závěru, že zákony obou států jsou v zásadě velmi shodné. Liší se pouze 

drobnými odchylkami.  

 

Jak vyplývá z podkapitoly V.2.1 této práce, definují oba státy pojem „neziskovost“ 

týmž způsobem. Ve vymezení výrazu „veřejná prospěšnost“ je slovenský zákon 

podrobnější, neboť jmenuje konkrétní služby, které jsou považovány za veřejně prospěšné. 

Naproti tomu česká úprava hovoří pouze o „obecně prospěšných službách“. Neziskový 

subjekt může být v České republice založen zakládací listinou nebo smlouvou, na 

Slovensku listinou. V obou státech zákon přikazuje povinnost podpisy úředně ověřit. 

Slovenská legislativa je oproti české obohacena o klauzuli, v níž se říká, že v čestném 

prohlášení zakladatelů musí být uvedeny údaje o tom, ve kterých NNO zakladatelé 
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působili nebo působí též jako zakladatelé nebo členové orgánů neziskové organizace. 

Slovenská úprava je tedy důslednější.  

 

V části V.2.5 této práce seznamuji s organizační strukturou a stanovami nestátních 

neziskových organizací. Je patrné, že slovenská právní úprava na rozdíl od české obsahuje 

požadavek, aby statut obsahoval způsob zveřejnění podmínek poskytování jednotlivých 

druhů všeobecně prospěšných služeb, dále způsob volby a délku funkčního období správní 

rady, dozorčí rady nebo dalšího orgánu, pokud existuje, dobu uschovávání zápisů ze 

zasedání orgánů neziskové organizace a způsob zveřejnění výroční zprávy. V české 

legislativě se pouze říká, že stanovy musí obsahovat ustanovení o organizačních 

jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem. Podmínky jejich 

činnosti nejsou konkretizovány. V otázce zřizování orgánů NNO a jejich pravomocí se 

legislativy obou států ve značné míře shodují. Dalším požadavkem, kterým se slovenský 

zákon liší od českého, je povinnost uvést způsob majetkového vypořádání při zrušení 

neziskové organizace. Česká legislativní úprava naopak navíc vyžaduje zveřejňovat zásady 

hospodaření. V této části jsou odchylky v právních úpravách jednotlivých států výraznější. 

Slovenská úprava se pak opět jeví konkrétnější než česká.  

 

 Podkapitola V.2.7. je věnována nadacím. Ze srovnání právních úprav obou států 

vyplývá, že pojem nadace je vymezen téměř shodně. Pouze v zákonech Slovenské 

republiky je  konkrétněji určen rozsah humanitární pomoci. Definice je rozšířena o větu 

v níž se říká, že předmětem činnosti nadace je též plnění individuálně určené humanitární 

pomoci pro jednotlivce nebo skupinu osob, kteří se ocitli v ohrožení života nebo potřebují 

naléhavou pomoc při postižení živelnou pohromou. Orgány nadace musí být shodně 

v obou státech správní rada, dozorčí rada a revizor. Na Slovensku je navíc požadován 

správce nadace. Lze konstatovat, že slovenský zákon je tedy opět širší. 

 

Důležitá ustanovení se týkají majetku nadací. V České republice je tvořen nadačním 

jměním a ostatním majetkem nadace. Lze jej použít pouze k dosažení účelu, k němuž byla 

nadace zřízena. Slovenská úprava hovoří ještě o nadačním fondu. Nadační majetek lze 

v obou státech použít pouze k veřejně prospěšnému účelu, nikoliv k podnikání. Zde je 

český zákon benevolentnější, neboť nadacím dovoluje podílet se na podnikání akciových 

společností. Rozsah jejich majetkové činnosti však nesmí přesáhnout 20 % z majetku 

nadace po odečtení nadačního jmění. Ve výčtu podmínek pro činnost nadací jsou 

výraznější rozdíly. Vyplývá z nich závěr, že obě úpravy se částečně liší, přičemž slovenský 
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zákon přísněji vymezuje možnosti působení nadací. Český zákon pak poskytuje nadacím 

při hospodaření s nadačním jměním větší volnost. Zákony obou států jmenují podmínky, za 

nichž dojde ke zrušení nadace.  Slovenská úprava je bohatší o možnost zrušení nadace 

uplynutím doby, na kterou byla založena a rozhodnutím zakladatelů nebo dohodou 

zakladatelů, pokud je správní rada nefunkční více než jeden rok. V ostatních bodech 

panuje shoda. 

 
 

V.2.8.2  Vliv legislativních podmínek na neziskový sektor 
 
 

                        Tabulka  3. Statistika počtu vybraných NNO v ČR v letech 1990-2006 

 
                              Zdroj: (Aktualizovaná, 2006) 
 

 
Vliv existence věcně právních předpisů na neziskový sektor nelze zpochybnit. Jak 

uvádím již v úvodu práce,  věcně právní předpisy upravují podmínky pro vznik, zánik a 

působení jednotlivých typů NNO, bez nich by nemohly organizace neziskového sektoru 

vůbec vzniknout. Využití možnosti nových právních forem NNO ukazuje tabulka výše.  

(Tab. 3) S účinností od ledna 1995 vstoupil  v platnost zákon 248/1995 Sb. o obecně 

prospěšných společnostech. Tabulka ukazuje postupný nárůst počtu tohoto typu NNO 

v jednotlivých letech  (Tab. 3). Stejně tak je z ní patrné objevení se nadačního fondu, 
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jakožto nové možnosti právní formy NNO v roce 1998, tzn. po vstupu zákona č. 227/1997, 

o nadacích a nadačních fondech, v platnost.(Tab. 3) Co může ovlivňovat podmínky pro 

působení NNO je kvalita těchto zákonů.  

 

V právních úpravách, které určují legislativní podmínky pro činnost nestátních 

neziskových organizací v České a Slovenské republice, panuje velká shoda, definice jsou 

téměř totožné. Ve srovnání se ovšem ukazuje, že slovenská úprava je podrobnější, 

konkrétnější než česká. Ačkoli by se mohlo zdát, že obecnější definice vytváří větší prostor 

a povede ke vzniku více organizací, tudíž by měla být pozitivem, považuji tuto variantu 

spíše za nevýhodnou. Konkrétnější zákon znamená menší možnost pro spekulace a 

současně pro možné soudní spory, k nimž by mohlo na základě nesprávného výkladu 

zákona dojít. Ve svém důsledku tak, dle mého názoru, přesnější úprava znamená lepší 

podmínky pro NNO, neboť případným problémům předchází. Obecnější definice 

znamenají prostor pro více možných způsobů výkladu zákona. Důsledkem tohoto faktu 

může být jeden z aktuálních problémů, které trápí český neziskový sektor, a sice problém 

nedostatečné informovanosti veřejnosti o činnosti neziskových organizací a z toho 

plynoucí nedůvěra. Podporu pro tuto domněnku nalézám v časopise Grantis, kde je 

uveřejněn článek Terezy Vajdové: Občanská společnost mezi korupcí  a „zneužíváním 

vlivu“. Česká veřejnost se podle autorky, částečně v důsledku nedostatečné 

informovanosti, staví k činnosti neziskových organizací často velmi nedůvěřivě. Jedním 

z důvodů jsou právě zmínky o zneužívání vlivu těmito organizacemi. Autorka píše, že 

zneužívání vlivu je negativní chování, které v naší společnosti připouštíme nejčastěji.  

(Vajdová, 2004: 4) Jak se v textu uvádí, hrají podle názorů veřejnosti neziskové organizace 

ve společnosti důležitou úlohu. Pomáhají potřebným lidem, bojují proti státní byrokracii a 

brání demokracii. Stejná veřejnost se však, patrně v rámci celkové nízké důvěry ve 

společnosti, dívá na neziskové organizace jako na potenciální zneuživatele všeho, co je jim 

dáno. Podle průzkumu souhlasí 45 %  občanů s tím, že dobrovolné neziskové organizace 

často zneužívají svěřené prostředky. Nejčastěji se pak respondenti domnívají, že 

organizace zneužívají vliv ve svůj vlastní prospěch. (Vajdová, 2004: 4)  Domnívám se, že 

tento stav je umožněn částečně nekonkrétními, obecnými definicemi v právní úpravě 

Českého státu, které způsobují  určitou neprůhlednost v činnosti NNO. 
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V.3  Zdanění nestátních neziskových organizací v České       
        republice a Slovenské republice 
 

Daňové zákony jsou dalším způsobem, jak stát může ovlivňovat podmínky pro 

činnost organizací neziskového sektoru. Nepřímou podporou státu nestátním neziskovým 

organizacím je možnost osvobození od danÍ a cel a daňové asignace.  

 

Mezi právní předpisy, které se zabývají daňovou problematikou v České republice 

patří zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, včetně jeho novely č. 45/2006 Sb. Daň 

dědickou, darovací a z převodu nemovitosti upravuje zákon č. 357/1992 Sb., daň 

z nemovitostí je předmětem zákona č. 338/1992 Sb.o dani z nemovitostí. Zákon č. 

190/1998 Sb. se věnuje silniční dani a v neposlední řadě zákon č. 588/1992 Sb. a jeho 

novela č. 235/2004 Sb. poskytují informace o dani z přidané hodnoty.  

 

Na Slovensku se na daňovou problematiku zaměřuje zákon č. 366/1999 Z. z. o dani 

z příjmů, včetně jeho novely č. 595/2002 Z. z., zákon č. 15/2003 Z. z. o dani dědické, 

darovací a z převodu nemovitosti, zákon č. 106/1997 Z. z., řešící daň z nemovitosti, zákon 

č. 335/1999 Z. z., zabývající se problematikou silniční daně a konečně zákon č. 222/2004 

Z. z. o dani z přidané hodnoty.   

 

Tato kapitola si klade za cíl představit právní úpravy České republiky a Slovenské 

republiky věnované daňové problematice jednotlivých zemí, popsat a porovnat možnosti 

poskytování podpory obou států organizacím neziskového sektoru prostřednictvím 

daňových zvýhodnění. 

 

 

V.3.1  Daň z příjmů 

 

V.3.1.1  Daň z příjmů v České republice 

 

Daň z příjmu upravuje zákon č. 586/1992 Sb. Byl mnohokrát novelizován, zatím 

poslední platná úprava vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 45/2006. 
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Již zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, přiznává neziskovým organizacím 

určitá daňová zvýhodnění oproti podnikatelským subjektům, a to buď ve formě vynětí 

z předmětu daně nebo ve formě osvobození od daně (§ 18 a 19), případě možnosti zjištěný 

základ daně snížit (§ 20). Pro tento typ poplatníků stanoví zákon jako předmět daně „… 

pouze příjmy z podnikání, včetně příjmů z výnosů z cenných papírů.“  (Zákon 586/1992, § 

18)  

 

Předmětem daně z příjmů nejsou příjmy z činností vyplývajících z jejich poslání, za 

podmínky, že náklady vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto 

činností jsou vyšší; příjmy z dotací a z jiných forem státní podpory  a podpory z rozpočtů 

obcí; příjmy z úroků z vkladů na běžném účtu a příjmy z pronájmů státního majetku, které 

jsou podle zvláštního předpisu příjmem státního rozpočtu. (Frič, 2001, s. 146) Dále jsou od 

daně osvobozeny členské příspěvky; výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony;  

pravidelné příspěvky členů u státem uznaných církví a náboženských společností a výtěžek 

provozovatelů loterií a jiných podobných her, který je určen ve výši alespoň 90 % na 

veřejně prospěšné účely. (Zákon 586/1992, § 19) 

 

Naopak vždy jsou předmětem daně z příjmů u těchto poplatníků příjmy z reklam, 

příjmy z nájemného (mimo nájemného z majetku v nadačním jmění) a příjmy z podnikání. 

Pokud mají úrokové příjmy, z kterých je daň vybírána zvláštní sazbou daně, vstupují tyto 

příjmy do základu daně a sražená daň se započte na celkovou daňovou povinnost. (Frič, 

2001: 149)   

 

Aby mohly být příjmy z činností vyplývajících z poslání nestátní neziskové 

organizace vyňaty z předmětu daně, musí být tato činnost uvedena ve stanovách, statutu či 

zakladatelské listině. (Frič, 2001: 146) Podle Friče má toto opatření i negativní stránku. 

Neziskové organizace musí celé zdaňovací období sledovat, zda u jednotlivých druhů své 

veřejně prospěšné činnosti nedosahují zisku. Ziskové činnosti pak nesmějí kompenzovat se 

ztrátovými druhy činností, protože příjmy u ztrátové činnosti jsou vyňaty z předmětu daně 

z příjmu. Dalším důsledkem tohoto ustanovení je též nemožnost uplatnit daňovou ztrátu 

z hlavní činnosti jako odčitatelnou položku v následujících letech, tak jak to zákon 

umožňuje podnikatelským subjektům.  Lze tedy konstatovat, že daňový zákon nepřipouští, 

aby nezisková organizace ziskovou částí své veřejně prospěšné činnosti přispívaly na 

ztrátovou činnost, ač jde v obou případech o činnost vyplývající z jejich poslání. (Frič, 
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2001: 147)  Podobný názor zastává Pajas, který na stránkách časopisu Gratis zpochybňuje, 

zda se jedná skutečně o zvýhodnění. Podle jeho názoru daňová úprava mnohé 

vyjmenované právnické osoby oproti komerčním společnostem spíše znevýhodňuje, neboť 

činí předmětem daně jednotlivé statutární činnosti, u nichž výdaje překračují příjmy a tím 

činí vedení účetnictví podstatně složitějším, a za druhé oproti stavu u podnikatelských 

organizací znemožňuje účinné krytí ztrát z jiných činností výnosy z činností podléhajících 

dani z příjmu. (Pajas, 2005: 6)    

 

§ 34 zákona o dani z příjmů umožňuje od základu daně odečíst „ … ztrátu, která 

vznikla v předchozím zdaňovacím období, a to nejdéle v pěti následujících zdaňovacích 

obdobích. Poprvé lze tohoto ustanovení použít u ztráty vzniklé za zdaňovací období roku 

1993.“ (Zákon  586/1992,  § 34)  

 

Novelizovaný zákon o dani z příjmů, publikovaný ve Sbírce zákonů pod číslem  

99/2001, se pak v § 20 zmiňuje o další úlevě poskytované neziskovým organizacím. Jedná 

se o snížení zjištěného základu daně. „Poplatníci, … kteří nejsou založeni za účelem 

podnikání, mohou základ daně … snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000,- Kč, 

použijí-li prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů 

souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně,  a to nejpozději 

ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích … V případě, že snížení činí méně 

než 300 000,- Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000,- Kč, maximálně však do výše základu 

daně.“  (Zákon 99/2001, § 20). K veřejné vysokým školám a veřejným výzkumným 

institucím se chová zákon ještě štědřeji, když stanoví možnost snížit zjištěný daňový 

základ až o 3 000 000,- Kč. (Zákon 99/2001, § 20) 

 

§ 21 určuje sazbu daně z příjmu. Pro nestátní neziskové organizace platí stejná 

pravidla i sazba  jako pro podnikatelské subjekty. Zatímco v roce 1992 činila daň z příjmu 

45 % (Zákon 586/1992, § 21), ze základu sníženého o hodnotu darů poskytnutých podle § 

20 a o ztrátu z minulých období podle § 34. V současnosti je daň z příjmů stanovena na 24 

% (Zákon 45/2006, § 20). Došlo tedy k poklesu, téměř na polovinu.  Zisk po zdanění není 

rozdělován mezi zakladatele, členy či zaměstnance, ale je použit k financování další 

činnosti organizace. Zákon o dani z příjmů těmto subjektům uděluje výjimku i v povinnosti 

podávat daňové přiznání. Pokud má nezisková organizace pouze příjmy osvobozené od 
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daně, nebo příjmy u nichž je daň vybírána srážkou, není povinna podávat za zdaňovací 

období daňové přiznání. (Frič, 2001: 151) 

 

§ 20 zákona o daních z příjmů současně umožňuje právnickým osobám odečíst od 

základu daně hodnotu darů, které jsou poskytovány „ … obcím, krajům, organizačním 

složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i 

právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to 

na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství , na 

policii, na požární ochranu, na podporu, a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich 

zdraví, na účely sociální, zdravotnické a  ekologické, humanitární, charitativní, 

náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a 

politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám 

s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a 

zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování 

těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou 

poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu, na rehabilitační a protetické 

pomůcky, nehrazené zdravotními pojišťovnami, a na majetek usnadňující těmto osobám  

vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč.“ (Zákon 

99/2001: §20) V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně. (Zákon 99/2001, §20) 

Podle Pajase je zjevné, že jde o výčtový přístup k účelům, pro něž je zvýhodnění určeno, 

který zakládá nevyvážné postavení právnických osob, kde je vyjmenován širší okruh 

účelů, oproti fyzickým osobám. Pajas upozorňuje, že v tomto omezeném výčtu chybí 

např. důležité oblasti jako je poskytování sociální výpomoci, asistentské služby a jiné 

obdobné činnosti, které nelze označit za službu zdravotnického zařízení. Daňové úpravy u 

neziskových organizací tedy nerozlišují mezi veřejnou a soukromou prospěšností, z čehož 

plyne, že výhody snížené daně i odpisu daně u dárců se vztahují i na činnosti čistě 

soukromé. Další nevýhodou je fakt, že pro přiznání výhod je rozhodující účel založení 

nikoli skutečná činnost organizace. (Pajas, 2005: 6)   

 

Jiří Müller se domnívá, že ačkoli je dárcovství daňovými úlevami pro dárce 

ovlivněno, daňové úleva není motivem daru. Dárce vždy dává ze svého soukromého 

majetku a musí pro to mít důvod. Může to být pocit odpovědnosti za určitý společenský 

problém a ochota přispět organizaci, která se problémem zabývá. Daňové výhody i jejich 
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limity ovlivňují dárce jen nepřímo. Daňové zvýhodnění dárců nezajišťuje, aby dárci 

existovali. (Müller, 2000: 11)  

 

Frič považuje vztah státu k neziskovým subjektům za macešský. Jediným daňovým 

zvýhodněním dle něj je osvobození některých příjmů a možnost snížit základ daně o 30 %. 

V případě zdaňování příjmů  z veřejně prospěšné činnosti dochází ke zcela zřetelnému 

znevýhodnění neziskových organizací. Důvodem nestandardního přístupu je obava státu 

z možných daňových úniků. Snaha zabránit těmto daňovým únikům vyústila do situace, 

kdy je zdanění neziskových aktivit tvrdší než zdanění podnikatelů.Řešení vidí ve vhodné 

právní definici veřejně prospěšné činnosti. Vynětím příjmů z této činnosti z předmětu daně 

lze následně umožnit neziskovým organizacím, aby zefektivnily své financování. (Frič, 

2001: 152) 

 

 

V.3.1.2  Daň z příjmů v Slovenské republice 

 

Na Slovensku se dani z příjmů věnoval zákon č.  366/1999 Z. z. S účinností od 1. 1. 

2004 pak vstoupil v platnost nový zákon o dani z příjmů č. 595/2002 Z. z. , který předchozí 

úpravu z roku 1999 nahrazuje. 

 

„Předmětem daně poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, 

jsou příjmy z činností, kterými dosahují zisk nebo kterými se dá zisk dosáhnout, a to včetně 

příjmů z prodeje majetku, příjmů z nájemného, příjmů z reklam a příjmů z členských 

příspěvků.“ (Zákon 366/1999, § 18) Předmětem daně nejsou příjmy získané nabytím akcií, 

dědictvím nebo darováním (Zákon 366/1999, § 18) ani příjmy získané z části daně 

poukázané jiným poplatníkem k veřejně prospěšnému účelu (Zákon 595/2002, § 12).  

 

Od daně z příjmů jsou osvobozené příjmy nestátních neziskových organizací 

plynoucí z činnosti, kvůli které NNO vznikly nebo která je jejich základní činností, kromě 

příjmů z podnikání. Osvobození od daně z příjmů se dále vztahuje na příjmy poplatníků, 

kteří nebyly založeni za účelem dosahování zisku, pokud ve zdaňovacím období 

nepřesáhly částku 300 000,- Sk. Pokud takto vymezené příjmy přesáhnou 300 000,- Sk, do 

základu daně se zahrnou jen příjmy nad uvedenou sumu. (Zákon 595/2002, § 13) Dále jsou 

od daně z příjmů osvobozeny výnosy z kostelních sbírek, církevních úkonů, příspěvky 
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plynoucí registrovaných církvím a náboženským společnostem a členské příspěvky podle 

stanov, statutu, zřizovatelských nebo zakládacích listin. (Zákon 595/2003, § 13) 

  

Do konce roku 2003 bylo možné odečíst ze základu daně dary peněžní i nepeněžní 

povahy právnických i fyzických osob určené na podporu veřejně prospěšného účelu. Přes 

možnost odepsat si část z výše poskytnutého daru z daňového základu, mnoho subjektů 

tuto možnost nevyužívalo z důvodu nízkých, nemotivujících sazeb odepisování. 

Výsledkem bylo, že takový dar už nebyl vnímaný jako nepřímá podpora státu, ale jako 

příjem ze soukromých zdrojů, když podíl finančních prostředků dárců byl v tomto případě 

mnohem větší než podíl, kterého se vzdal státu. (Filadelfiová et al., 2004)   

 

Osvobození od daní a snížení daňového základu  představují nepřímou podporu státu 

neziskovým organizacím.  Prostřednictvím osvobození od daní z aktivit spojených 

s posláním organizace  se například v roce 1998 vzdal stát 3 mld. Sk ve prospěch 

nestátních neziskových organizací.  (Filadelfiová et al., 2004: 62-63) 

 

Sazbu daně z příjmů určuje na Slovensku § 15 zákona č. 595/2003 Z. z. Sazba daně 

činí 19 % ze základu daně sníženého o daňovou ztrátu. Došlo tak k jejímu snížení, neboť 

v roce 1999 byla sazba daně z příjmu stanovena na 29 % ze základu daně sníženého o 

odčitatelné položky. (Zákon 366/1999, § 21) Poplatník, který nebyl založený nebo zřízený 

za účelem podnikání, nemusí podat daňové přiznání, pokud  má jen příjmy, které nejsou 

předmětem daně. (Zákon 366/1999, § 49).  

 

Zajímavou možnost nabízí § 48 zákona z roku 1999, nazvaný „vyhlásenie o možnosti 

použíť zaplatenú daň na verejnoprospěšný účel“ (Zákon 366/1999, § 48), který umožňuje, 

aby poplatník předložil správci daně prohlášení, ve kterém uvede, že 1 % jím zaplacené 

daně má být použito na úhradu výdajů na vzdělání, zdravotní péči, sociální péči, na 

tělovýchovu, sport, ochranu životního prostředí, kulturu a obnovu kulturních památek, a to 

ve prospěch jím určené fyzické osoby nebo právnické osoby. (Zákon 366/1999, § 48) Toto 

ustanovení nabylo účinnosti 1. lednu 2002. Slauková hodnotí 1 % výšku daňových asignací 

jako symbolickou, neboť představuje „ … pozitivní  precedens a psychologicky významný 

posun od etatismu směrem k občanské společnosti.“ (Slauková, 2003)  

 



 53

Na toto ustanovení navazuje v novele č. 595/2003 Z. z. § 50, podle kterého je 

poplatník oprávněn prohlásit v daňovém přiznání, že suma odpovídající 2 % zaplacené 

daně se má poukázat jím určenému občanskému sdružení, nadaci, neinvestičnímu fondu, 

neziskové organizaci poskytující všeobecně prospěšné služby, účelovému zařízení církve 

nebo náboženské společnosti, organizaci s mezinárodním prvkem nebo Slovenskému 

Červenému kříži. Tato suma nemůže být nižší než 20 Sk, pokud plátcem je fyzická osoba 

nebo 250 Sk, pokud plátcem je právnická osoba. (Zákon 595/2003, § 50) Podíl takto  

zaplacené daně je možno poskytnout příjemci na účely, které jsou předmětem jeho 

činnosti, pokud předmětem jeho činnosti jsou rozvoj a ochrana duchovních hodnot, 

ochrana lidských práv, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana a podpora zdraví 

vzdělání, podpora sportu dětí, mládeže a občanů zdravotně postižených, poskytování 

sociální pomoci, zachování přírodních a kulturních hodnot. (Zákon 595/2003, § 50)  Toto 

daňové zvýhodnění je známo jako daňová asignace, tj. „možnost daňového poplatníka 

poukázat určité procento svých daní konkrétní neziskové organizaci.“ (Rakušanová, 2005: 

98)  

Ačkoli jsou daňové asignace obecně považovány za podporu poskytovanou NNO, 

upozorňuje Brázda na možné potíže s nimi spjaté. Podle něj je významným problémem 

asignací  jejich anonymita. Daňové úřady neposkytují organizacím informace o lidech, 

kteří je podpořili, organizace jsou proto odkázané na komunikaci přes média, což je drahé. 

Zároveň tato skutečnost výrazně omezuje možnost budovat vztahy organizace s jejími 

dárci.  Dále Brázda zmiňuje mimořádně byrokratický a drahý proces poukazování daně a 

registrace organizací, které o usilují o získání asignace. Registraci považuje za 

administrativně náročnou, její cena se pohybuje okolo cca 1400,- Sk. Daňové úřady 

vyčíslily náklady na zpracování této agendy v roce 2002 na 32 mil. Sk, což představuje 

třetinu výnosu. (Brázda, 2003)  

 

V  roce 2002 se na Slovensku poprvé uplatňovala možnost poukázat 1 % z daně 

fyzických osob ve prospěch poplatníkem určené osoby k veřejně prospěšnému účelu.  

Využilo ji 331 466 poplatníků, celková suma z 1  %  daně činila 101 882 272,- Sk, a byla 

věnována ve prospěch 3 925 nestátních neziskových organizací realizujících veřejně 

prospěšné služby. (Úrad vlády SR, 2004: 28) V následujícím roce 2003 využilo možnost 

registrovat se 3 331 organizací a celková suma činila 97 070 228 Sk.  (Filadelfiová et al., 

2004: 62-63) To znamená, že podporu prostřednictvím daňových asignací obdrželo 
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v prvním roce jejich existence 12 % NNO, vezmeme-li v úvahu údaje Statistického úřadu, 

podle něhož působilo k  30. 6. 2002  na Slovensku 32 383 neziskových organizací.  

 

 

V.3.1.3  Daň z příjmů – srovnání 

 

   V České republice jsou od daně z příjmů osvobozeny příjmy z činností, které 

vyplývají z poslání organizace, příjmy z dotací, z úroků z vkladů na běžném účtu, příjmy 

z pronájmu státního majetku, členské příspěvky, výnosy kostelních sbírek, příjmy za 

církevní úkony a výtěžky provozovatelů loterií, pokud jsou určeny ve výši alespoň 90 % na 

veřejně prospěšné účely. Podobně jsou i na Slovensku od daně osvobozeny příjmy 

z činnosti, kvůli které NNO vznikly, příjmy získané nabytím akcií, dědictvím, darováním, 

výnosy z kostelních sbírek a církevních úkonů. V obou státech se osvobození naopak 

nevztahuje na příjmy z podnikání, z reklam a nájemného. Lze konstatovat, že  v oblasti 

osvobození od daně z příjmů poskytují nestátním neziskovým organizacím oba státy 

podobné výhody. 

 

   V České republice umožňuje zákon právnickým osobám odečíst ze základu daně 

hodnotu darů poskytnutých neziskovým organizacím. Efektivita tohoto zákona je ovšem 

zpochybňována. Pajas na stránkách časopisu Grantis upozorňuje na nedokonalý výčet 

účelů, pro něž je zvýhodnění určeno. Za negativum považuje i fakt, že pro přiznání výhod 

je rozhodující účel založení nikoli skutečná činnost organizace. (Pajas, 2005: 6) Stejný 

názor zastává i Müller, podle kterého daňové zvýhodnění dárců nezajišťuje, aby dárci 

existovali. (Müller, 2000: 11) I na Slovensku existovala do konce roku 2003 možnost 

odečíst ze základu daně právnických i fyzických osob dary určené na podporu veřejně 

prospěšného účelu. Přes tuto možnost odepsat si část z výše poskytnutého daru z daňového 

základu, mnoho subjektů tuto možnost nevyužívalo z důvodu nízkých, nemotivujících 

sazeb odepisování. ((Filadelfiová et al., 2004) Z prostudovaných materiálů je tedy zřejmé, 

že ani v České republice ani na Slovensku se možnost odpočtu daru ze základu daně jako 

podpora NNO příliš neosvědčila.  

 

  Významný krok pro podporu neziskového sektoru učinila slovenská vláda zavedením 

daňových asignací.  Zákon č. 366/1999 Z. z. o dani z příjmů umožňuje poukázat 1 %  

z daně fyzických osob ve prospěch poplatníkem určené osoby k veřejně prospěšnému 
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účelu. Od roku 2004 byla na Slovensku tato možnost rozšířena i na právnické osoby a 

daňová asignace zvýšena na 2 %. České nestátní neziskové organizace usilují o zavedení 

daňových asignací i v České republice, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace se 

snaží prosadit zákon o daňových asignacích a vláda přislíbila o této možnosti uvažovat. 

Odpůrci asignací upozorňují na skrytou hrozbu tohoto řešení. Podle jejich názoru,  

dostávají-li neziskové organizace peníze z daní, dostávají méně od státu. Dále poukazují na 

vysoké náklady na prezentaci organizace, která se o tuto formy darů uchází v médiích a 

tedy nedostupnost všem organizacím. (Rakušanová, 2005: 98) Zastánci asignací v nich vidí 

významný krok k decentralizaci zdrojů a možnost na zlepšení situace regionálních a 

menších NNO, které si nemohou dovolit jezdit do hlavního města lobovat za svoji 

organizaci. (Müller, 2000: 18)  

 

Závěrem lze říci, že v oblasti daně z příjmů existuje mezi českou a slovenskou 

legislativou shoda ve výčtu plnění, která jsou  (i nejsou) osvobozena od této daně. V České 

republice lze odečíst ze základu daně hodnotu darů poskytnutých neziskovým organizacím. 

Na Slovensku byla tato možnost zrušena koncem roku 2003, neboť byla využívána velmi 

zřídka. I v Česku je efektivita  tohoto opatření zpochybňována. Proto, dle mého názoru, 

nelze považovat toto ustanovení za výhodu. Slovensko nabízí nestátním neziskovým 

organizacím, na rozdíl od České republiky, možnost uplatnění daňové asignace. Na 

základě prostudovaných materiálů, které ve značné míře považují daňové asignace za 

velký přínos pro NNO, lze konstatovat , že  v oblasti daně z příjmů poskytuje slovenská 

legislativa nestátním neziskovým organizacím větší podporu než česká. Navíc se dovolím 

konstatovat, že slovenský zákon o dani z příjmů je ve vztahu k NNO vyspělejší než český, 

lépe reaguje na potřeby NNO (viz daňové asignace, odpočet darů). Je zřejmé, že český 

neziskový sektor vidí ve slovenské úpravě této daně inspiraci.  

 

 

V.3.2  Daň dědická, darovací a z p řevodu nemovitostí 

 

V.3.2.1   Daň dědická, darovací a z p řevodu nemovitostí v České     
 republice 

 

Dary patří k nejčastějším zdrojům financování činnosti nestátních neziskových 

organizací v České republice. (Frič, Goulli, 2001: 152) Uvádí se, že objem darů 
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věnovaných podnikateli, individuálními dárci, nadacemi a zahraničními dárci se podílí na 

financování NNO až 30 %. (Současný, 2003: 15) (viz Kap. Tab.  ) Plátcem daně darovací 

je vždy příjemce daru. Předmětem této daně je bezúplatné nabytí nemovitého a movitého 

majetku nebo jiného  majetkového prospěchu na základě právního úkonu. Předmětem daně 

nejsou bezúplatná nabytí majetku, která jsou příjmem, a tedy předmětem daně z příjmů. 

Předmětem daně darovací dále nejsou podpory, příspěvky a dotace ze státního rozpočtu, 

z rozpočtů okresních úřadů nebo z rozpočtů obcí. (Frič, Goulli, 2001: 152)  

 

Tuto daň upravuje zákon 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani 

z převodu nemovitostí. Podle § 20 tohoto zákona je od daně darovací osvobozeno 

bezúplatné nabytí majetku právnickými osobami určeného na rozvoj nadací, církví, 

náboženských společností; k financování zařízení a humanitárních akcí v  oblasti kultury, 

školství, vědy, vzdělávání zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchovy,  sportu,  

výchovy a ochrany dětí a mládeže. (Frič, Goulli, 2001: 152; Zákon 357/1992, § 20) Dále se 

od daně darovací osvobozuje majetek bezúplatně nabytý obecně prospěšnými 

společnostmi, pokud je určeno k jejich činnosti, nadacemi a nadačními fondy a 

poskytnutého nadacemi a nadačními fondy v souladu s účelem a podmínkami stanovenými 

v nadační listině nebo ve statutu. Ačkoli jsou za uvedených podmínek dary od daně 

darovací osvobozeny, jsou neziskové organizace povinny podávat přiznání k dani darovací. 

(Frič, Goulli, 2001: 152-153) 

 
 
 

V.3.2.2  Daň dědická, darovací a z p řevodu nemovitostí  
                   v Slovenské republice 

 

Na Slovensku upravuje podmínky pro placení daně dědické, darovací a z převodu 

nemovitostí zákon č. 15/2003 Z. z. V § 2 zákon jmenuje, kdo není poplatníkem dědické 

daně. Jedná se mimo jiné o státní fondy, nadace, neinvestiční fondy, občanská sdružení  a 

neziskové organizace poskytující všeobecně prospěšné služby. (Zákon 15/2003, § 2) Tyto 

právnické osoby nejsou plátci dědické daně bez ohledu na náplň jejich činnosti.   

 

Jako poplatníka darovací daně stanoví zákon fyzickou nebo právnickou osobu, která 

nabyla majetek darováním. Plátcem darovací daně není nadace, neinvestiční fond, 

nezisková organizace poskytující všeobecně prospěšné služby  a občanské sdružení, pokud 

předmětem jejich činnosti je rozvoj zdravotní péče, humanitární péče, sociálních služeb, 
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školních zařízení, vzdělávání, vědy, tělesné výchovy a sportu pro děti a mládež nebo 

tvorba a ochrana životního prostředí.  Aby tyto typy právnických osob nebyly plátci 

darovací daně musí splňovat podmínku zákonem daného předmětu činnosti. Pokud tato 

podmínka splněná není, stávají se nadace, neinvestiční fondy, neziskové organizace 

poskytují všeobecně prospěšné služby a občanská sdružení poplatníky této daně. 

(Féniková, 2003: 7)   

 

V případě daně z převodu nemovitostí nejsou plátci této daně pouze orgány státní 

správy, rozpočtové a příspěvkové organizace, státní fondy, Slovenský pozemkový fond, 

Fond národního majetku, obce a vyšší územní celky. Z tohoto ustanovení vyplývá, že 

poplatníkem daně z převodu nemovitostí jsou všechny neziskové organizace bez ohledu na 

činnost, kterou vykonávají. (Féniková, 2003: 8) 

 

 

V.3.2.3  Daň dědická, darovací a z p řevodu nemovitostí – srovnání 

 

Od daně darovací se v České republice osvobozuje bezúplatné nabytí majetku 

právnickými osobami, určeného na rozvoj nadací, církví, náboženských společností; 

k financování zařízení a humanitárních akcí v  oblasti kultury, školství, vědy, vzdělávání 

zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchovy,  sportu,  výchovy a ochrany dětí a 

mládeže, dále majetek, který bezúplatně nabyly obecně prospěšné společnosti, nadace a 

nadační fondy, pokud je určen k jejich činnosti. Příslušný zákon neřeší možné úlevy od 

daně dědické ani od daně z převodu nemovitostí. Slovenský zákon je podrobnější a nabízí 

více výhod pro neziskové organizace. Postupně se věnuje jak dani dědické, darovací, tak 

z převodu nemovitostí. Neziskové organizace, bez ohledu na náplň jejich činnosti, nejsou 

plátci daně dědické. Současně jsou osvobozeny od daně darovací, pokud předmětem jejich 

činnosti je rozvoj zdravotní péče, humanitární péče, sociálních služeb, školních zařízení, 

vzdělávání, vědy, tělesné výchovy a sportu pro děti a mládež nebo tvorba a ochrana 

životního prostředí. Naproti tomu poplatníkem daně z převodu nemovitostí jsou všechny 

neziskové organizace, bez ohledu na činnost, kterou vykonávají. Závěrem možno říci, že 

jak v České republice, tak na Slovensku existuje v zákonech, které upravují daň dědickou, 

darovací a z převodu nemovitostí shoda ve vymezení činností, které jsou osvobozeny od 

daně darovací. Česká úprava se, na rozdíl od slovenské, vůbec nevěnuje dani dědické a 
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dani z převodu nemovitostí. Na základě těchto zjištění lze konstatovat, že slovenský zákon 

je podrobnější a vytváří příhodnější prostředí pro NNO.  

 

 

V.3.3   Daň z nemovitostí 

 

V.3.3.1  Daň z nemovitostí v České republice 

 

Daň z nemovitostí upravuje v České republice zákon č. 338/1992 Sb. o dani 

z nemovitostí.  I zde platí pro  nestátní neziskové organizace mírnější daňový režim než 

pro ostatní subjekty. § 4 osvobozuje pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve 

vlastnictví občanských sdružení a obecně prospěšných společností a pozemky tvořící jeden 

funkční celek se stavbou sloužící školám a školským zařízením, muzeím a galeriím, 

knihovnám, státním archivům, zdravotnickým zařízením, zařízením sociální péče a 

nadacím od daně z pozemků a § 9 od daně ze staveb. Stavby jsou osvobozeny od daně ze 

staveb, pouze pokud nejsou využívány k podnikatelské činnosti nebo pronájmu. (Zákon 

338/1992, § 4,  § 9)    

 

 

V.3.3.2  Daň z nemovitostí v Slovenské republice 

 

Na Slovensku se problematice daně z nemovitostí věnuje zákon č. 106/1997 Z. z. „o 

dani z nehnuteľnosti“.  § 4 definuje osvobození od daně, které se týká neziskových 

organizací. Podle tohoto paragrafu jsou od daně osvobozeny pozemky ve vlastnictví nadací 

a pozemky ve vlastnictví neziskových organizací poskytujících všeobecně prospěšné 

služby, dále pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou nebo její částí sloužící 

k vykonávání náboženských obřadů církví a náboženských společností. Dále se tato daň 

nevztahuje na pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou sloužící školám, vědeckým 

a výzkumným institucím, muzeím, knihovnám, zdravotnickým zařízením, veřejným 

dobročinným ústavům, civilní ochraně obyvatelstva, odborářským zařízením a občanským 

sdružením zaměstnavatelů a pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou užívanou na 

účely poskytování sociální péče a na pracovní rehabilitaci a rekvalifikaci občanů se 

změněnou pracovní schopností, se stavbou  ve vlastnictví občanských sdružení starých a 
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zdravotně postižených občanů. Od daně jsou osvobozeny též pozemky užívané 

právnickými a fyzickými osobami na poskytování sociálních služeb a pozemky užívané 

občanskými sdruženími a jinými organizacemi v oblasti tělesné kultury, ochrany přírody a 

životního prostředí a organizacemi v oblasti mládeže a dále pozemky tvořící jeden funkční 

celek se stavbou ve vlastnictví Červeného kříže. (Zákon 106/1997, § 4) Podmínkou pro 

toto osvobození je skutečnost, že se na těchto pozemcích neuskutečňuje podnikatelská 

činnost nebo jiná výdělečná činnost nebo není využíván k pronájmu. K osvobození od daně 

nedojde i v případě, pokud je pozemek pronajímán pouze na část roku. (Féniková, 2003: 

10) 

 

Ve své druhé části se tento zákon věnuje dani ze staveb. Podle § 9 jsou od daně ze 

staveb osvobozeny stavby se vlastnictví nadací a stavby ve vlastnictví veřejně prospěšných 

organizací poskytujících všeobecně prospěšné služby. Dále se osvobození vztahuje na 

stavby sloužící školám, zařízením na pracovní rehabilitaci a rekvalifikaci občanů se 

změněnou pracovní schopností a stavby užívané za účelem poskytování sociálních služeb a 

sociální péče, též stavby veřejných dobročinných ústavů, muzeí, knihoven, stavby ve 

vlastnictví Slovenského Červeného kříže, občanských sdružení starých a zdravotně 

postižených občanů, stavby zařízení občanských sdružení vykonávajících veřejně 

prospěšnou činnost v oblasti tělesné kultury, práce s mládeží a v oblasti ochrany přírody a 

životního prostředí. Aby mohlo být uplatněno ustanovení tohoto paragrafu, nesmí být 

předmětná stavba používána k podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti či k pronájmu. 

(Féniková, 2003: 11; Zákon 106/1997,  § 9) 

 
 

V.3.3.3  Daň z nemovitostí – srovnání 
 

 

Jak český zákon o dani z nemovitostí, tak slovenský, shodně rozlišují daň z pozemků 

a daň ze staveb. Shodně jsou osvobozeny pozemky tvoří jeden funkční celek se stavbou ve 

vlastnictví neziskové organizace a stavby, pokud nejsou využívány k podnikatelské 

činnosti nebo pronájmu. Na základě zjištěných skutečností lze tvrdit, že oba státy svými 

zákony o dani z nemovitosti vytváří pro NNO stejné podmínky.  
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V.3.4  Daň silni ční  

 

V.3.4.1  Daň silni ční v České republice 

 

Podle zákona o silniční dani č. 190/1998 Sb. se nestátní neziskové organizace stávají 

poplatníky silniční daně, pokud vlastní vozidla, která používají v přímé souvislosti 

s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynou příjmy, které jsou předmětem daně 

z příjmů. (Frič, Goulli, 2001: 154) 

 

 

V.3.4.2  Daň silni ční v Slovenské republice  

 

 Předmětem zákona č. 335/1999 Z. z. o „cestnej dani“ je vozidlo, které má přidělené 

evidenční číslo a používá se k podnikání nebo  v souvislosti s podnikáním. To je důvod, 

proč se povinnost platit silniční daň vztahuje jen na velmi málo neziskových organizací. 

Pokud nezisková organizace nemá podnikatelské aktivity, není plátcem silniční daně.  

(Féniková, 2003: 7) 

 

 

V.3.4.3  Daň silni ční -  srovnání 

 

Ustanovení silniční daně se jak v České republice, tak na Slovensku, vztahují jen na 

malé množství neziskových organizací. V obou státech jsou nestátní neziskové organizace 

poplatníky silniční daně jen pokud vlastní vozidla, která jsou používána k podnikání nebo 

v přímé souvislosti s podnikáním. Lze konstatovat shodu v zákonech o silniční dani ve 

vztahu k NNO v obou státech.  
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V.3.5  Daň z přidané hodnoty  

 

V.3.5.1  Daň z přidané hodnoty v České republice 

 

Dani z přidané hodnoty se věnuje v České republice zákon č. 588/1992 Sb. Byl 

mnohokrát novelizován, poslední platná úprava vyšla pod číslem 235/2004 Sb. Daň 

z přidané hodnoty je jedním z nejvýznamnějších zdrojů příjmů státu. Nestátní nezisková 

organizace se jejím plátcem stávají v České republice výjimečně. (Frič, Goulli, 2001: 154)  

 
Nulová sazba DPH, tj. osvobození od daně, ale bez nároku na odpočet daně uhrazené 

v rámci nákupu zboží nebo služeb, se vztahuje na několik typů služeb. Zahrnuje např. 

výchovu a vzdělávání, zdravotnické služby a zboží, sociální pomoc.  Zákon od daně 

z přidané hodnoty rovněž osvobozuje  poskytnutí služeb jako protihodnoty členského 

příspěvku pro vlastní členy politických stran a hnutí, církví a náboženských společností, 

občanských sdružení včetně odborových organizací, profesních komor nebo jiných 

právnických osob, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, pokud toto 

osvobození od daně nenarušuje hospodářskou soutěž. Od daně je osvobozeno také dodání 

zboží těmito osobami i v souvislosti s poskytnutími službami. Od DPH je osvobozeno dále 

provádění služeb souvisejících s ochranou dětí a mládeže. Náboženské a podobné 

organizace mohou poskytovat pracovníky pro vzdělávací, sociální a zdravotnické služby, 

aniž by jim bylo zdaněno DPH, podmínkou je, dle zákona, přihlédnutí k duchovní péči. 

(Pajas, 2005: 6-7)  

 

Právnické osoby, které nebyly založeny za účelem podnikání, mohou poskytovat 

nezdaněné kulturní služby. § 61 zákona o DPH umožňuje vyjednat si s finančními úřady 

osvobození od DPH pro veškeré ostatní služby poskytované organizacemi, které nebyly 

založeny za účelem podnikání, pokud se prokáže, že toto osvobození nenarušuje 

hospodářskou soutěž a je prováděno za účelem získání prostředků k činnostem, pro které 

byly tyto osoby založeny. (Pajas, 2005: 6-7) 
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V.3.5.2  Daň z přidané hodnoty v Slovenské republice 

 

Na Slovensku upravuje daň z přidané hodnoty zákon č. 222/2004 Z. z. Principem této 

daně je zdanění přidané hodnoty, která vzniká v hospodářském životě.  Je vázána na 

plnění, která jsou uskutečňována v souvislosti s podnikáním. To je důvod, proč se tento 

zákon vztahuje jen na malé množství neziskových organizací, protože jen některé z nich 

podnikají na základě živnostenského oprávnění. (Féniková, 2003: 7)  

 

Od daně z přidané hodnoty je osvobozeno poskytování zdravotní péče státními a 

nestátními zdravotnickými zařízeními, zboží a služby, které se zdravotní péčí přímo 

souvisí a které jsou poskytovány státními a nestátními zdravotnickými zařízeními. Dále 

jsou osvobozeny od DPH služby sociální pomoci, služby související s ochranou dětí a 

mládeže poskytované v zařízeních sociálních služeb, zboží dodávané společně s těmito 

službami, pokud s dodáním těchto služeb přímo souvisí. Od daně jsou osvobozeny též 

výchovné a vzdělávací služby, služby, které úzce souvisí se sportem nebo tělesnou 

výchovou, dodávané osobám, které se účastní sportu nebo tělesné výchovy a kulturní 

služby a dodání zboží, které s nimi úzce souvisí, pokud jsou poskytované právnickou nebo 

fyzickou osobou, která je zřízená a spravovaná za zásadě dobrovolnosti osobami, které 

nemají přímý nebo nepřímý finanční prospěch z výsledků její činnosti nebo která vykonává 

činnost za jiným účelem než je dosahování zisku. Jakýkoli případný zisk musí být použit  

v plném rozsahu na pokračování nebo zlepšení dodávaných služeb. Od daně jsou ještě 

osvobozeny služby dodávané jako protihodnota členského příspěvku pro vlastní členy, 

pokud toto osvobození nenarušuje hospodářskou soutěž. (Zákon 222/2004, § 29 -34) 

 

Neziskové organizace poskytující všeobecně prospěšné služby a Slovenský Červený 

kříž pak mohou požádat o vrácení daně zaplacené v ceně zboží, které vyvezly mimo území  

Evropských společenstev na humanitární, dobročinnou nebo vzdělávací činnost. (Zákon 

222/2004, § 64) 

 

 

V.3.5.3  Daň z přidané hodnoty - srovnání 

  

Jak v České republice, tak v Slovenské republice, se nestátní neziskové organizace 

stávají plátcem daně z přidané hodnoty pouze výjimečně. Důvod je prostý: daň z přidané 
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hodnoty je vázána na plnění, která jsou uskutečňována v souvislosti s podnikáním, přičemž  

nestátní neziskové organizace nejsou zřizovány za účelem dosahování zisku. Zákonné 

úpravy obou států dále hovoří o tzv. nulové sazbě DPH, tj. osvobození od daně. Shodně 

řadí mezi zboží a služby na které se osvobození vztahuje poskytování zdravotní péče, 

výchovu, vzdělání, sociální pomoc, provádění služeb související s ochranou dětí a 

mládeže. Od daně jsou též shodně osvobozeny služby dodávané jako protihodnota 

členského příspěvku pro vlastní členy, pokud toto osvobození nenarušuje hospodářskou 

soutěž.  

 

Závěrem lze říci, že v oblasti legislativy upravující daň z přidané hodnoty ve vztahu 

k NNO neexistují mezi Českou a Slovenskou republikou významnější rozdíly, obě úpravy 

lze obsahově považovat za shodné.  

 

 

V.3.6  Srovnání zdan ění nestátních neziskových organizací  
                  v České republice a Slovenské republice 
   

V.3.6.1 Srovnání da ňových zákon ů (Tab. 4) 

 

V předchozích podkapitolách bylo ukázáno, jaká daňová zvýhodnění nabízí Česká 

republika a Slovenská republika organizacím neziskového sektoru prostřednictvím 

jednotlivých daňových zákonů.  

 

Od daně darovací se v České republice osvobozuje bezúplatné nabytí majetku 

právnickými osobami, určeného na rozvoj nadací, církví, náboženských společností; 

k financování zařízení a humanitárních akcí v  oblasti kultury, školství, vědy, vzdělávání 

zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchovy,  sportu,  výchovy a ochrany dětí a 

mládeže, dále majetek, který bezúplatně nabyly obecně prospěšné společnosti, nadace a 

nadační fondy, pokud je určen k jejich činnosti. Příslušný zákon neřeší možné úlevy od 

daně dědické ani od daně z převodu nemovitostí. Slovenský zákon je podrobnější a nabízí 

více výhod pro neziskové organizace. Postupně se věnuje jak dani dědické, darovací, tak 

z převodu nemovitostí. Neziskové organizace, bez ohledu na náplň jejich činnosti, nejsou 

plátci daně dědické. Současně jsou osvobozeny od daně darovací, pokud předmětem jejich 

činnosti je rozvoj zdravotní péče, humanitární péče,  sociálních služeb, školních    zařízení,  
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Tabulka 4.  Srovnání jednotlivých daňových zákonů v České a Slovenské republice 
 ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Daň z příjmu � od daně z příjmů osvobozeny příjmy 
z činností, které vyplývají z poslání 
organizace, příjmy z dotací, z úroků z vkladů 
na běžném účtu, příjmy z pronájmu státního 
majetku, členské příspěvky, výnosy 
kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a 
výtěžky provozovatelů loterií, pokud jsou 
určeny ve výši alespoň 90 % na veřejně 
prospěšné účely; 

� se osvobození naopak nevztahuje na příjmy 
z podnikání, z reklam a nájemného; 

� V České republice umožňuje zákon 
právnickým osobám odečíst ze základu daně 
hodnotu darů poskytnutých neziskovým 
organizacím. Efektivita tohoto zákona je 
ovšem zpochybňována. 

� Zákon neumožňuje daňové asignace; 

� Shodně osvobozeny příjmy z činnosti, kvůli 
které NNO vznikly, příjmy získané nabytím 
akcií, dědictvím, darováním, výnosy 
z kostelních sbírek a církevních úkonů; 

� osvobození se naopak nevztahuje na příjmy 
z podnikání, z reklam a nájemného církevních 
úkonů; 

� na Slovensku v roce 2003 zrušena možnost 
odečíst ze základu daně hodnotu darů 
poskytaných NNO; 

� výhodu je zavedení daňových asignací -  od 
roku 2002 umožňuje zákon poukázat 1 %  
z daně fyzických osob ve prospěch 
poplatníkem určené osoby k veřejně 
prospěšnému účelu. V roce 2004 byla na 
Slovensku tato možnost rozšířena i na 
právnické osoby a daňová asignace zvýšena 
na 2 %; 

Daň dědická, 
darovací a 
z převodu 
nemovitostí 

� plátcem daně darovací je vždy příjemce daru; 
� od daně darovací osvobozeno bezúplatné nabytí 

majetku právnickými osobami určeného na 
rozvoj nadací, církví, náboženských 
společností; k financování zařízení a 
humanitárních akcí v  oblasti kultury, školství, 
vědy, vzdělávání zdravotnictví, sociální péče, 
ekologie, tělovýchovy,  sportu,  výchovy a 
ochrany dětí a mládeže; dále se od daně 
darovací osvobozuje majetek bezúplatně nabytý 
obecně prospěšnými společnostmi, pokud je 
určeno k jejich činnosti, nadacemi a nadačními 
fondy a poskytnutého nadacemi a nadačními 
fondy v souladu s účelem a podmínkami 
stanovenými v nadační listině nebo ve statutu 

� Předmětem daně nejsou bezúplatná nabytí 
majetku, která jsou příjmem, a tedy předmětem 
daně z příjmů. Předmětem daně darovací dále 
nejsou podpory, příspěvky a dotace ze státního 
rozpočtu, z rozpočtů okresních úřadů nebo 
z rozpočtů obcí 

� zákon neřeší možné úlevy od daně dědické ani od 
daně z převodu nemovitostí 

� plátcem je shodně příjemce daru 
� od daně darovací osvobozeny NNO pokud 

předmětem jejich činnosti je rozvoj zdravotní 
péče, humanitární péče, sociálních služeb, 
školních zařízení, vzdělávání, vědy, tělesné 
výchovy a sportu pro děti a mládež nebo tvorba 
a ochrana životního prostředí. Pokud podmínku 
zákonem dané činnosti nesplňují, stávají se 
NNO plátci daně darovací;  shoda v dani 
darovací; 

� slovenský zákon je podrobnější a nabízí více 
výhod pro neziskové organizace. Postupně se 
věnuje jak dani dědické, darovací, tak z převodu 
nemovitostí. Neziskové organizace, bez ohledu 
na náplň jejich činnosti, nejsou plátci daně 
dědické. Naopak poplatníkem daně z převodu 
nemovitostí jsou všechny neziskové organizace, 
bez ohledu na činnost, kterou vykonávají 

Daň z nemovitostí � Zákon rozlišuje daň z pozemků a daň ze staveb; 
� osvobozuje pozemky tvoří jeden funkční celek se 

stavbou ve vlastnictví neziskové organizace a 
stavby, pokud nejsou využívány 
k podnikatelské činnosti nebo pronájmu; 

� Zákon shodně rozlišuje daň z pozemků a daň ze 
staveb; shodně osvobozuje pozemky tvoří jeden 
funkční celek se stavbou ve vlastnictví 
neziskové organizace a stavby, pokud nejsou 
využívány k podnikatelské činnosti nebo 
pronájmu; 

Daň silniční � vztahují jen na malé množství NNO; 
� NNO poplatníky silniční daně jen pokud vlastní 

vozidla, která jsou používána k podnikání nebo 
v přímé souvislosti s podnikáním; 

� vztahují jen na malé množství NNO;.  
� NNO poplatníky silniční daně jen pokud vlastní 

vozidla, která jsou používána k podnikání nebo 
v přímé souvislosti s podnikáním.; 

Daň z přidané 
hodnoty 

� plátcem daně z přidané hodnoty NNO pouze 
výjimečně. Důvod: DPH vázána na plnění, 
která jsou uskutečňována v souvislosti 
s podnikáním, přičemž  NNO nejsou zřizovány 
za účelem dosahování zisku; 

� zákon hovoří o tzv. nulové sazbě DPH, tj. 
osvobození od daně. Mezi zboží a služby na 
které se osvobození vztahuje řazeno 
poskytování zdravotní péče, výchovu, vzdělání, 
sociální pomoc, provádění služeb související 
s ochranou dětí a mládeže; 

� od daně osvobozeny též služby dodávané jako 
protihodnota členského příspěvku pro vlastní 
členy, pokud toto osvobození nenarušuje 
hospodářskou soutěž;  

 

� Shodně plátcem daně z přidané hodnoty NNO 
pouze výjimečně. Důvod: DPH vázána na 
plnění, která jsou uskutečňována v souvislosti 
s podnikáním, přičemž  NNO nejsou zřizovány 
za účelem dosahování zisku; shodně hovoří o 
tzv. nulové sazbě DPH, tj. osvobození od daně. 
Shodně mezi zboží a služby na které se 
osvobození vztahuje řadí poskytování zdravotní 
péče, výchovu, vzdělání, sociální pomoc, 
provádění služeb související s ochranou dětí a 
mládeže; 

� Shodně od daně osvobozeny služby dodávané 
jako protihodnota členského příspěvku pro 
vlastní členy, pokud toto osvobození nenarušuje 
hospodářskou soutěž;  

 
Zdroj: (Zákon 586/1992;  45/2006; 357/1992; 338/1992; 190/1998; 588/1992; 235/2004; 366/1999; 595/2002; 15/2003; 106/1997; 
335/1999; 222/2004) Vlastní zpracování.   
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vzdělávání, vědy, tělesné výchovy a sportu pro děti a mládež nebo tvorba a ochrana 

životního prostředí. Naproti tomu poplatníkem daně z převodu nemovitostí jsou všechny 

neziskové organizace, bez ohledu na činnost, kterou vykonávají.  Závěrem možno říci, že 

jak v České republice, tak na Slovensku existuje v zákonech, které upravují daň dědickou, 

darovací a z převodu nemovitostí shoda ve vymezení činností, které jsou osvobozeny od 

daně darovací. Česká úprava se, na rozdíl od slovenské, vůbec nevěnuje dani dědické a 

dani z převodu nemovitostí. Na základě těchto zjištění lze konstatovat, že slovenský zákon 

je podrobnější a vytváří příhodnější prostředí pro NNO.  

 

Jak český zákon o dani z nemovitostí, tak slovenský, shodně rozlišují daň z pozemků 

a daň ze staveb. Shodně jsou osvobozeny pozemky tvoří jeden funkční celek se stavbou ve 

vlastnictví neziskové organizace a stavby, pokud nejsou využívány k podnikatelské 

činnosti nebo pronájmu. Na základě zjištěných skutečností lze tvrdit, že oba státy svými 

zákony o dani z nemovitosti vytváří pro NNO stejné podmínky.  

 

Ustanovení silniční daně se jak v České republice, tak na Slovensku, vztahují jen na 

malé množství neziskových organizací. V obou státech jsou nestátní neziskové organizace 

poplatníky silniční daně jen pokud vlastní vozidla, která jsou používána k podnikání nebo 

v přímé souvislosti s podnikáním. Totéž lze říci o dani z příjmů, která je vázána na plnění 

uskutečňované v souvislosti s podnikáním. Jejími poplatníky se v České republice i na 

Slovensku stávají nestátní neziskové organizace výjimečně. Lze konstatovat shodu 

v zákonech o silniční dani ve vztahu k NNO v obou státech.  

 
Plátcem daně z přidané hodnoty se, jak v České republice, tak v Slovenské republice,  

stávají NNO výjimečně. Důvod je prostý: daň z přidané hodnoty je vázána na plnění, která 

jsou uskutečňována v souvislosti s podnikáním, přičemž  nestátní neziskové organizace 

nejsou zřizovány za účelem dosahování zisku. Zákonné úpravy obou států dále hovoří o 

tzv. nulové sazbě DPH, tj. osvobození od daně. Shodně řadí mezi zboží a služby na které 

se osvobození vztahuje poskytování zdravotní péče, výchovu, vzdělání, sociální pomoc, 

provádění služeb související s ochranou dětí a mládeže. Od daně jsou též shodně 

osvobozeny služby dodávané jako protihodnota členského příspěvku pro vlastní členy, 

pokud toto osvobození nenarušuje hospodářskou soutěž. Lze konstatovat, že v oblasti 

legislativy upravující daň z přidané hodnoty ve vztahu k NNO neexistují mezi Českou a 
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Slovenskou republikou významnější rozdíly, obě úpravy lze obsahově považovat za 

shodné.  

 

Největší podporu poskytuje stát organizacím neziskového sektoru prostřednictvím 

zákona o dani z příjmů. V České republice jsou od daně z příjmů osvobozeny příjmy 

z činností, které vyplývají z poslání organizace, příjmy z dotací, z úroků z vkladů na 

běžném účtu, příjmy z pronájmu státního majetku, členské příspěvky, výnosy kostelních 

sbírek, příjmy za církevní úkony a výtěžky provozovatelů loterií, pokud jsou určeny ve 

výši alespoň 90 % na veřejně prospěšné účely. Podobně jsou i na Slovensku od daně 

osvobozeny příjmy z činnosti, kvůli které NNO vznikly, příjmy získané nabytím akcií, 

dědictvím, darováním, výnosy z kostelních sbírek a církevních úkonů. V obou státech se 

osvobození naopak nevztahuje na příjmy z podnikání, z reklam a nájemného. Lze 

konstatovat, že  v oblasti osvobození od daně z příjmů poskytují nestátním neziskovým 

organizacím oba státy podobné výhody. 

 

V České republice umožňuje zákon právnickým osobám odečíst ze základu daně 

hodnotu darů poskytnutých neziskovým organizacím. Efektivita tohoto zákona je ovšem 

zpochybňována. Pajas na stránkách časopisu Grantis upozorňuje na nedokonalý výčet 

účelů, pro něž je zvýhodnění určeno. Za negativum považuje i fakt, že pro přiznání výhod 

je rozhodující účel založení nikoli skutečná činnost organizace. (Pajas, 2005: 6) Stejný 

názor zastává i Müller, podle kterého daňové zvýhodnění dárců nezajišťuje, aby dárci 

existovali. (Müller, 2000: 11) I na Slovensku existovala do konce roku 2003 možnost 

odečíst ze základu daně právnických i fyzických osob dary určené na podporu veřejně 

prospěšného účelu. Přes tuto možnost odepsat si část z výše poskytnutého daru z daňového 

základu, mnoho subjektů tuto možnost nevyužívalo z důvodu nízkých, nemotivujících 

sazeb odepisování. Z prostudovaných materiálů je tedy zřejmé, že ani v České republice 

ani na Slovensku se možnost odpočtu daru ze základu daně jako podpora NNO příliš 

neosvědčila.  

 

Významný krok pro podporu neziskového sektoru učinila slovenská vláda zavedením 

daňových asignací.  Zákon č. 366/1999 Z. z. o dani z příjmů umožňuje poukázat 1 %  

z daně fyzických osob ve prospěch poplatníkem určené osoby k veřejně prospěšnému 

účelu. Od roku 2004 byla na Slovensku tato možnost rozšířena i na právnické osoby a 

daňová asignace zvýšena na 2 %. České nestátní neziskové organizace usilují o zavedení 
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daňových asignací i v České republice, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace se 

snaží prosadit zákon o daňových asignacích a vláda přislíbila o této možnosti uvažovat. 

Odpůrci asignací upozorňují na skrytou hrozbu tohoto řešení. Podle jejich názoru,  

dostávají-li neziskové organizace peníze z daní, dostávají méně od státu. Dále poukazují na 

vysoké náklady na prezentaci organizace, která se o tuto formy darů uchází v médiích a 

tedy nedostupnost všem organizacím. (Rakušanová, 2005: 98) Zastánci asignací v nich vidí 

významný krok k decentralizaci zdrojů a možnost na zlepšení situace regionálních a 

menších NNO, které si nemohou dovolit jezdit do hlavního města lobovat za svoji 

organizaci. (Müller, 2000: 18)  

 

Závěrem lze říci, že v oblasti daně z příjmů existuje mezi českou a slovenskou 

legislativou shoda ve výčtu plnění, která jsou  (i nejsou) osvobozena od této daně. V České 

republice lze odečíst ze základu daně hodnotu darů poskytnutých neziskovým organizacím. 

Na Slovensku byla tato možnost zrušena koncem roku 2003, neboť byla využívána velmi 

zřídka. I v Česku je efektivita  tohoto opatření zpochybňována. Proto, dle mého názoru, 

nelze považovat toto ustanovení za výhodu. Slovensko nabízí nestátním neziskovým 

organizacím, na rozdíl od České republiky, možnost uplatnění daňové asignace. Na 

základě prostudovaných materiálů, které ve značné míře považují daňové asignace za 

velký přínos pro NNO, lze konstatovat , že  v oblasti daně z příjmů poskytuje slovenská 

legislativa nestátním neziskovým organizacím větší podporu než česká. Navíc se dovolím 

konstatovat, že slovenský zákon o dani z příjmů je ve vztahu k NNO vyspělejší než český, 

lépe reaguje na potřeby NNO (viz daňové asignace, odpočet darů). Je zřejmé, že český 

neziskový sektor vidí ve slovenské úpravě této daně inspiraci.  

 

 Lze tedy konstatovat, že ustanovení zákonů o dani z nemovitostí,  o silniční dani a o 

dani z přidané hodnoty v České republice a Slovenské republice se ve značné míře shodují, 

a proto vytváří pro organizace neziskového sektoru podobné prostředí. Zákon o dani 

dědické, darovací a z převodu nemovitostí zvýhodňuje slovenské NNO, když na rozdíl od 

české právní úpravy umožňuje osvobození neziskových organizací od daně dědické. Za 

naprosto nejvýznamnější způsob nepřímé podpory státu  nestátním neziskovým 

organizacím lze považovat zavedení daňových asignací na Slovensku. (Tab. 5) 

 

 Na základě představených dat lze tvrdit, že prostřednictvím daňových zákonů vytváří 

oba státy pro působení nestátních neziskových organizací ve většině případů shodné 
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prostředí. Výjimkou je zákon o dani z příjmů, který jednoznačně, hlavně díky daňovým 

asignacím, nabízí  lepší prostředí pro NNO na Slovensku. Závěr tedy zní, že v oblasti 

daňových zákonů vytváří Slovenská republika lepší podmínky pro působení nestátních 

neziskových organizací než Česká.  

 

 

V.3.6.2  Vliv da ňových zákon ů na neziskový sektor 

 

Největší zvýhodněním, který stát poskytuje NNO prostřednictvím daňových zákonů, 

je tedy zavedení daňových asignací. O přínosu pro neziskový sektor svědčí i konkrétní 

částky. V roce 2002 poukázalo 331 466 poplatníků celkovou sumu 101 882 272,- Sk (Tab. 

5) ve prospěch 3 925 nestátních neziskových organizací realizujících veřejně prospěšné 

služby. (Úrad vlády SR, 2004: 28) To znamená, že podporu prostřednictvím daňových 

asignací obdrželo v prvním roce jejich existence 12 % NNO, vezmeme-li v úvahu údaje 

Statistického úřadu, podle něhož působilo k  30. 6. 2002  na Slovensku 32 383 neziskových 

organizací.V následujícím roce 2003 využilo možnost registrovat se 3 331 organizací a 

celková suma činila 97 070 228 Sk. (Filadelfiová et al., 2004: 62-63) (Tab.5) 

 

 
 Tabulka 5. Celková částka daňových asignací poskytnutých  
                                  na Slovensku v jednotlivých letech 

 Fyzické osoby Právnické osoby 

1 (2) % daně z příjmů 2 % daně z příjmů 

2002 101 882 272 --- 

2003 97 070 228 --- 

2004 275 916 603 569 256 498 

2005 243 375 755* 582 076 377* 

          Zdroj: (Marček, 2005) 

 

Marček uvádí, že v roce 2004 představovala na Slovensku maximální možná částka, 

jenž mohla být poukázana neziskovým organizacím fyzickými osobami prostřednictvím 

daňových asignací 699 609 407,- Sk.  Míra využití představovala 39,44 %. (Marček, 2005) 

Maximálně možná 2 % daně z příjmů právnických osob pak činila 613 990 561,- Sk. 

Právnické osoby využily tuto možnost z 92,71 %. (Marček, 2005) Tato čísla dokazují 

pozitivní vnímání daňových asignací veřejností. 
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 Nyní se pojďme podívat, jak se zavedení daňových asignací projevilo na vývoji 

neziskového sektoru.  

 

Zákon, který umožňoval  poukázat 1 %  z daně ve prospěch poplatníkem určené 

osoby k veřejně prospěšnému účelu, byl poprvé uplatňován  v roce 2002. Na Slovensku se 

v roce 2002 meziročně zvýšil počet NNO o 9,75 % oproti roku 2001. (Tab. 6; Příloha 3, 4) 

Můžeme se tedy domnívat, že zavedení asignací přispělo k růstu počtu NNO na Slovensku. 

Přesto Česká republika ve stejném období vykázala nárůst množství NNO o 14,16 %. 

(Tab.6; Příloha 2, 4) Co může být příčinou tohoto stavu? Ačkoli zavedení daňových 

asignací se zřejmě pozitivně projevilo na růstu počtu NNO na Slovensku, v obou státech 

musely působit ještě další faktory, které způsobily,  že meziroční tempo růstu počtu NNO 

bylo vyšší v Česku. Mohu se domnívat, že vlivem, který pozitivně ovlivnil podmínky pro 

NNO v České republice v tomto období, mohla být např. druhá etapa rozdělení prostředků 

z NIF,  příznivá politická situace nebo zpřesnění pravidel o poskytování dotací NNO. O 

všech těchto faktorech pojednávám na jiných místech této práce. (viz Kap. V.1 a V.4).   

 

                         Tabulka   6.   Statistika počtu NNO v ČR a SR  letech 2001-2004 

 Počet NNO v ČR Počet NNO v SR 

Rok 2001 48885 23784 

Rok 2002 55810 26104 

Rok 2003 58036 29168 

Rok 2004 60531 32504 

Meziroční nárůst 

2001 - 2002 

6925 

v %: 14,16 

2320 

v %: 9,75 

Meziroční nárůst 

2002-2003 

2226 

v %: 3,98 

3064 

v %: 11,73 

Meziroční nárůst 

2003-2004 

2495 

v % 2,45 

3336 

v %: 11,43 

                          Zdroj: (Aktualizovaná, 2006; Ekonomické, 2006), vlastní výpočty 

 

Naproti tomu v následujícím období, tj. v roce 2003, došlo na Slovensku k zvýšení 

počtu NNO o 11,73 % oproti roku 2002 (Tab.6; Příloha 4). V České republice růst činil 

„jen“ 3,98 %. (Tab. 6; Příloha 4) V roce 2004, kdy byla daňová asignace na Slovensku 

zvýšena na 2 % a rozšířena i na právnické osoby, činil tamní meziroční nárůst počtu NNO 

oproti předchozímu roku 11,43 %, zatímco v České republice „jen“ 2,45 %. (Tab.6; Příloha 

4) Ačkoli nelze opomenout další vlivy, mohu konstatovat, že jak v roce 2003, tak v roce 
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2004 vykazovalo rychlejší tempo růstu počtu NNO Slovensko a tento stav lze zřejmě  

připsat i zavedení daňové asignace a jejímu zvýšení na 2 %.  

 

V roce 2003 přestalo na Slovensku platit ustanovení, které umožňovalo odepsat dar 

ze základu daně. Pokud tento krok měl negativní dopad na nějakou konkrétní organizaci, 

do prostředí pro neziskový sektor se rozhodně nepromítlo, neboť nárůst počtu organizací 

působících v neziskovém sektoru byl 11, 73 % oproti předchozímu období, což je jedno 

z nejvyšších čísel. (Tab. ) 

 

Nesmíme zapomínat, že daňové zákony nejsou jediným vlivem, který utváří prostředí 

pro NNO. V kontextu ostatních faktorů se hodnocení prostředí může měnit.  

 

Závěry prezentované v této kapitole jsou výsledkem analýzy dat, která jsem měla 

k dispozici.  Vychází ze srovnání faktorů a jejich aplikace na konkrétní počty NNO v obou 

státech. Nemohu je doložit žádným výzkumem, ani stanoviskem jiné osoby.  

 

 

V.4  Financování nestátních neziskových organizací v České    
        republice a Slovenské republice ze státních  zdroj ů 

 

Základním předpokladem fungování neziskových organizací je zabezpečení jejich 

financování. Každý subjekt musí nějakým způsobem získávat zdroje na úhradu nákladů 

svého fungování a činností, které rozvíjí. Nestátní neziskové organizace bývají 

financovány prostřednictvím státních dotací, grantů, členských poplatků, ze soukromého 

dárcovství, z nadací ale i příjmy z vlastní činnosti apod. 

 

Poskytování finančních prostředků z rozpočtových kapitol státního rozpočtu a 

rozpočtů samospráv představuje možnost přímé podpory státu neziskovým organizacím. 

V komunikaci mezi NNO a vládami jednotlivých států hrají důležitou roli příslušné 

poradní orgány pro nestátní neziskové organizace, neboť jsou poradním, iniciačním a 

koordinačním orgánem vlády. Jejich cílem je zprostředkovat tok informací, týkajících 

s problematiky neziskové sféry, mezi nestátními neziskovými organizacemi, státní  

správou a samosprávou. Koordinují spolupráci mezi orgány státní správy, kraji v oblasti 

podpory NNO včetně dotační politiky z veřejných rozpočtů. Důležitou roli hrají například 
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při práci na hlavních dotačních oblastech státní dotační politiky vůči NNO nebo  při 

spolupráci na decentralizaci části státní dotační politiky ze státní úrovně na úroveň krajů či 

při monitoringu zapojení NNO do využití pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie.  

 

 

V.4.1  Poradní orgány 

 

V.4.1.1  RNNO 

 

10. 6. 1992 byla usnesením vlády č. 428 zřízena Rada pro nadace. Jejím hlavním 

úkolem bylo zajistit rozdělení finančních prostředků z Nadačního investičního fondu 

(NIF), vytvořeného v roce 1991 na podporu rozvoje českých nadací a jejich 

prostřednictvím pak celého českého  neziskového sektoru. Pro  tyto účely  bylo vyčleněno 

1 % akcií z druhé vlny kupónové privatizace. Rada pro nadace tento úkol nezvládla.  

(Vláda ČR, 2003b) 

 

Když se v roce 1992 roznesla zpráva o NIF, podalo si k Radě vlády pro nadace 

žádost o příspěvek 965 nadací. Řada nadací dokonce tehdy výhradně pro tento účel 

vznikla. Bylo zřejmé, že chybí přesné legislativní vymezení nadací. Období 1992-1996 

však nebylo pro tento záměr politicky příliš příznivé. V roce 1995 se v Poslanecké 

sněmovně sic objevil vládní návrh zásad zákona o nadacích, avšak zákon sám byl přijat až 

v následujícím volebním období, v roce 1997. Nový zákon  vymezil jejich charakter, 

povinnosti, odlišnosti nadací a nadačních fondů od jiných neziskových subjektů včetně 

stanovení povinného minimálního nadačního jmění ve výši 500 000,- Kč. (Müller, 2000: 

29)  

 

V roce 1998 proběhla  transformace Rady pro nadace na Radu vlády pro nestátní 

neziskové organizace (RNNO). Teprve poté bylo zahájeno výběrové řízení pro nadace, 

které se o finanční příspěvek z NIF ucházely. Výsledky výběrového řízení předložila Rada 

vládě, která je schválila a předložila Poslanecké sněmovně. Finanční prostředky z NIF 

obdržely vybrané nadace ve dvou etapách v letech 1998 – 2001. Celková částka cca 1,3 

mld. Kč byla rozdělena mezi 73 nadací. (Vláda ČR, 2003b)  Příspěvek z NIF byl určen do 

nadačního jmění. Nadace měly využívat na granty pouze každoroční výnosy. Finanční 
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prostředky z NIF nebyly určeny vybraným nadacím, ale jejich prostřednictvím celému 

neziskovému sektoru. (Müller, 2000: 143)  

  

Kompetence nově vzniklé Rady pro nestátní neziskové organizace byly v roce 1998 

rozšířeny z oblasti nadací na všechny nestátní neziskové organizace. Rada vlády pro 

nestátní neziskové organizace  představuje základní institucionalizovanou formu 

spolupráce vlády ČR a nestátních neziskových organizací. Je stálým poradním, iniciačním 

a koordinačním orgánem. Je to jediný orgán státní správy, který se zabývá výhradně 

problematikou neziskového sektoru. Mezi členy Rady patří představitelé nestátních 

neziskových organizací, ústředních orgánů státní správy a krajů. (Vláda ČR, 2006b) Rada 

nemá oporu v zákoně – byla zřízena pouze usnesením vlády. Věcná tématu týkající se 

neziskového nestátního sektoru svěřuje zákon do výlučné působnosti jednotlivých 

ministerstev. V přístupu k problémům nestátního neziskového sektoru tak existuje určitý 

rozpor. Rada je orgánem, který se zabývá neziskovým sektorem jako celkem, zatímco 

ministerstva takové chápání vnímají jako zásad do svých kompetencí. Až do roku 1999 se 

česká vláda nestátním neziskovým sektorem jako celkem nezabývala. Změnu prosadil 

teprve ministr Jaroslav Bašta (Müller, 2000: 21)  

 

Spolu s transformací Rady pro nadace na Radu pro nestátní neziskové organizace 

vznikly tři výbory: Výbor pro spolupráci s regiony, jehož úkolem je koordinace vztahů 

mezi ústřední státní správou, kraji a NNO; Výbor pro spolupráci s EU, jenž má za úkol 

spolupracovat na takové tvorbě pravidel, která umožní v maximální možné míře participaci 

NNO na čerpání finanční pomoci z evropských fondů, monitorovat jednotlivé procesy a 

zpřístupňovat informace o nich subjektům neziskového sektoru; a konečně Výbor pro NIF, 

jehož cílem je monitorovat a usměrňovat využívání finančních prostředků z Nadačního 

investičního fondu českými nadacemi ve prospěch nestátních neziskových organizací. 

(Vláda ČR, 2006b)  

Rada  iniciuje  a posuzuje koncepční a realizační podklady pro rozhodnutí vlády, 

týkající se podpory nestátních neziskových organizací, koordinuje spolupráci mezi orgány 

státní správy, kraji v oblasti podpory NNO včetně dotační politiky z veřejných rozpočtů. 

Jejím úkolem je dále  sledovat a informovat vládu o využívání finančních prostředků z 

Nadačního investičního fondu, analyzovat a zveřejňovat informace o postavení nestátních 

neziskových organizací v rámci Evropské unie, soustřeďovat, projednávat a předkládat 
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vládě informace, které se týkají NNO, podklady a návrhy, vztahující se k vytváření 

vhodného prostředí pro jejich existenci a činnost. (Vláda ČR, 1998) 

RNNO si klade za cíl zprostředkovat tok informací, týkajících s problematiky 

neziskové sféry, mezi nestátními neziskovými organizacemi, státní  správou a 

samosprávou. Vzájemná spolupráce a koordinace se každoročně projevuje zejména při 

práci na hlavních oblastech státní dotační politiky vůči NNO, při spolupráci na 

decentralizaci části státní dotační politiky ze státní úrovně na úroveň krajů, při monitoringu 

zapojení NNO do využití pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie, příprav na další 

programovací období a při navrhování vhodných kandidátů za NNO do orgánů a institucí 

souvisejících s prohlubováním zapojení  České republiky do činnosti a exekutivy EU a se 

strukturálními fondy EU. Počínaje rokem 2000 připravuje RNNO každoročně pro vládu 

návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro 

následující rok. Na jejich stanovení spolupracují všechna dotující ministerstva. (Vláda ČR, 

2006b)  

 
 
 

V.4.1.2  RV MNO 
 

 
Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládné neziskové organizácie (RV MNO) 

byla zřízena v roce 1999. Je  poradním a iniciativním orgánem vlády Slovenské republiky 

pro podporu činnosti  nevládních neziskových organizací. (Úrad vlády SR, 1999)  

 

Do působnosti Rady patří zejména iniciovat a posuzovat koncepční materiály a 

opatření pro rozhodnutí vlády Slovenské republiky, týkající se podpory činnosti nevládních 

neziskových organizací, iniciovat legislativní návrhy a vyjadřovat se k legislativním 

návrhům, které se týkají podmínek činnosti nevládních neziskových organizací. Rada 

spolupracuje s ústředními orgány státní správy Slovenské republiky na programech 

spolupráce státu a NNO na všech úrovních správy věcí veřejných. Členy Rady jsou 

zástupci nevládních neziskových organizací, ministerstev a zástupci dalších ústředních 

orgánů státní správy Slovenské republiky. (Úrad vlády SR, 1999) Byly vytvořeny pracovní 

skupiny, jejichž členy jsou i nečlenové RV MNO. Tyto skupiny předběžně spolupracují při 

řešení konkrétních odborných návrhů a úkolů. Radu tvoří zástupci státní správy a zástupci 

nestátních neziskových organizací. (Úrad vlády SR, 2002)  
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Koncem roku 2002  vydala  RV MNO zprávu o své činnosti v letech 1999-2002. Ze 

zprávy vyplynulo, že ačkoli vláda pozitivně změnila svůj postoj k organizacím občanské 

společnosti, mnohé záměry a úlohy v zájmu rozvíjení partnerských vztahů s nevládním 

sektorem se nepromítly v plné míře do konkrétních výsledků. Na základě doporučení RV 

MNO byl tento dokument předložen vládě Slovenské republiky. Cílem bylo představit a 

formulovat očekávání občanských organizací od vládní a zákonodárné moci, která by měla 

vést k rozvíjení seriozního partnerství mezi státem a třetím sektorem, ke zlepšování 

podmínek pro trvale udržitelný rozvoj třetího sektoru na Slovensku a k plnohodnotné 

integraci SR do společenství stabilních demokratických států. (Úrad vlády SR, 2002)  

 

 Zpráva upozornila na chybějící přehledný systém,  základní principy a koncepce 

podpory nestátních neziskových organizací ze strany jednotlivých ministerstev v oblasti 

financování NNO z veřejných prostředků. Přetrvává nejednoznačné určení zdrojů a účelů 

financování NNO. Rada se zavázala usilovat o komplexní analýzu, zpřehlednění a 

následné zákonné upravení zdrojů, podmínek a pravidel pro poskytování veřejných 

prostředků pro nestátní neziskové organizace. Cílem bylo vytvořit příznivé právní a 

ekonomické prostředí pro činnost NNO, mechanismy na budování efektivního partnerství 

veřejné správy a třetího sektoru i na regionální a místní úrovni, zrovnoprávnit podmínky 

pro poskytování veřejně prospěšných služeb a činností státními a nestátními organizacemi, 

definovat účel použití veřejných prostředků poskytovaných NNO, zohledňovat míru 

veřejné prospěšnosti jejich činnosti a umožnit kapitálové posílení třetího sektoru.  (Úrad 

vlády SR, 2002)  

 

V roce 2002 se členové RV MNO shodli, že největším přínosem v oblasti spolupráce 

vlády s nestátním neziskovým sektorem bylo nastolení permanentního dialogu 

prostřednictvím Rady vlády SR pro nevládní neziskové organizace. V rámci přímé 

podpory financování NNO vyčlenila vláda v letech 1998-2002 ve státním rozpočtu na 

podporu občanských sdružení, nadací a podobných organizací celkem více než 5,5 mld. 

Sk. Zásadní změna směrem k transparentnějšímu systému a podmínkám jejich přidělování 

však nebyla dosažena. Nepodařilo se uskutečnit zásadní krok pro posílení nevládního 

neziskového sektoru prostřednictvím kapitalizace nadací z výnosů z privatizace. (Úrad 

vlády SR, 2002)  
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 V.4.1.3. Poradní orgány – srovnání (viz Tab. 7 ) 
 
 
Tabulka  7.   Poradní orgány vlády pro nestátní neziskové organizace v ČR a SR - srovnání 

RNNO - ČR RV MNO - SR 
• Vznik: 1992 Rada pro nadace 

                 1998 Rada pro nestátní neziskové   
                           organizace 

• Vznik: 1999 Rada vlády pre mimovládné   
                          neziskové  organizácie 

• Funkce: poradní, iniciační, kontrolní orgán  • Funkce: poradní, iniciační, kontrolní orgán 
• Složení: NNO, ústřední státní správa, kraj • Složení: NNO, ministerstva, ústřední orgány   

                    státní správy 
• 3 výbory: Výbor, pro spolupráci s regiony, 

Výbor pro spolupráci s EU, Výbor pro NIF + 
pracovní skupiny na konkrétní úkoly 

• Nemá výbory, vytváří pracovní skupiny složené  
    z členů i nečlenů Rady.  

• Činná v oblasti: 
 -    posuzuje podklady pro rozhodnutí vlády týkající  
        se NNO 
- kontrola spolupráce v oblastech státní správy a 

krajů v oblasti podpory NNO včetně dotační 
politiky z veřejných rozpočtů 

- informace vládě o využívání prostředků z NIF 
- analýza, zveřejňování informací o postavení 

NNO v rámci EU 
- soustřeďuje, projednává, předkládá vládě 

materiály vztahující se k vytváření vhodného 
prostředí pro NNO 

- spolupracuje na stanovení hlavních oblastí 
státní dotační politiky vůči NNO na další rok 

• Činná v oblasti:  
- iniciuje a posuzuje koncepční materiály pro 

rozhodnutí vlády týkající se NNO + vyjadřuje 
se k legislativním materiálům 

- spolupracuje s orgány ústřední státní správy na 
programu spolupráce státu a NNO na všech 
úrovních správy věcí veřejných 

- mapuje systém podpory NNO ze strany 
jednotlivých ministerstev v oblasti financování 
NNO a upozorňuje na nedostatky 

- usiluje o vytvoření příznivého právního a 
ekonomického prostředí pro činnost NNO 

- rozvíjí partnerství mezi veřejnou správou, 
třetím sektorem i na regionální a místní úrovni 

- usiluje o kapitálové posílení třetího  sektoru 
Rozdělení prostředků NIF  Kapitalizace nadací prostřednictvím výtěžku 

z privatizace se nezdařila 
Zdroj: (Úrad vlády SR, 1999; Úrad vlády SR, 2002b; Vláda ČR, 1998c; Vláda ČR, 2003b), vlastní zpracování 

 

 
V České republice funguje Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Byla 

zřízena v roce 1998 transformací Rady pro nadace, vytvořené v roce 1992. Na Slovensku 

je poradním orgánem Rada vlády pre mimovládné neziskové organizácie, založená roku 

1999.  Můžeme se domnívat, že slovenská strana byla při rozhodnutí zřídit poradní orgán 

vlády pro neziskový sektor inspirována českým vzorem. V obou případech se jedná o 

poradní, iniciační a kontrolní orgány, které  jsou prostředníkem vlád pro komunikaci mezi 

NNO a státní správou. V obou státech jsou tyto poradní orgány činné ve shodných 

oblastech, tj. posuzují podklady pro rozhodnutí vlády týkající se NNO, spolupracují 

s orgány ústřední státní správy na programu spolupráce státu a NNO na všech úrovních 

správy věcí veřejných, soustřeďují, projednávají, předkládají vládě materiály vztahující se 

k vytváření vhodného prostředí pro NNO, rozvíjí partnerství mezi veřejnou správou, třetím 

sektorem i na regionální a místní úrovni, usilují o kapitálové posílení třetího  sektoru apod.  
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Na základě zjištěných údajů lze konstatovat shodu v činnosti poradních orgánů vlád 

pro neziskové organizace v obou státech. Dřívější datum zřízení Rady vlády pro nestátní 

neziskové organizace v České republice naznačuje, že na Slovensku mohlo být zřízení 

Rady vlády pre mimovládné neziskové organizácie inspirováno právě Českou republikou. 

Jako úspěšnější ve své činnosti může být zatím považován český poradní orgán, neboť 

důležitým krokem, který se mu podařil, bylo rozdělení výnosů z akcií z druhé vlny 

kupónové privatizace mezi 73 českých nadací.  (Vláda ČR, 2003b) Jejich prostřednictvím 

byly tyto prostředky určeny celému neziskovému sektoru. Slovensko usilovalo o podobný 

krok, ale kapitalizace nadací prostřednictvím výtěžku z privatizace se nepodařila.  

 
 

V.4.2  Dotační  politika státu 

 

V.4.2.1  Dotační politika v České republice 

 

V roce 2003 využívalo 36 % NNO finanční zdroje od státní správy a samosprávy, 20 

% disponovalo příjmy z vlastní činnosti, 11 % nestátních neziskových organizací spoléhalo 

na pomoc českých i zahraničních podnikatelů a firem a 10 % čerpalo finanční prostředky 

od nadací a nadačních fondů. 7 % organizací neziskového sektoru získávalo příspěvky od 

individuálních dárců. Podíl členských příspěvků na financování NNO pak činil 6 %. 

Z anonymních sbírek plynula českým neziskovým organizacím 2 % příjmů, stejně jako od 

zahraničních zastupitelstev působících v České republice. (Současný, 2003; Tab. 8)   

 

            Tab.  8. Podíl finančních zdrojů na financování NNO v České republice 
PODÍL FINAN ČNÍCH ZDROJ Ů NA FINANCOVÁNÍ NNO 

Státní správa a samospráva (ministerstva, kraje, města, obce) 36 % 
Příjmy z vlastní činnosti 20 % 
Podnikatelé a obchodní firmy (české a zahraniční) 11 % 
Nadace a nadační fondy 10 % 
Individuální dárci (české a zahraniční osoby) 7 % 
Členské příspěvky 6 % 
Jiné zdroje 5 % 
Veřejnost (anonymní sbírky) 2 % 
Zahraniční zastupitelstva v ČR 2 % 

            Zdroj: Současný, 2003: 15 

 

Struktura finančních zdrojů nestátních neziskových organizací je do značné míry 

ovlivněna zaměřením organizace. Prakticky všechny nestátní neziskové organizace 
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získávají finanční zdroje v souvislosti se svým posláním. Pouze pětina českých NNO 

provozuje ještě jiné aktivity vedoucí k zisku prostředků na jejich činnost. (Jaká, 2004) 

Vlastní činnost jako jeden ze způsobů finančního zajišťování využívají zejména servisní 

organizace, organizace zaměřené na kulturu a ochranu památek, organizace působící v 

oblasti ekologie a ochrany přírody. Zatímco u některých organizací neziskového sektoru 

lze vysledovat větší podíl nestátních typů zdrojů, organizace zaměřené na sociální oblast, 

zdraví člověka a volnočasové aktivity jsou vysoce závislé na orgánech státní správy. 

Průměrně nestátní neziskové organizace kombinují příjmy ze čtyř různých typů zdrojů. 

Podíl těchto zdrojů na jejich ročním příjmu obvykle nebývá vyrovnaný. (Jaká, 2004: 13)  

 

Příspěvky od orgánů státní správy jsou tedy hlavním zdrojem příjmů nestátních 

neziskových organizací. I do budoucna považuje 44 % NNO státní správu za zásadní zdroj. 

Dotace od orgánů veřejné správy představují, a podle výhledu samotných organizací 

neziskového sektoru budou představovat, hlavní finanční podporu. (Jaká, 2004)  

 

Významným krokem, který stát učinil, aby pomohl rozvoji neziskového sektoru, bylo 

rozdělení prostředků z druhé vlny kupónové privatizace, vložených do Nadačního 

investičního fondu. Tyto peníze byly určeny na podporu rozvoje českých nadací a jejich 

prostřednictvím celého českého neziskového sektoru. Vybrané nadace obdržely finance 

z NIF ve dvou etapách, v letech 1998 – 2001. Celková částka 1,3 mld. Kč byla rozdělena 

mezi 73 nadací. (Vláda ČR, 2003)  

 

Stát podporuje nestátní neziskové organizace prostřednictvím dotací, příspěvků, 

grantů z rozpočtových kapitol státního rozpočtu a z rozpočtů krajů a obcí. Na dotace ze 

státního rozpočtu není právní nárok.  Rozpočtová pravidla České republiky, platná od 1. 1. 

2001, definují dotaci jako „ … peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních 

aktiv nebo Národního fondu, poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený 

účel.“  (Vláda ČR, 2001) Dotace je časově omezená na jeden rok a je účelově vázaná. O 

jakoukoliv změnu ve struktuře výdajů je třeba písemně žádat. Objem dotace nesmí 

přesáhnout 70 % rozpočtovaných výdajů na schválený projekt. Státní finance podléhají 

kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. Dotační politika státu v obecné poloze směřuje 

především na ty činnosti nestátních neziskových organizací, které sám stát neprovádí nebo 

které jsou nezbytně doplňkové nebo alternativní. Existují však činnosti výlučné nebo 

komplementární, které dotuje státní rozpočet na základě zákona. Dohnalová, 2004: 68)   
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Stanovení priorit a upřesnění oblastí služeb nestátních neziskových organizací, které 

stát hodlá nakupovat nebo podporovat, je úkolem Rady vlády pro nestátní neziskové 

organizace. Rada předkládá každoročně vládě pro příští rozpočtové období návrh, který 

obsahuje i analýzu minulého stavu dotací a předpokládané finanční prostředky, které 

resorty hodlají poskytovat nestátním neziskovým organizacím v příštím rozpočtovém 

období. Dotační politika se tedy realizuje v mezirezortní spolupráci ústředních orgánů 

státní správy s cílem koordinovat dotační úsilí a zefektivnit využití veřejných prostředků 

alokovaných na činnost NNO. Dotace poskytované organizacím prostřednictvím rozpočtů 

obcí a měst nejsou předmětem státní dotační politiky. (Dohnalová, 2004: 70-71) 

 

Z rozboru financování nestátních neziskových organizací, vypracovaného Radou 

vlády pro nestání neziskové organizace v roce 1999, vyplynulo, že dosavadní předpisy, 

které určovaly pravidla pro poskytování dotací obsahovaly řadu legislativních a 

praktických nedostatků. Nedostatečně byla vymezena kategorie dotace,  která nečinila 

dostatečný rozdíl mezi dotací poskytovanou právnickým a fyzickým osobám, působícím 

v podnikatelském prostředí, a mezi dotací poskytovanou subjektům,  působícím uvnitř 

neziskového sektoru. Předmětné ekonomické subjekty nebyly dostatečně definovány, 

nebylo zřetelné, zda stát hodlá nakupovat služby od NNO, nebo podporovat jejich rozvoj. 

Nebylo odlišeno, zda stát hodlá podporovat činnosti, směřující k naplňování veřejně 

prospěšného cíle nebo vzájemně prospěšného cíle členů NNO. Předpisy neupravovaly 

s dostatečnou podrobností povinnosti NNO, směřující k transparentnosti a veřejné 

kontrolovatelnosti hospodaření s různými finančními zdroji, k prokazování jejich 

kvalifikace k poskytování služeb, a to nejen vůči orgánům státní správy, jako 

poskytovatelům dotací, ale vůči veřejnosti vůbec. (Vláda ČR, 2000: 4)  

 

Vláda se rozhodla tyto nedostatky odstranit a vnést jasnější pravidla do poskytování 

státních dotací. Usnesením vlády č. 642/1999 byly schváleny nové Zásady pro poskytování 

dotací ze státního rozpočtu ČR. Tyto předpisy slouží k vypracování programů pro 

poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím na rok 2000 na úrovni orgánů státní 

správy a zároveň mají v koordinaci s ministerstvy přispět k vypracování dotační politiky 

státu a k vymezení  hlavních oblastí a priorit v činnostech NNO, které stát hodlá 

v rozpočtovém období nakupovat nebo podporovat (Vláda ČR, 2000: 4) 
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Od roku 1999 zpracovává sekretariát RNNO ve spolupráci s dotujícími resorty a 

dalším subjekty rozbor poskytování dotací z veřejných rozpočtů na projekty nestátních 

neziskových organizací pravidelně.  (Vláda ČR, 2003b) Zatímco v roce 1999 poskytla 

ministerstva, okresní úřady a magistráty na investičních a neinvestičních dotacích 

nestátním neziskovým organizacím celkem 3 045 282 tis. Kč (Graf 1) , v roce 2000 to bylo        

3 337 073 tis. Kč. Ministerstva poskytla v roce 1999 na dotacích NNO 2 171 313 tis. Kč, 

v roce 2000 to bylo již 2 467 264 tis. Kč. Nárůst finančních prostředků z vlastních rozpočtů 

na příspěvky NNO vykazují také magistráty. V roce 1999 poskytly na dotacích NNO 

celkem 504 134 tis. Kč, v roce 2000 to bylo již 601 180 tis. Kč. Ze srovnání vyplývá, že 

objem finančních prostředků, poskytovaných na aktivity NNO, se u všech sledovaných 

objektů meziročně zvýšil. (Vláda ČR, 2001: 4) (Tab. 9 ) 

 

Tabulka  9.  Finanční příspěvky z veřejných rozpočtů pro NNO podle úrovní přispívajících 
úřadů v letech 1999 – 2002 (v tis. Kč) 
 Ministerstva Okresní úřady 

 
Magistráty 

 
CELKEM 

 
1999 2 171 313 369 835 504 134 3 045 282 
2000 2 467 264 268 629 601 180 3 337 073 
2001 Vláda nezpracovávala Rozbor financování NNO 
2002 3 194 609,60 851 161,70  356 294,80 4 402 066,10 

Zdroj: (Vláda ČR, 2000; Vláda ČR, 2001; Vláda ČR, 2003a) 

 
 

 
 Graf  1. Finanční příspěvky z veřejných rozpočtů pro NNO podle úrovní přispívajících 

úřadů v roce 1999 
 

 
         Zdroj: (Vláda ČR, 2000) 
 
 

V roce 2000 schválila vláda na návrh Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 

poprvé hlavní oblast státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro 

rok 2001. (Příloha 5) Na stanovení těchto hlavních směrů státní dotační politiky vůči NNO 
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pro každý následující rozpočtový rok spolupracují všechna dotující ministerstva. Cílem 

materiálu je ujasnit si uvnitř ústřední státní správy a v meziresortní spolupráci co, kým a 

jakým způsobem bude podporováno z aktivit nestátních neziskových organizací 

v následujícím období. (Vláda ČR, 2003b: 7) Celý proces zpřístupnění informací o státní, 

ale i veřejné dotační politice vrcholí každoročně vydáním informace o poskytování dotací 

NNO z veřejných rozpočtů pro následující rozpočtový rok. Poprvé byla tato informace 

vydána v roce 2000 s platností pro rok 2001. (Vláda ČR, 2000) 

 

V souvislosti s reformou veřejné správy a vznikem krajů se situace pro poskytování 

dotací v letech 2001/2002 změnila. V roce 2001 Rada vlády pro nestátní neziskové 

organizace  rozbor financování nezpracovávala. (Vláda ČR, 2003a: 4) V roce 2002 byl 

Rozbor předložen vládě již počtvrté (poprvé 1998). Poprvé v něm však byly zachyceno 

financování nestátních neziskových orgánů z rozpočtu krajů. Ze srovnání údajů o dotacích 

poskytnutých ministerstvy v letech 2000  a 2002 vyplývá, že objem finančních prostředků 

se úhrnem mírně zvyšuje. (Tab. 9) Kraje poskytly ze svých vlastních rozpočtů na projekty 

NNO v roce 2002 celkovou částku 356 294 800,- Kč pro 2138 NNO na 2383 jejich 

projektů. Z rozpočtů pověřených obcí byla adresována celková částka  851 161 700,- Kč na 

10 670 projektů pro 8 322 NNO. (Vláda ČR, 2003: 6) (Graf 2, 3) 

 
Graf 2.    Podíl jednotlivých úrovní přispívajících         Graf  3.  Podíl jednotlivých úrovní přispívajících  
                úřadů na finančních prostředcích z                               úřadů na finančních prostředcích z 
                veřejných rozpočtů v roce 2000                                      veřejných rozpočtů v roce 2002  
    

               
 Zdroj: Vláda ČR, 2001                    Zdroj: Vláda ČR, 2003a 

 

V roce 1999 patřilo mezi hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním 

neziskovým organizacím poskytování sociálních služeb; ochrana a podpora zdraví, včetně 
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péče o zdravotně postižené; ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj; rozvoj kultury, 

záchrana kulturního dědictví; příprava na vstup do Evropské unie, spoluúčast na 

programech EU; rozvoj sportu a tělovýchovy; ochrana práv příslušníků národnostních a 

etnických menšin včetně menšiny rómské; péče o ohrožené a problémové skupiny 

obyvatel; ochrana spotřebitele včetně nájemních vztahů a pomoc při nenadálých 

událostech. V roce 2002 se počet oblastí státní dotační politiky rozrost z deseti na jedenáct 

Byl rozšířen o podporu rovných příležitostí mužů a žen.  (Vláda ČR, 2003; Vláda ČR, 

2000) (Příloha 5) 

 

Státní dotační politika na rok 2007 pak zahrnuje vůči roku 2002 další nové oblasti. 

(Příloha 5) V roce 2003 byla rozšířena o podporu  dobrovolnické služby. V roce 2004 

přibyla na seznam hlavních oblastí státní dotační politiky příprava a pomoc řešení 

mimořádných událostí krizových situací včetně humanitárních, bezpečnost provozu na 

pozemních komunikacích, zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež, 

protidrogová politika a  informační společnost. Rok 2005 přinesl další rozšíření, a to o 

možnost poskytování dotací na  podporu fungující rodiny, podporu financování probačních 

programů a rozvoje mediace v justici a podporu a rozvoj mezinárodních vztahů a 

spolupráce. Státní dotační politika na rok 2007 pak obsahuje již 23 hlavních dotačních 

oblastí státu vůči nestátním neziskovým organizacím. Oproti předchozímu období se nově 

objevuje podpora venkova, boj proti korupci  a  podpora rozvojové a transformační 

spolupráce, oblasti veřejné diplomacie.   

 

    Tabulka  10.  Investiční a neinvestiční dotace podle jednotlivých ministerstev v roce  
                            2002  (v tis. Kč) 

 
     Zdroj: Vlád ČR, 2003a 
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         Tabulka 11.   Vývoj objemu dotací z vybraných ministerstev  

                   v letech 1998 – 2002 (v tis. Kč) 

 
                                             Zdroj: Vláda ČR, 2003a 
 

Finanční prostředky na činnost nestátních neziskových organizací plynou 

především z rozpočtů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a 

sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva kultury České republiky. 

Přispěvateli jsou však i další ministerstva. (Tab. 10) Celkový objem dotací se zvyšuje, 

podíl jednotlivých ministerstev na financování nestátních neziskových organizací se však 

mění. Zatímco v roce 1999 poskytla vybraná ministerstva na podporu neziskových  

 
 
Graf  4.  Podíl jednotlivých krajů na celkových dotacích v roce 2002 

 
 
Zdroj: Vláda ČR, 2003a 

 

organizací celkovou částku 2 153 199 000,- Kč, v roce 2002 to bylo 3 182 992 000,- Kč. 

(Vláda ČR, 2003a) (Tab. 11) V roce 2002 se v Rozboru financování NNO z vybraných 
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veřejných rozpočtů poprvé objevují dotace z rozpočtů krajů. V roce 2002 bylo na činnost 

nestátních neziskových organizací vyčleněno v rozpočtech všech krajů České republiky 

celkem 3 562 294 810,- Kč. (Vláda ČR, 2003a)  Nejvíce dotací, 55, 7 % poskytlo hlavní 

město Praha. Příspěvky z ostatních krajů nepřesáhly 10 %. Nejmenší objem dotací vykázal  

kraj Olomoucký,  pod 1 %. (Vláda ČR, 2003a) (Graf 4 ) 

 

 

V.4.2.2  Dotační politika v Slovenské republice 

 

V roce 2002 získalo nejvíce organizací neziskového sektoru, tj. 45 %, finanční zdroje 

pro svoji činnost od podnikatelských subjektů, z jednoho  procenta z  daní a  jako dar od 

jednotlivců. U více než 40 % organizací se na celkových zdrojích příjmů aspoň nějakou 

částí podíleli fondy a nadace. (Filadelfiová, Dluhá, Marček, 2004:25) 37 % zkoumaných 

organizací mělo určitý podíl financí z vlastní činnosti, necelým 35 % organizací přispěli na 

činnost  samosprávy a 32,8 %  organizací uvedlo mezi zdroji příjmů členské příspěvky. 

(Filadelfiová, Dluhá, Marček, 2004:25) Ostatní zdroje byly reprezentované méně než 30 % 

organizací neziskového sektoru.  (Filadelfiová, Dluhá, Marček, 2004:25) Příspěvek od 

státních institucí se podařilo získat 26,6 %  soukromých organizací, z poplatků za služby 

mělo alespoň část příjmů pokrytých 18 % organizací. (Filadelfiová, Dluhá, Marček, 

2004:25) Úplně nejřidším zdrojem příjmů byly výnosy z majetku organizace, 9 %, a 

příjmy z veřejných sbírek, 8,2 %. (Filadelfiová, Dluhá, Marček, 2004:25) (Tab. 12)    

 
 
Tabulka   12.  Podíl jednotlivých zdrojů příjmů v neziskových organizacích na Slovensku  

Zdroje příjmů 
organizací ( v %) 

Podíl organizací podle % z celkového rozpočtu organizace 

0 Do 10 % 11-25 % 26-50 % 51 - 100 % Neuvedl 
Dary od podnikatelských 
subjektů  

55,4 18,0 10,3 8,1 2,6 5,6 

Dary od jednotlivců 56,7 24,0 4,7 3,9 6,4 4,3 
Příspěvky od státních 
institucí 

73,4 6,4 3,9 8,1 3,0 5,2 

Příspěvky od samosprávy 66,5 17,2 6,0 3,4 3,5 3,4 
Příjmy z 1 % daní 55,4 27,4 5,2 2,1 3,0 5,2 
Členské příspěvky 68,2 15,5 4,3 1,7 3,4 6,9 
Příjmy z činnosti 
organizace 

63,1 15,4 6,9 5,2 3,4 6,0 

Výnosy z majetku 
organizace 

91,0 8,1 0,5 - - 0,4 

Poplatky za služby 82,0 9,0 3,0 2,1 1,3 2,6 
Příjmy z fondů či nadací 59,7 3,8 6,9 6,4 17,6 5,6 
Příjmy z veřejných sbírek 91,8 2,6 0,9 2,6 0,4 1,7 
Jiné příjmy 82,8 4,8 5,1 0,9 1,7 4,7 
Zdroj: (Filadelfiová, Dluhá, Marček, 2004: 25) 
 



 84

 

Finanční  situaci v neziskovém sektoru na Slovensku po roce 1989 formovala 

rozsáhlá zahraniční pomoc.  Kromě toho se neziskové organizace mohly obrátit i na 

domácí dárce.  Slovensko nemá potřebné množství silných nadací s dostatečnou 

základnou, jejichž zhodnocováním lze přispívat na činnost neziskových organizací.  Po 

vzoru České republiky se pokusilo vyčlenit část prostředků z privatizace do základů 

domácích nadací, které by z výnosů takto zhodnocených prostředků podporovaly 

neziskové organizace. Tento postup nebyl úspěšný. (Filadelfiová, 2004:25)  

 

V dalších letech nejvýrazněji ovlivnil finanční situaci nestátních neziskových 

organizací odchod zahraničních dárců ze země a neexistence dostatečné domácí náhrady 

těchto prostředků podpory. Zahraniční dárci nemalou měrou přispívali k rozvoji občanské 

společnosti na Slovensku, ale díky jejich štědrosti nebyla drtivá většina NNO nucená 

přistoupit k postupné redukci závislosti na nich. To se odrazilo v nedostatečném rozvoji 

dalších finančních mechanismů pro podporu neziskového sektoru. Organizace nebyly 

nuceny vyhledávat alternativní zdroje financování, jako jsou například dostatečná podpora 

z veřejných zdrojů, dárcovství nebo spolupráce s jinými sektory.  

 

Relativní dostatek finančních prostředků ze zahraničních zdrojů dále nedokázal 

vytvářet tlak na vzájemnou konkurenci mezi jednotlivými organizacemi. V důsledku 

tohoto stavu organizace nedovedly  profesionalizovat  vlastní činnost, aplikovat 

marketingový přístup či zavádět jiné inovativní postupy. Odchod zahraničních dárců 

vyvolal započetí celospolečenské diskuze o nových formách financování nestátních 

neziskových organizací, o hledání nových domácích zdrojů. Pod vlivem měnících se 

podmínek financování dochází k silnému tlaku na profesionalizaci. Neziskové organizace 

musí dnes víc usilovat o přízeň různých dárců (Filadelfiová, 2004: 51-55) V oblasti 

financování z veřejných zdrojů se dá očekávat, že úloha státního a samosprávných 

rozpočtů se při podpoře neziskových organizací bude zvyšovat. Zejména, když uvolněné 

místo po chybějících zahraničních zdrojích nemá kdo zaplnit. Podpora z veřejných 

prostředků bude pro některé organizace nenahraditelná. (Filadelfiová, 2004: 73)  

 

Systém státního financování na Slovensku můžeme považovat stále za 

centralizovaný. Většina prostředků plyne nestátním neziskovým organizacím 

prostřednictvím centrálních orgánů, tj. ministerstev, sídlících v Bratislavě. Regionální  
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NNO se tak dostávají do nevýhody, když ztrácejí možnost přímo lobovat v centru. 

Slovenská republika nepatří mezi státy s vysokými podílem státu na financování 

neziskového sektoru, přesto existují organizace, zejména sociálních charakteru, které jsou 

na něm ve značné míře závislé. Přílišná závislost na státním financování může vést ke 

ztrátě občanského charakteru neziskových organizací. Proto například u NNO, které 

realizují projekty v oblasti monitoringu veřejné moci, dozoru veřejnosti a prosazování 

veřejného zájmu není jejich financování z veřejných zdrojů akceptovatelné. (Filadelfiová, 

2004: 56)  

 

V rámci přímé podpory financování NNO, v letech 1998-2002  vyčlenila vláda ve 

státním rozpočtu na podporu občanských sdružení, nadací podobných organizací celkem 

více než 5,5 mld. Sk. Podstatnější změna směrem  transparentnějšímu systému a 

podmínkám jejich přidělování však  nebyla dosažena. Nepodařilo se uskutečnit zásadní 

krok pro posílení nevládního neziskového sektoru prostřednictvím kapitalizace nadací 

z výnosů z privatizace. V červnu 2002 byla schválena novela zákona o dani z příjmů, která 

rozšířila možnost asignace 1 % z daní i právnických osob pro zákonem určené neziskové 

organizace. V oblasti financování NNO z veřejných rozpočtů chybí přehledný systém, 

základní principy a koncepce podpory nestátních neziskových organizací ze strany 

jednotlivých ministerstev. Určení zdrojů a účelů NNO je hodnoceno jako nejednoznačné. 

(Úrad vlády SR, 2002a)  

 

Neadekvátní finanční podpora nestátních neziskových organizací ze strany státu se 

dále projevuje i v tom, že její výška zaostává za prudkým nárůstem počtu NNO. Neziskové  

organizace se též střetávají s poměrně obtížných procesem získávání prostředků ze státních 

zdrojů. Na mnohých ministerstvech přetrvává původní, často netransparentní, systém 

dotačních mechanismů, který funguje už mnoho let a nezohledňuje nové podmínky 

neziskových organizací. (Filadelfiová, 2004: 56)  

 

Přidělování dotací ze strany státu nestátním neziskovým organizacím se v zásadě 

uskutečňuje dvěma způsoby. První možností je dotování na základě předloženého  

projektu, které činí  35 % z celkové sumy. Druhým způsobem jsou dotace dlouholetým 

příjemcům, tzv. tradičním organizacím, které jsou od svého vzniku sponzorované ze 

státních rozpočtu pravidelně, každoročně, bez ohledu na dosahované výsledky. Tyto dotace 

tvoří 65 % z celkové sumy. Tradičními organizacemi jsou např. Dobrovolná požiarna 



 86

ochrana, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Národné středisko pre ľudské 

práva, Slovenská humanitná rada atd. Kromě ministerstev byly dotace poskytovány i 

státními fondy, jako je např. Štátný fond kultúry Pro Slovakia, Protidrogový fond, Štátny 

fond telesnej kultúry nebo Štátny fond životného prostredia. Po jejich zrušení v roce 2001 

přešly kompetence na příslušná ministerstva. Jediným fondem, který ve své činnosti 

pokračuje je v současnosti Protidrogový fond. Ročně pro potřeby neziskových organizací 

přerozdělí 50 mil. Sk. (Filadelfiová, 2004: 59-60)  

 
Model poskytování informací o přidělování dotací nebyl  v polistopadovém 

Slovensku dlouhou dobu dostatečný. Nebyly známé podmínky a  možnosti získání dotací 

ani informace o jejich využívání adresáty ani o možnosti zpětné kontroly. Neúspěšný 

žadatel nezískával informace o důvodu zamítnutí, často ani informaci, že jeho žádost byla 

zamítnuta. Neexistovaly všeobecně platné standardy poskytování informací o dotační 

politice státu. Z dostupných informací nebyl zřejmý jednoznačný mechanismus 

rozhodování a přidělování dotací, ani to, kam přesně poskytnuté dotace směřovaly.  

V dubnu 2002 se vláda rozhodla tuto situaci řešit zavedením pevných pravidel o 

poskytování informací o dotacích. Schválila návrh nového modelu aktivního poskytování 

informací o procesu přidělování dotací. Zároveň uložila ministrům zveřejnit na oficiální 

internetové stránce informace o procesu přidělování dotací ze státního rozpočtu 

prostřednictvím rozpočtových kapitol  ministerstev. (Úrad vlády SR, 2002a)  

 

Dotace se ze státního rozpočtu poskytují jako běžné transfery, tj. výdaje, za něž 

příjemci neposkytují protislužby nebo zboží. Transfer může být jen finanční ve formě 

příspěvků, dotací a jiných finančních vztahů. Poskytování dotací z rozpočtových kapitol 

resortů se řídí vlastními předpisy a výnosy. (Úrad vlády SR, 2004) I když stát vydělí ročně 

pro položku „občanská sdružení, nadace a podobné organizace“ okolo 1 mld. Sk., reálný 

objem dotací pro nestátní neziskové organizace je mnohem nižší. Důvodem tohoto 

nepříznivého stavu je nejednoznačná specifikace pojmu „podobné organizace“ . Jde 

nejasnou definici, s více možnými alternativami výkladu v důsledku čehož dotace směřují i 

příjemcům jako jsou např. sportovní svazy a instituce, stavovské organizace, obce, 

jednotlivci apod. Tak dochází ke zkreslení výšky dotací určených jen pro nestátní 

neziskové organizace. Pravděpodobnost, že se běžná nestátní nezisková organizace bude 

úspěšně ucházet o státní dotaci je proto nízká. Stejně nízká je i pravděpodobnost, že se 

NNO vůbec rozhodně žádat finanční prostředky od státu. To ovlivňuje i fakt, že dotační 
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státní mechanismus se v mnohém liší od grantového mechanismu uplatňovaného 

v nadacích a to zejména svojí slabou flexibilitou, menší transparentností a též v návaznosti 

na jednoroční trvání projektu, tzn. každý projekt musí začít i skončit  v rámci 1 

kalendářního roku. S dotacemi ze státního rozpočtu spojuje i nemalá administrativní 

náročnost vykazování těchto prostředků i možnost kontroly z ministerstva. (Filadelfiová, 

2004: 61)  

 
Většina slovenských nestátních neziskových organizací působí v oblastech vzdělání a 

výchova, životní prostředí, kultura a v  sociálních službách. (Dluhá, Kouřil, 2002: 6) 

(Tab.13) Jejich činnosti jsou podporovány příslušnými ministerstvy. Ministerstvo práce, 

sociálních věcí a rodiny poskytuje dotace obcím na plnění úkolů v souladu s cíli 

Komplexního rozvojového programu rómských osad, na humanitní účely fyzickým 

osobám nebo NNO a nefinanční dotace pro nemocnice, které mohou požádat o pomůcky 

pro zdravotně postižené občany. Ministerstvo životního prostředí se zaměřuje na realizaci 

environmentálních opatření a akce zaměřené na zlepšení životního prostředí. Ministerstvo 

kultury směřuje finanční prostředky z rozpočtu na podporu ochrany památkového fondu, 

podporu literární a knižní kultury,  audiovize, kinematografie, rozvoj a prezentaci 

současného umění a kulturních aktivit. Přispívá k prezentaci kultury v zahraničí, pomáhá k 

rozvoji kultury menšin a péči o krajany v zahraničí. Z rozpočtové kapitoly ministerstva 

školství jsou poskytovány finanční prostředky převážně na podporu dětí a mládeže nebo 

sportu. Významné postavení má i Protidrogový fond. (Úrad vlády SR, 2004)  

 

                 Tabulka  13.  Neziskové organizace na Slovensku podle druhu činnosti 

 
                     Zdroj: (Dluhá, Kouřil, 2002: 13)  
                     Pozn.: zpracováno na základě výzkumu mezi NNO uskutečněného mezi roky 1998 -2002, organizace mohly volit 
                                více  možností. 
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Výše příspěvků na financování NNO z těchto ministerstev má klesající tendenci. 

Zatímco v roce 1998 poskytly Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce, sociálních věcí a 

rodiny, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství Slovenské republiky a 

Protidrogový fond nestátním neziskovým organizacím finanční prostředky v celkové výši 

705 620 000,- Sk, o rok později to bylo již jen 594 535 000,- Sk a v roce 2002 pouze 

419 989 000,- Sk. (Dluhá, Kouřil, 2002: 11)  (Tab.  14) 

 

Další finanční zdroje plynou nestátním neziskovým organizacím například 

z Ministerstva financí Slovenské republiky, a to na individuální potřeby obcí, na 

financování školství, podporu mládeže, na tělovýchovné, sportovní, zdravotnické, sociální, 

kulturní a environmentální účely nebo jako příspěvky politickým stranám. Ministerstvo 

výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky poskytuje dotace  pro regionální 

rozvojové agentury, sdružení na podporu aktivit euroregionálních sdružení, Ministerstvo 

zdravotnictví SR přispívá na financování zdravotních a sociálních účelů a humanitární 

pomoci. Důležitým poskytovatelem dotace je i Úřad vlády, který poskytuje finanční 

prostředky na podporu menšinové kulturní politiky, na sociální a kulturní potřeby rómské 

komunity, na aktivity zahraničních Slováků, na řešení problémů rómské komunity. (Úrad 

vlády SR, 2004)  

 

      Tabulka   14. Výše finančních prostředků z položky „občanská sdružení, nadace a podobné    
                              organizace“ vybraných ministerstev a Protidrogového fondu v letech 1998 – 2002 
                              (v tis. Sk) 

Rozpočtová kapitola 1998 1999 2000 2001 2002 
Ministerstvo práce, sociálních 
věcí a rodiny SR 

49 800 43 000 38 700 38 700 34 700 

Ministerstvo životního prostředí 
SR 

1 200 1 000 900 900 900 

Ministerstvo kultury SR 153 085 148 000 178 299 113 350 45 800 
Ministerstvo školství SR 451 535 352 535 322 802 321 652 288 589 

Protidrogový fond 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Celkem 705 620 594 535 590 701 524 602 419 989 

      Zdroj: (Dluhá, Kouřil, 2002: 11) 
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V.4.3  Srovnání podmínek pro financování nestátních    
                    neziskových organizací v České republice a       
                    Slovenské republice ze státních  zdroj ů 
 

 

V.4.3.1  Srovnání podmínek pro financování NNO 

 

Důležitou roli při vytváření vhodného prostředí pro finanční podporu NNO ze 

státních zdrojů hrají příslušné poradní orgány, neboť jejich cílem je zprostředkovat tok 

informací, týkajících se problematiky neziskové sféry, mezi nestátními neziskovými 

organizacemi, státní  správou a samosprávou. Koordinují spolupráci mezi orgány státní 

správy, kraji v oblasti podpory NNO včetně dotační politiky z veřejných rozpočtů.  

 

V České republice funguje Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Byla 

zřízena v roce 1998 transformací Rady pro nadace, vytvořené v roce 1992. Na Slovensku 

je poradním orgánem Rada vlády pre mimovládné neziskové organizácie, založená roku 

1999.  Můžeme se domnívat, že slovenská strana byla při rozhodnutí zřídit poradní orgán 

vlády pro neziskový sektor inspirována českým vzorem. V obou případech se jedná o 

poradní, iniciační a kontrolní orgány, které  jsou prostředníkem vlád pro komunikaci mezi 

NNO a státní správou. V obou státech jsou tyto poradní orgány činné ve shodných 

oblastech, tj. posuzují podklady pro rozhodnutí vlády týkající se NNO, spolupracují 

s orgány ústřední státní správy na programu spolupráce státu a NNO na všech úrovních 

správy věcí veřejných, soustřeďují, projednávají, předkládají vládě materiály vztahující se 

k vytváření vhodného prostředí pro NNO, rozvíjí partnerství mezi veřejnou správou, třetím 

sektorem i na regionální a místní úrovni, usilují o kapitálové posílení třetího  sektoru apod.  

 

Na základě zjištěných údajů lze konstatovat shodu v činnosti poradních orgánů vlád 

pro neziskové organizace v obou státech. Dřívější datum zřízení Rady vlády pro nestátní 

neziskové organizace v České republice naznačuje, že na Slovensku mohlo být zřízení 

Rady vlády pre mimovládné neziskové organizácie inspirováno právě Českou republikou. 

Jako úspěšnější ve své činnosti může být zatím považován český poradní orgán, neboť 

důležitým krokem, který se mu podařil, bylo rozdělení 1 % akcií z druhé vlny kupónové 

privatizace prostřednictvím NIF mezi 73 českých nadací.  (Vláda ČR, 2003b) Jejich 

prostřednictvím byly tyto prostředky určeny celému neziskovému sektoru. Slovensko 



 90

usilovalo o podobný krok, ale kapitalizace nadací prostřednictvím výtěžku z privatizace se 

nepodařila.  

 

V České republice tvoří dotace  od orgánů státní správy hlavní zdroj příjmů NNO. 

(Současný, 2003: 15) Na Slovensku zaujímá stát v podílu na financování nestátních 

neziskových organizací až páté místo. (Filadelifová et al., 2004: 25) (Tab. 15) Slovenské 

neziskové organizace byly zvyklé, na rozdíl od českých,  spoléhat více na zahraniční 

pomoc. Předpokládá se, že po odchodu zahraničních dárců se bude úloha rozpočtů státu a 

samospráv zvyšovat. Problémem slovenského neziskového sektoru je nedostatek silných 

nadací. (Filadelifová et al., 2004: 25)  Na základě uvedených údajů lze konstatovat, že 

podíl českého státu  na financování nestátních neziskových organizací je větší než na 

Slovensku a Česká republika tak poskytuje NNO větší podporu.  

 

   Tabulka 15.    Pořadí jednotlivých zdrojů příjmů na financování NNO v ČR a SR 

Pořadí ČR SR 

1. Státní správa a samospráva (ministerstva, kraje, 
města, obce) 

Podnikatelé  
(dary, asignace) 

2. Příjmy z vlastní činnosti Nadace, nadační fondy 
3. Podnikatelé a obchodní firmy (české a zahraniční) Vlastní činnost 
4. Nadace a nadační fondy Samosprávy 
5. Individuální dárci (české a zahraniční osoby) Členské příspěvky 
6. Členské příspěvky Státní instituce 
7. Jiné zdroje Poplatky za služby 
8. Veřejnost (anonymní sbírky) Výnosy z majetku organizace 
9. Zahraniční zastupitelstva v ČR Příjmy z veřejných sbírek 

    Zdroj: (Současný, 2003: 15; Filadelifová et al., 2004: 25)  

 

Do roku 1999 obsahovaly předpisy, které určovaly pravidla pro poskytování dotací 

v České republice řadu legislativních a praktických nedostatků. V roce 1999 vláda 

schválila Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu, čímž stanovila jasná 

pravidla. Od roku 1999 zpracovává prostřednictvím RNNO Rozbor poskytování dotací 

z veřejných rozpočtů za předchozí období pravidelně. Od roku 2000 rovněž každoročně 

vyhlašuje hlavní oblasti státní dotační politiky pro následující rok a vydává informaci o 

poskytování dotací. Shodně na Slovensku nebyla pravidla pro poskytování dotací dlouhou 

dobu dostatečná. Pevná pravidla zavedla vláda až v roce 2002 a současně uložila 

ministrům povinnost zveřejňovat zásady pro poskytování dotací na internetových 

stránkách. Na základě zjištěných dat můžeme říci, že situace v oblasti poskytování dotací 

byla v obou státech dlouhou dobu nedostatečná. Později obě země řešily nevyhovující 
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situaci zavedením pevných pravidel a povinností zveřejňovat údaje o dotacích. Lze 

konstatovat, že vývoj podmínek pro NNO v oblasti poskytování státních dotací probíhal 

v obou státech podobným způsobem. V České republice však  postupoval rychleji, neboť 

zde byla zpřesněná pravidla pro poskytování dotací zavedena již v roce 1999, na rozdíl od 

Slovenska, které tento krok podniklo až v roce 2002. 

 

V obou státech je dotace shodně časově omezena na jeden rok. Zatímco v České 

republice objem dotací z veřejných rozpočtů nestátním neziskovým organizacím 

každoročně vzrůstá, na Slovensku má klesající tendenci. (Tab. 16) Na základě těchto 

skutečností můžeme říci, že v prostřednictvím dotační politiky vytváří Česká republika 

vhodnější prostředí pro působení NNO než Slovenská.  

 

Tabulka  16.  Srovnání výše dotací NNO z vybraných ministerstev v letech 1998 – 2002 v České      
                        republice a Slovenské republice  
  1998 1999 2000 2001 2002 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 
(a rodiny) 

ČR 
(v tis. Kč) 

 

756.953 538 913 562 076 - 985 840 

SR 
( v tis. Sk) 

 

49 800 43 000 38 700 38 700 34 700 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

ČR 
(v tis. Kč) 

19.350 19 350 19 350 - 19 194 

SR 
( v tis. Sk) 

1 200 1 000 900 900 900 

Ministerstvo 
kultury 

ČR 
(v tis. Kč) 

79 608 91 682 216 315 - 125.951 

SR 
( v tis. Sk) 

153 085 148 000 178 299 113 350 45 800 

Ministerstvo 
školství 
(mládeže a 
tělovýchovy) 

ČR 
(v tis. Kč) 

843.030 972 702 1 140 517 - 1.594 497 

SR 
( v tis. Sk) 

451 535 352 535 322 802 321 652 288 589 

CELKEM ČR 
(v tis. Kč) 

1 698 941 1 622 647 1 938 258 - 2 725 482 

SR 
( v tis. Sk) 

655 620 544 535 540 701 474 602 369 989 

Zdroj: (Vláda ČR, 2003a, Zdroj: Dluhá, Kouřil, 2002: 11), vlastní zpracování 
Pozn:  V roce 2001 Vláda ČR Rozbor financování nezpracovávala 

 

          
Vstup do Evropské unie v roce 2004 vyvolal změnu podmínek pro NNO v obou 

zemích. Skončila většina předvstupních programů EU, ze kterých mnohé neziskové 

organizace čerpaly prostředky. Místo nich mají nyní možnost ucházet se o prostředky ze 

strukturálních fondů a Trustu pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě. 

Získání těchto peněz však bývá obtížnější. Po vstupu do EU opustilo obě země mnoho 
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významných zahraničních dárců. Přestože se obě země staly členy EU ke stejnému datu a 

za shodných podmínek, dopadla tato  skutečnost negativněji na slovenské NNO, jenž byly 

na příspěvcích od zahraničních dárců více závislé než české. Odchod zahraničních dárců 

vyvolal na Slovensku celospolečenskou diskuzi o nových formách financování. Očekává 

se, že poroste podíl státních zdrojů na financování NNO. 

 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že na utváření dotační politiky vůči NNO se 

v obou státech podílí příslušné poradní orgány vlád, konkrétně RNNO a RV MNO.  Na 

základě zjištěných údajů lze konstatovat shodu v činnosti poradních orgánů vlád pro 

neziskové organizace v obou státech. Dřívější datum zřízení RNNO v České republice 

naznačuje, že Slovensko mohlo být při zřízení RV MNO inspirováno právě Českou 

republikou. Obě  země shodně zavedly pevná pravidla pro poskytování dotací a stanovily 

povinnost zveřejňovat údaje o dotacích. V České republice však stát  postupoval rychleji, 

neboť zde byla zpřesněná pravidla pro poskytování dotací zavedena již v roce 1999, na 

rozdíl od Slovenska, které tento krok podniklo až v roce 2002. Lze konstatovat, že vývoj 

podmínek pro NNO v oblasti poskytování státních dotací probíhal v obou zemích 

podobným způsobem.  

 

V obou zemích se stát podílí na financování NNO prostřednictvím dotací z veřejných 

rozpočtů. V obou státech je čerpání dotace shodně omezeno na jeden rok.  Zatímco 

v České republice tvoří dotace od orgánů státní správy hlavní zdroj příjmů NNO, na 

Slovensku zaujímá stát v podílu na financování nestátních neziskových organizací až páté 

místo. Zatímco v České republice objem dotací z veřejných rozpočtů nestátním 

neziskovým organizacím každoročně vzrůstá, na Slovensku má klesající tendenci. Na 

základě uvedených údajů lze konstatovat, že podíl českého státu  na financování nestátních 

neziskových organizací je větší než na Slovensku a Česká republika tak poskytuje NNO 

větší podporu. Lze tedy tvrdit, že  prostřednictvím dotační politiky vytváří Česká republika 

vhodnější prostředí pro působení NNO než Slovenská. Za významný způsob přímé 

podpory státu je považováno rozdělení 1 % akcií z druhé vlny kupónové privatizace 

prostřednictvím NIF mezi 73 českých nadací. Závěr tedy zní, že v oblasti financování 

NNO ze státních zdrojů vytváří Česká republika lepší podmínky pro působení nestátních 

neziskových organizací než Slovensko.   
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V.4.3.2  Vliv podmínek pro financování NNO na nezis kový sektor 

 

 Rozdělení finančních prostředků z NIF je považováno za velmi vstřícný krok státu 

vůči neziskovému sektoru. Připomeňme, že v letech 1998 – 2001 obdrželo 73 českých 

nadací celkovou částku cca 1,3 mld. Kč. (Vláda ČR, 2003b)  O přínosu tohoto činu pro 

český neziskový sektor svědčí jak výše věnované částky, tak i skutečnost, že Slovensko se 

též, patrně dle českého vzoru, pokusilo o posílení neziskového sektoru prostřednictvím 

výtěžků z privatizace. Zde se však tato snaha se nezdařila. (Úrad vlády SR, 2002b) Pojďme 

se podívat, jak se rozdělení finančních prostředků z NIF projevilo na vývoji neziskového 

sektoru.  

 

                           Tabulka 17.   Statistika počtu NNO v ČR a SR v letech 2001 - 2004 

 Počet NNO v ČR Počet NNO v SR 

1998 36301 17149 
1999 39599 18730 
2000 43876 21357 
2001 48885 23784 
2002 55810 26104 
2003 58036 29168 
2004 60531 32504 
2005 62019 35518 

Meziroční nárůst 
1998-1999 

3298 
v %: 9,08 

1581 
v %: 9,21 

Meziroční nárůst 
1999-2000 

4277 
v %: 10,80 

2627 
v %: 14,02 

Meziroční nárůst 
2000-2001 

5009 
v %: 11,41 

2427 
v %: 11,36 

Meziroční nárůst 
2001-2002 

6925 
v %: 14,16 

2320 
v %: 9,75 

Meziroční nárůst 
2002-2003 

2226 
v %: 3,98 

3064 
v %: 11,73 

Meziroční nárůst 
2003-2004 

2495 
v %: 4,29 

3336 
v %: 11,43 

Meziroční nárůst 
2004-2005 

1488 
v %: 2,45 

3014 
v %: 9,27 

      Zdroj: (Aktualizovaná, 2006; Ekonomické, 2006), vlastní výpočty 

 

První etapa rozdělování příspěvků z NIF proběhla v roce 1998. V tomto období 

působilo na území České republiky 36 301 nestátních neziskových organizací. 

V následujícím roce stoupl jejich počet na 39 599, tzn., že  meziroční nárůst počtu NNO 

činil 9,08 %. (Tab.17, Příloha 4) Došlo tedy k posílení neziskového sektoru a my se 

můžeme domnívat, že toto posílení bylo pozitivně ovlivněno i rozdělením prostředků 

z NIF. Druhá etapa rozdělení prostředků z NIF proběhla v roce 2001, kdy bylo v České 

republice registrováno 48 885 NNO. Během dalšího roku to bylo již 55 810 organizací 
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neziskového sektoru, tzn. nárůst dokonce o 14,16 %. (Tab.17 , Příloha 4) I zde se můžeme 

domnívat, že na zvýšení počtu NNO působících na území České republiky v letech 2001 – 

2002 se příznivě projevilo rozdělení finančních prostředků z Nadačního investičního 

fondu. Na Slovensku se ve stejném období počet nestátních neziskových organizací rovněž 

zvyšoval. V období 1998 – 1999 činil meziroční nárůst 9,21 %, což se téměř shoduje 

s českými 9,08 % meziročního zvýšení počtu registrovaných NNO. (Tab. 17 , Příloha 4)  

Jelikož na Slovensku rozdělení prostředků neprobíhalo, musíme předpokládat, že zde 

působil jiný faktor, který příznivě ovlivňoval prostředí pro nestátní neziskové organizace. 

Mohu se domnívat, že tímto krokem mohlo být například zřízení Rady vlády pro 

mimovládne neziskové organizácie v roce 1999. (viz  Kap. V.1.1, Příloha 1) I v druhém 

období, tj. mezi léty 2001 – 2002 dochází na Slovensku, shodně jako v České republice 

k nárůstu počtu NNO, který zde činí 9,75 %. To je o trochu méně než v Česku, kde se 

počet NNO ve stejném období meziročně zvýšil  o  již zmíněných 14,16 %. (Tab. 17, 

Příloha 4) Lze konstatovat, že ačkoli faktory, které  v tomto období působily na Slovensku 

měly pozitivní vliv na neziskový sektor, rozdělení prostředků z NIF v České republice se 

na vývoji neziskového sektoru zřejmě projevilo výrazněji.  

 

Tabulka 18.  Přehled  dotací NNO z jednotlivých ministerstev na Slovensku v letech 1996 – 2004 
                      ( v tis. Sk) 

Zdroj: (Marček, 2004) 
 



 95

V roce 2004 vstoupily obě země do Evropské unie. Skončila většina předvstupních 

programů EU, ze kterých mnohé neziskové organizace čerpaly prostředky. Místo nich mají 

nyní možnost ucházet se o prostředky ze strukturálních fondů a Trustu pro občanskou 

společnost ve střední a východní Evropě. Získání těchto peněz je však považováno za  

obtížnější. Po vstupu do EU opustilo oba státy mnoho významných zahraničních dárců. 

Zdá se, že tato skutečnost dopadla negativněji na slovenské NNO, jenž byly na příspěvcích 

od zahraničních dárců více závislé než české. Odchod zahraničních dárců vyvolal na 

Slovensku celospolečenskou diskuzi o nových formách financování. Očekává se, že 

poroste podíl státních zdrojů na financování NNO. (Filadelfiová et al., 2004: 51) Zda bude 

tento předpoklad naplněn bude jistě zajímavé sledovat na měnící se výši dotací ze státního 

rozpočtu nestátním neziskovým organizacím.  Ačkoli v roce 2003 získaly na Slovensku 

NNO na dotacích částku 1 073 328 tis. Sk  (Marček, 2004) a  v roce 2004 objem dotací 

vzrostl na  1 080 632 tis. Sk. (Marček, 2004) (Tab.18), nelze se podle mého názoru 

domnívat, že tento stav byl způsoben právě odchodem zahraničních dárců a nutností hledat 

nové zdroje financování. Pro učinění tohoto závěru by bylo nutné sledovat vývoj množství 

dotací NNO ze státních rozpočtů za delší časové období, což v současné době, vzhledem 

k relativně nedávnému datu vstupu zemí do EU, ještě není možné. 

 

Přestože v období 2004 – 2005 dochází v České republice k nárůstu počtu NNO o 

2,45 % a na Slovensku dokonce o 9,27 %, (Tab. 17) (Příloha 4) lze vysledovat oproti 

předchozímu období, tj. 2003 – 2004, kdy v Česku byl zaznamenáno zvýšení počtu NNO o 

4,29 % a na Slovensku 11,43 %, (Tab. 17) (Příloha 4) zpomalení tempa růstu množství 

evidovaných nestátních neziskových organizací. Lze se domnívat, že na tomto stavu se 

mimo jiné projevil i vstup obou států do EU a ukončení možnosti ucházet se o prostředky 

z předstupních programů EU. Přesto tempo růstu počtu NNO na Slovensku zůstává vyšší 

než v České republice. Mohu se domnívat, že vlivem, který tento stav způsobil může být 

např. zvýšení daňové asignace na 2 % v roce 2004. (viz Kap. V.3.1; Příloha 1) 

 

V souladu s výše uvedenými fakty lze tvrdit, že větší objem finančních prostředků  

poskytovaných NNO  představuje větší podporu neziskovému sektoru. Je však nutno 

upozornit na nebezpečí přílišné závislosti nestátních neziskových organizací na státním 

financování. Jedním z principů financování NNO je vícezdrojovost.  Závislost na jedné z 

možností financování, v tomto případě na státu, nenutí organizaci vyhledávat nové zdroje, 

neklade tlak na profesionalizaci, což může vést ke ztrátě konkurenceschopnosti organizace.  
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Závěry prezentované v této kapitole jsou výsledkem analýzy dat, která jsem měla 

k dispozici. Docházím k ním na základě srovnání faktorů a jejich aplikace na konkrétní 

počty NNO v obou státech. Nemohu je doložit žádným výzkumem, ani stanoviskem jiné 

osoby.  
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VI  ZÁVĚR 
 

Mým záměrem bylo vytvořit komparativní studii, která by především popsala a 

porovnala tři vybrané faktory (věcně  právní předpisy, daňové zákony a financování NNO 

ze státních zdrojů), jimiž stát ovlivňuje charakter neziskového sektoru, a na základě 

zjištěných výsledků určila, zda vytváří příhodnější podmínky pro rozvoj neziskového 

sektoru Česká republika nebo Slovenská. Cílem bylo podat rámcový přehled o 

sledovaných faktorech v obou zemích.  Tato studie je zároveň inspirací pro další výzkum, 

nabízí se možnost rozpracovat některý z faktorů podrobněji, např. vysledovat, jak jsou 

výhody plynoucí z daňových zákonů využívány nestátními neziskovými organizacemi 

v praxi a na základě dosažených zjištění určit, zda se jedná skutečně o výhody. Případně by 

bylo zajímavé věnovat se další možné formě podpory státu NNO, a sice zadávání 

veřejných zakázek. Na základě prostudovaných materiálů se domnívám, že právě tato 

možnost není v praxi příliš využívána.  

 

V následujících řádcích bych ráda dosažené výsledky alespoň v krátkosti přiblížila. 

Na základě analýzy a srovnání věcně právních úprav, které určují legislativní podmínky 

pro vznik, zánik a činnost nestátních neziskových organizací v České a Slovenské 

republice, lze konstatovat, že panuje velká shoda v základním legislativním vymezení 

neziskového sektoru v obou státech, jednotlivé definice jsou téměř totožné. Ve srovnání se 

ovšem ukazuje, že slovenská úprava je podrobnější, konkrétnější, z čehož vyplývá menší 

možnost pro spekulace a současně pro možné soudní spory, k nimž by mohlo na základě 

nesprávného výkladu zákona dojít. Česká legislativa obsahuje obecnější definice a tedy 

současně prostor pro více možných způsobů výkladu zákona, což může činnost NNO více 

komplikovat. Domnívám se, že především vzhledem k větší konkrétnosti jednotlivých 

ustanovení, vytváří příhodnější podmínky pro rozvoj neziskového sektoru v této oblasti  

Slovensko. 

 

Rovněž daňové zákony ve značné míře vytváří shodné prostředí pro nestátní 

neziskové organizace v obou státech. Shoda panuje v zákonu o dani z nemovitostí, o 

silniční dani a o dani z přidané hodnoty. Naproti tomu zákon o dani dědické, darovací a 

z převodu nemovitostí nabízí více výhod slovenským NNO. Je podrobnější, postupně se 

věnuje jak dani dědické, darovací, tak z převodu nemovitostí. Neziskové organizace na 

Slovensku, bez ohledu na náplň jejich činnosti, nejsou plátci daně dědické.  Naopak 
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poplatníkem daně z převodu nemovitostí jsou všechny neziskové organizace, bez ohledu 

na činnost, kterou vykonávají. V České republice se zákon dani dědické ani dani z převodu 

nemovitostí podrobněji nevěnuje. Zákon o dani z příjmů v Česku umožňuje  právnickým 

osobám odečíst ze základu daně hodnotu darů poskytnutých neziskovým organizacím. 

Efektivita tohoto zákona je ovšem zpochybňována. Na Slovensku byla možnost odpočtu 

daru zrušena v roce 2003. Slovenský stát dále  podporuje NNO zavedením daňových 

asignací. Od roku 2002 umožňuje zákon poukázat 1 %  z daně fyzických osob ve prospěch 

poplatníkem určené osoby k veřejně prospěšnému účelu. V roce 2004 byla na Slovensku 

tato možnost rozšířena i na právnické osoby a daňová asignace zvýšena na 2 % . Česká 

republika tuto možnost zatím nenabízí. Daňové zákony tedy vytváří v obou státech ve 

většině případů pro NNO shodné prostředí. Výjimkou je zákon o dani z příjmů, který, 

hlavně díky daňovým asignacím, nabízí více výhod pro nestátní neziskové organizace na 

Slovensku.  

 

Opačný závěr přináší analýza a srovnání státní dotační politiky vůči nestátním 

neziskovým organizacím v obou státech. Oba státy zřizují poradní orgány pro komunikaci 

mezi státem a NNO, které přispívají k utváření dotační politiky státu vůči NNO. Česká 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace však byla zřízena již v roce 1998, 

transformací dřívější Rady pro nadace, slovenská Rada vlády pre mimovládné neziskové 

organizácie vznikla až v roce 1999. Oba státy zavedly zpřesňující systém pravidel pro 

poskytování dotací, Česká republika v roce 1999, Slovenská až v roce 2002.  Výše dotací 

poskytovaných NNO v Česku každoročně vzrůstá, na Slovensku dochází k jejímu poklesu. 

Významným krokem státu na podporu neziskového sektoru je považováno rozdělení 1 

% akcií z druhé vlny kupónové privatizace prostřednictvím Nadačního investičního fondu 

mezi 73 českých nadací, jejichž prostřednictvím byly tyto prostředky určeny celému 

neziskovému sektoru. Slovensko usilovalo o podobný krok, ale kapitalizace nadací 

prostřednictvím výtěžku z privatizace se nepodařila. Lze se domnívat, že v oblasti 

financování je Česká republika pro Slovenskou inspirací. Z této komparace tedy vychází 

jednoznačně lépe Česká republika, která vytváří příhodnější prostředí pro financování 

nestátních neziskových organizací z prostředků státu.   

  

Na základě prostudovaných pramenů a závěrů vyplývajících z této práce lze potvrdit 

hypotézu stanovenou v úvodu. Bylo prokázáno, že po rozpadu federace působí na 

formování neziskových sektorů v obou zemích rozdílné podmínky. Přesto nelze 
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přehlédnout vzájemnou inspiraci obou sektorů. Důkaz pro toto tvrzení nacházím např. v 

 Programovém prohlášení  české vlády z roku 2005, kde se praví:  „Vláda bude významnou 

část svého úsilí věnovat systematické a cílené podpoře neziskových organizací …  za tímto 

účelem vláda zváží přijetí zákona o daňových asignacích … “. (Vláda, 2005) Naopak 

Slovensko by rádo převzalo český model financování neziskového sektoru. (Filadelfiová et 

al., 2004)  

 
Z prostudovaných pramenů je patrné, že v obou zemích se neziskový sektor dnes již 

stává pevnou součástí veřejného prostoru obou států.  Vlády obou zemí si uvědomují 

nutnost budovat občanskou společnost pro rozvoj demokracie a chápou významnou roli 

NNO ve společnosti, jako  alternativy v poskytování služeb i jako strážce demokracie.  
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Příloha 1 
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Příloha 2 
 
 
 
 
 
 
 

Statistika počtu nestátních neziskových organizací v České republice  
v letech 1990 - 2006 

 
 

                                                                                                                             Tab. 1 

 
 

                   Zdroj: (Aktualizovaná, 2006) 
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Příloha 3 
 
 
 
 
 
 
 

Vývoj organizační struktury – statistika počtu NNO na Slovensku 
 v letech 1993 - 2005 

 
 
           Tab.2 
Právní forma 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
 Ostatní 

neziskové 
organizace 

11927 15138 20138 16320 15604 17149 18730 

Rozpočtové 
organizace 

2142 1985 1944 1957 1040 5005 5108 

Příspěvkové 
organizace 

2674 2255 2174 1371 4948 988 1104 

NEZISKOVÉ 
ORGANIZACE 
CELKEM 

16743 19378 24256 19648 21592 23142 24942 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005  
Ostatní 
neziskové 
organizace 

21357 23784 26104 29168 32504 35518  

Rozpočtové 
organizace 

5070 5071 6410 6470 6612 6654  

Příspěvkové 
organizace 

1058 1350 1360 1354 962 895  

NEZISKOVÉ 
ORGANIZACE 
CELKEM 

24785 30205 33874 36992 40078 43067  

 
Zdroj: (Ekonomické, 2006) 
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Příloha 4 
 
 

Srovnání vývoje počtu nestátních neziskových organizací v České 
republice a na Slovensku v letech 1993 - 2005 

 
 
                                                                                                                                                                 Tab. 3 

 Počet NNO v ČR Počet NNO v SR Poměr SR : ČR 
 

1993 24462 11927 0,48 
1994 28778 15138 0,52 
1995 31067 20138 0,64 
1996 32200 16320 0,50 
1997 35587 15604 0,43 
1998 36301 17149 0,47 
1999 39599 18730 0,47 
2000 43876 21357 0,48 
2001 48885 23784 0,48 
2002 55810 26104 0,46 
2003 58036 29168 0,50 
2004 60531 32504 0,53 
2005 62019 35518 0,57 

Zdroj: (Ekonomické, 2006; Aktualizovaná, 2006) 
 
 
 

                                                                                                                                                                 Tab. 4 
Meziroční nárůst ČR SR 

 
1993-1994 

 
4316 

v %: 17,64 
3211 

v %: 26,92 
1994-1995 

 
2289 

v %: 7,95 
5000 

v %: 33,02 
1995-1996 

 
1133 

v %: 3,64 
3818 

v %: 18,95 
1996-1997 

 
3387 

v %: 10,51 
-716 

v %: -4,38 
1997-1998 

 
714 

v %: 2,00  
1545 

v %: 9,90 
1998-1999 

 
3298 

v %: 9,08 
1581 

v %: 9,21 
                  1999-2000 
 

4277 
v %: 10,80 

2627 
v %: 14,02 

2000-2001 
 

5009 
v %: 11,41 

2427 
v %: 11,36 

2001-2002 
 

6925 
v %: 14,16 

2320 
v %: 9,75 

2002-2003 
 

2226 
v %: 3,98 

3064 
v %: 11,73 

2003-2004 
 

2495 
v %: 4,29 

3336 
v %: 11,43 

2004-2005 
 

1488 
v %: 2,45 

3014 
v %: 9,27 

Zdroj: (Ekonomické, 2006; Aktualizovaná, 2006) 
 
 



 112

 
 
Příloha 5 
 
 
 
 
 
 
 

Hlavní oblasti státní dotační politiky České republiky vůči nestátním 
neziskovým organizacím v letech 1999 – 2005 včetně návrhu na rok 2007 

 
 

                                                                                                                                                                     Tab. 5 
 1999 2000 2002 2003 

1. Poskytování sociálních služeb Poskytování sociálních 
služeb 

Poskytování sociálních 
služeb 

Poskytování sociálních 
služeb 

2. Ochrana a podpora zdraví, 
včetně péče o zdravotně 

postižené, 

Ochrana a podpora zdraví, 
včetně péče o zdravotně 

postižené, 

Ochrana a podpora zdraví, 
včetně péče o zdravotně 

postižené, 

Ochrana a podpora zdraví, 
včetně péče o zdravotně 

postižené,  

3. Ochrana životního prostředí, 
udržitelný rozvoj 

Ochrana životního 
prostředí, udržitelný rozvoj 

Ochrana životního 
prostředí, udržitelný rozvoj 

Ochrana životního 
prostředí, udržitelný rozvoj 

4. Rozvoj kultury, záchrana 
kulturního dědictví 

Rozvoj kultury, záchrana 
kulturního dědictví 

Rozvoj kultury, záchrana 
kulturního dědictví 

Rozvoj kultury, záchrana 
kulturního dědictví 

5. Příprava na vstup do 
Evropské unie, spoluúčast na 

programech EU 

Příprava na vstup do 
Evropské unie, spoluúčast 

na programech EU 

Příprava na vstup do 
Evropské unie, spoluúčast 

na programech EU 

Příprava na vstup do 
Evropské unie; spoluúčast 
státu na programech EU 

6. Rozvoj sportu a tělovýchovy Rozvoj sportu a 
tělovýchovy 

Rozvoj sportu a 
tělovýchovy 

Rozvoj sportu a 
tělovýchovy 

7. Ochrana práv příslušníků 
národnostních a etnických 
menšin včetně menšiny 

rómské 

Ochrana práv příslušníků 
národnostních a etnických 

menšin včetně menšiny 
rómské 

Podpora rovných 
příležitostí mužů a žen 

Podpora rovných 
příležitostí mužů a žen 

8. Péče o ohrožené a 
problémové skupiny obyvatel 

Péče o ohrožené a 
problémové skupiny 

obyvatel 

Práva příslušníků 
národnostních a etnických 
menšin, včetně menšiny 

rómské 

Rozvoj dobrovolnické 
služby 

9. Ochrana spotřebitele včetně 
nájemních vztahů 

Ochrana spotřebitele 
včetně nájemních vztahů 

Péče o ohrožené a 
problémové skupiny 

obyvatel 

Podpora programů 
příslušníků národnostních 

a etnických menšin 

10. Pomoc při nenadálých 
událostech  

Pomoc při nenadálých 
událostech  

Ochrana spotřebitele a 
ochrana nájemních vztahů 

Péče o ohrožené a 
problémové skupiny 

obyvatel 

11.   Pomoc při nenadálých 
událostech 

Ochrana spotřebitele a 
ochrana nájemních vztahů 

12.    Pomoc při nenadálých 
událostech 

       Zdroj: (Vláda ČR, 2000; Vláda ČR, 2001, Vláda ČR, 2003a; Vláda ČR, 2006a), ) 
       Poznámka: v roce 2001 RNNO Rozbor financování nezpracovávala, hlavní oblasti dotační politiky nebyly určeny 
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Příloha 5 - pokra čování 
 

Hlavní oblasti státní dotační politiky České republiky vůči nestátním neziskovým 
organizacím v letech 1999 – 2005 včetně návrhu na rok 2007 

                                                                                                                                                                     Tab. 6          
 2004 2005  2007 

1. Poskytování sociálních služeb Poskytování sociálních služeb Poskytování sociálních 
služeb 

2. Ochrana a podpora zdraví, 
včetně péče o zdravotně 

postižené, chronicky nemocné 
a seniory 

Ochrana a podpora zdraví, 
včetně péče o zdravotně 

postižené, chronicky nemocné 
a seniory 

Ochrana a podpora zdraví, 
včetně péče o zdravotně 

postižené, chronicky 
nemocné a seniory 

3. Ochrana životního prostředí, 
udržitelný rozvoj 

Ochrana životního prostředí, 
udržitelný rozvoj 

Ochrana životního 
prostředí, udržitelný rozvoj 

4. Vzdělávání a rozvoj lidských 
zdrojů 

Vzdělávání a rozvoj lidských 
zdrojů 

Vzdělávání a rozvoj 
lidských zdrojů 

5. Podpora, rozvoj a prezentace 
kultury, záchrana kulturního 

dědictví 

Rozvoj, podpora a prezentace 
kultury, ochrana kulturního 

dědictví 

Rozvoj, podpora a 
prezentace kultury, 
ochrana kulturního 

dědictví 

6. Zapojení do programů EU Zapojení do programů  EU Zapojení do zahraničních 
programů 

7. Rozvoj sportu a tělovýchovy Rozvoj sportu a tělovýchovy Rozvoj sportu a 
tělovýchovy 

8. Podpora rovných příležitostí 
žena a mužů 

Podpora rovných příležitostí 
žena a mužů 

Podpora rovných 
příležitostí žena a mužů 

9. Rozvoj dobrovolnické služby Podpora fungující rodiny Podpora fungující rodiny 

10. Podpora programů 
příslušníků národnostních a 

etnických menšin 

Rozvoj dobrovolnické služby Rozvoj dobrovolnické 
služby 

11. Péče o ohrožené a 
problémové skupiny obyvatel 

Podpora programů 
příslušníků národnostních a 

etnických menšin 

Podpora programů přísl. 
národnostních menšin a 

etnických skupin vč. 
integrace přísl. romských 

komunit a integrace 
cizinců 

12. Ochrana spotřebitele a 
ochrana nájemních vztahů 

Péče o ohrožené a 
problémové skupiny obyvatel 

Podpora venkova 

13. Příprava a pomoc řešení 
mimořádných událostí a 

krizových situací, rozvojová 
pomoc 

Ochrana spotřebitele a 
ochrana nájemních vztahů 

Péče o ohrožené a 
problémové skupiny 

obyvatel 

14. Bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích 

Příprava a pomoc řešení 
mimořádných událostí 

krizových situací a rozvojová 
pomoc 

Ochrana spotřebitele a 
ochrana nájemních vztahů 

15. Zájmová a další 
volnočasová činnost pro děti 

a mládež 

Bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích 

Příprava a pomoc řešení 
mimořádných událostí 

krizových situací včetně 
humanitárních 

16. Drogová problematika Zájmová a další volnočasová 
činnost pro děti a mládež 

Bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích 

17. Informa ční společnost Podpora financování 
probačních programů a 
rozvoje mediace v justici 

Zájmová a další 
volnočasová činnost pro 

děti a mládež 

18.  Drogová problematika Podpora financování 
probačních programů a 

rozvoje mediace v justici 

19.  Informační společnost Protidrogová politika 

20.  Podpora a rozvoj 
mezinárodních vztahů a 

spolupráce 

 
Boj proti korupci 

 Informační společnost 
Podpora a rozvoj 

mezinárodních vztahů a 
spolupráce 

Rozvojová a 
transformační 

spolupráce, oblast 
veřejné diplomacie 

        Zdroj: (Vláda ČR, 2000; Vláda ČR, 2001, Vláda ČR, 2003a; Vláda ČR, 2006a) 
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Curriculum vitae  
 
Osobní údaje: 
 
Jméno   Ivana Köstelová 
Datum narození 13. 3. 1976 
Rodinný stav  svobodná 

                          Národnost     česká 
                          Státní příslušnost   ČR 
                          Trvalé bydliště   Wolkerova 389/II, Klatovy 
 
Vzdělání: 
 
2004 -    Karlova univerzita Praha 
   Fakulta humanitních studií 
   obor Občanský sektor 
2001 – 2004  Západočeská univerzita Plzeň 
   Fakulta humanitních studií 
   obor Humanistika 
1994 – 1996  Střední průmyslová škola dopravní 
   obor Celní deklarant 
1990 - 1994  Obchodní akademie Klatovy 
1982 -1990  Základní škola Klatovy  
 
Dosavadní praxe: 
 
1998 -    účetní, fakturantka firmy J + J  Linea sped, s. r. o. Klatovy 
1996 – 1998  celní deklarant, administrativní pracovnice firmy J + J  Linea alfa, 
              s. r. o. Klatovy 
 
Jazykové znalosti: angličtina: pokročilá aktivně    
                                    němčina: pasivně  
 
Státní zkoušky: angličtina, psychologie, filosofie, české dějiny 
Bakalářská práce na téma: Velká francouzská revoluce z pohledu vybrané beletrie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 115

Slovník d ůležit ějších jmen a pojm ů 
 
1. Slovenské neziskové servisní centrum (SNSC) – sdružení odborníků, kteří se zabývají právními, 
ekonomickými a finančními aspekty, které determinují činnost NNO. Jde o otevřenou organizaci, jejíž 
primární strategií je sdružovat špičkové odborníky, prostřednictvím kterých chce sloužit jako odborný garant 
pro třetí sektor ve zmíněných oblastech jak dovnitř, tak navenek.  
 
Anheier Helmut K. – politolog, sociolog. Narozen 1954 v Německu. Založil Centre for Civil Society na 
London School of Economics, v letech 1998 – 2002 byl jeho ředitelem; od roku 2002 profesor a ředitel 
Centre of Civil Society, School of Public Policy and Social research, University of California. Zabývá se 
zejména problematikou občanského a neziskového sektoru. Mezi hlavní díla patří: When the things go 
wrong: Organizational Failures and Breakdowns, The Study of Nonprofit Enterprise: Theories and 
Approaches, The Third Sector at the Crossroads, Nástup neziskového sektoru, mezinárodní srovnání apod.  
 
Bašta Jaroslav – v současné době náměstek ministra zahraničních věcí. Vletech 1998 - 2000 ministr bez 
portfeje. V tomto období došlo k pozitivnímu obratu ve vztahu  státu k NNO. Praktickým důkazem obratu se 
stalo rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jímž byly ve dvou etapách, v letech  1998 – 2001, 
konečně rozděleny příspěvky z NIF vybraným českým nadacím. Ministr Jaroslav Bašta,  odpovědný za 
neziskový sektor, popsal vztah vlády k nestátním neziskovým organizacím následovně: „Nevnímám 
občanské neziskové organizace jako soupeře, nýbrž partnera státu při řešení problémů společnosti. Vnímám 
je jako jednu z forem péče občanů o společnost.“  Až do roku 1999 se česká vláda nestátním neziskovým 
sektorem jako celkem nezabývala. Změnu prosadil teprve ministr Jaroslav Bašta.  
 
Časopis EFEKT -  odborný dvojměsíčník pro manažerské a ekonomicko-právní otázky organizací 
nezaložených a nezřízených za účelem podnikání. Jeho hlavním cílem je poskytovat profesionální informace 
pro správu a řízení pro občanská sdružení, neziskové organizace poskytující všeobecně prospěšné služby, 
nadace, neinvestiční fondy, církevní a náboženské organizace, politické strany a hnutí.  Vydavatelem je 1. 
Slovenské neziskové servisní centrum (1.SNSC)  

 
Členství – dobrovolná a zpravidla písemně či jinak potvrzení příslušnost k nějaké organizaci, skupině apod. 
 
Daňová asignace –  možnost daňového poplatníka poukázat určité procento svých daní konkrétní neziskové 
organizaci. Na Slovensku zavedena poprvé tato možnost v roce 2002. Poplatník daně z příjmů mohl poukázat 
1 % jím zaplacené daně na úhradu výdajů na vzdělání, zdravotní péči, sociální péči, na tělovýchovu, sport, 
ochranu životního prostředí, kulturu nebo obnovu kulturních památek ve prospěch jím určené fyzické osoby 
nebo právnické osoby. Novelou zákona o dani z příjmu č. 595/2003 byla daňová asignace zvýšena na 2 %.
 
Dar – finanční podpora, dotace, dar organizaci či jednotlivci k převzetí, provozování dobročinných aktivit. 
 
Dárce – jednotlivci či organizace, jež nezištně něco poskytují.  
 
Darování – právní vztah založený dohodou, kterou se dárce, aniž by měl právní povinnost, zavazuje, že 
bezúplatně poskytne majetkové plněné obdarovanému, který dar přijímá.  
 
Demokracie – vláda lidu; společenský systém založený na principu podřízení menšiny většině a zároveň na 
uznání rovnosti, svobod a politických práv občanů; součástí moderní demokracie je svoboda projevu, 
vyznání, spolčování, princip suverenity lidu , tvorba vůle lidu se uskutečňuje všeobecnými volbami. 
Demokracie je spjata s hodnotami - rovnost, svoboda, tolerance, kompromis.  
 
Dotace – forma poskytnutí určitého množství financích prostředků, nejčastěji ze státní rozpočtu (nebo 
z územního rozpočtu). Může a nemusí být stanovena na konkrétní účel.  
 
Econnet – občanské sdružení, nestátní nezisková organizace, která pomáhá ostatním organizacím 
neziskového sektoru v ČR využívat informační technologie a internet a ve svém zpravodajství se zároveň 
věnuje dění, které se tohoto sektoru dotýká. Nabízí informační a mediální servis. Vzniklo v roce 1991. 
 
Fundraising – objevování a vyhledávání možných dárců způsoby, jak tyto dárce žádat o peníze.  
 
Fyzická osoba – každá lidská bytost, která má práva a povinnosti (tato způsobilost vzniká narozením a 
zaniká smrtí.  
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Grant  – finanční částka, které je udělována nestátní neziskové organizaci, vědeckému kolektivu nebo 
pracovišti na základě předloženého projektu.  
 

GRANTIS  – měsíčník neziskového sektoru; je celostátním průřezovým odborným periodikem zaměřeným 
na potřeby pracovníků všech typů neziskových organizací bez ohledu na region či obor, ve kterém jejich 
organizace působí. Informace v časopise jsou určeny všem, kdo mají zájem o problematiku neziskového 
sektor.  

Grémium třetího sektoru –  v roce 1994 vzniká na Slovensku tzv. Grémium třetího sektoru (G3S), které 
mělo za cíl reprezentovat společné zájmy navenek, ve vztahu k vládě, místní samosprávě, soukromému 
sektoru, odborům, zahraničním organizacím.  
 
Havel Václav –  dramatik, spisovatel, prezident. Narozen 5. října 1936 v Praze. Po volbách 26. ledna 1993 
byl zvolen prvním českým prezidentem. Prezidentský mandát mu vypršel 2. února 2003. Za své smýšlení a 
celoživotní úsilí o dodržování lidských práv byl několikrát nominován na Nobelovu cenu míru a stal se 
laureátem nejvyšších státních vyznamenání mnoha států.  Autor teze: „Stát by neměl být založen na 
představě, že on sám a jediný ví nejlépe, co společnost potřebuje, a že jedině on by teda měl z centrálně 
vybíraných daní financovat tuto oblast. Centrální financování vede zákonitě i k centrálnímu řízení. I zde je 
třeba důvěřovat více občanům  umožnit jim přebírat větší zodpovědnost. Nejde o nic jiného, než promyšleně 
delegovat část přerozdělovacích funkcí na jiné subjekty“. Dramatická tvorba: Zahradní slavnost, Žebrácká 
opera, Audience, Vernisáž, Protest, Largo desolato, Asanace, Motýl na anténě atd. Politické eseje: Moc 
bezmocných, Politika a svědomí, O smyslu Charty 77, Příběh a totalita apod.  
 
Charita  – tradičnější pojmenování dárcovství a dobročinnosti zdůrazňující pomoc bližnímu a pomoc 
v nouzi. V běžném pojetí se snaží zmírňovat současné utrpení, bídu, nouzi.  
 
 
Informa ční centrum neziskových organizací, o. p. s. (ICN) – podporuje rozvoj neziskových organizací a 
informuje veřejnost o jejich přínosu pro společnost. Založeno počátkem 90. let. ICN je otevřená organizace, 
která spolupracuje a iniciuje spolupráci s příspěvkovými organizace, veřejnou správou i podnikatelskými 
subjekty. Mezi hlavní cíle ICN patří profesionalizace činnosti NNO a podpora jejich vzájemné spolupráce. 
Svých cílů dosahuje poskytováním informačních, vzdělávacích publikačních služeb. Jedná se především o 
provoz specializované veřejné knihovny, správu Databáze neziskových organizací v ČR a Databáze 
finančních zdrojů, vydávání měsíčního informačního servisu, organizace seminářů pro pracovníky NNO, 
zprostředkování odborných konzultací a vydávání publikací pro neziskového organizace. Je vydavatelem 
časopisu Gratis – měsíčníku neziskového sektoru.  
 
Kampaň Za spravedlivý volebný zákon - v druhé polovině roku 1997 začala vláda Vladimíra Mečiara 
připravovat novelu volebního zákona, která měla fakticky znemožnit koalicím více stran účast 
v parlamentních volbách. Seskupení několika nestátních organizací iniciovalo kampaň Za spravedlivý 
volebný zákon, jenž byla součástí širší občanské kampaně Za slobodné a spravedlivé voľby OK '98  a zvýšila 
práh citlivosti veřejnosti na podmínky volebního procesu. 
 
Klaus Václav – ekonom, politik. Narodil na pražských Vinohradech 19. června 1941. Od prosinci 1989 
federální ministr financí, v říjnu roku 1991 jmenován místopředsedou vlády ČSFR. Spoluzakladatel 
Občanské demokratické strany, do roku 2002 byl jejím předsedou. Po vítězství ve volbách v červnu 1992 se 
stal předsedou vlády České republiky. V roce 1996 ve volbách do Poslanecké sněmovny tuto funkci obhájil. 
Po rozpadu vládní koalice podal v listopadu 1997 demisi. Po předčasných volbách v roce 1998 se stal na 
čtyřleté volební období předsedou Poslanecké sněmovny. V únoru 2003 zvolen prezidentem České 
republiky.  Ve vztahu k neziskovému sektoru hájil názor, že: „veřejně prospěšné věci má primárně 
zabezpečovat stát (obec), protože jde o věci skutečně občanské jedině tyto instituce nás občany – a základě 
demokratických voleb – zastupují (…). Zříká-li se stát části daňových výnosů od jedněch občanů, ochuzuje 
občany o služby, které jim sám na základě daňových výnosů poskytuje.“   
 
Mečiar Vladimír  – poslanec NR SR, předseda ĽS-HZDS, bývalý předseda vlády SR, narozen 26. 7. 1942 ve 
Zvolenu. Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. V letech 1990 – 1992 
poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSFR za Veřejnost proti násilí; 1990 – 1991 předseda 
vlády SR; rok 1991 zvolený za předsedu HZDS, 1992 – 1994 předseda vlády SR; 1994 – 1998 předseda 
vlády SR. Tato vláda označována jako autoritářská, došlo k ohrožení demokracie. V druhé polovině  90. let 
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se Slovenská republika po několika letech vlády Vladimíra Mečiara ocitla na rozcestí. Měla před sebou dvě 
možnosti: 1) buď dojde k zásadní mocenské změně, demokratické deficity způsobené Mečiarovou vládou se 
odstraní  a země bude směřovat k procesu vnitřní transformace a evropské integrace; 2) nebo se autoritářská 
moc bude ještě více koncentrovat a země se definitivně diskvalifikuje ve svých snahách vstoupit do 
euroatlantických seskupení.  Jako reakce na nepříznivou situaci proběhla v zemi kampaň zaměřená na 
svobodný demokratický průběh voleb, v jejímž důsledku proběhly volby regulérním způsobem a v září 1998 
zvítězily demokraticky orientované strany. Období vlády Vladimíra Mečiara bylo nepříznivé pro rozvoj 
neziskového sektoru.   
 
Náboženská organizace – podle zákona č. 308/1999 Sb. o svobodě náboženské víry a postavení církví a 
náboženských společností se církví nebo náboženskou společností rozumí dobrovolné sdružení osob stejné 
víry v organizaci s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy a obřady.  
 
Nadace – účelová sdružení majetku zřízená a vzniklá podle Zákona o nadacích a nadačních fondech č. 
227/1997 Sb. pro dosahování obecně prospěšných cílů. Majetek nadace tvoří nadační jmění a ostatní majetek 
nadace. Celková hodnota nadačního jmění nesmí být nižší než 500 000,- Kč a po dobu trvání nadace se 
nesmí snížit pod tuto hodnotu. Nadace používá k dosahování účelu pro který byla zřízena , výnosů 
z nadačního jmění a ostatní majetek nadace. Nadační jmění je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i 
nepeněžitých vkladů a nadačních darů zapsaných nadačním rejstříku. Může být tvořeno peněžními 
prostředky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi i jinými majetkovými hodnotami.  
 
Nadace S.P.A.C.E. – Centrum pre analýzu sociálnem politiky – nestátní nezisková organizace, jejímž 
hlavním posláním je přispívat k přeměně společnosti po pádu komunismu s zvláštním zřetelem na sociální 
reformy a rozvoj občanské společnosti na Slovensku. Založena v roce 1992.  
 
Nadační fond – účelová sdružení majetku zřízená a vzniklá podle Zákona o nadacích a nadačních fondech č. 
227/1997 Sb. pro dosahování obecně prospěšných cílů. Nadační fond využívá k dosahování účelu, pro který 
byl zřízen, všechen svůj majetek.   
 

Nadační investiční fond  (NIF) – vytvořen v roce 1991 na podporu rozvoje českých nadací a jejich 
prostřednictvím pak celého českého neziskového sektoru. Rozdělení finančních prostředků z NIF mělo být 
úkolem Rady pro nadace. Pro tyto účely bylo vyčleněno 1 % akcií z druhé vlny kupónové privatizace. Rada 
pro nadace tento úkol nezvládla. V roce 1998 proběhla  transformace Rady pro nadace na Radu vlády pro 
nestátní neziskové organizace (RNNO). Teprve poté bylo zahájeno výběrové řízení pro nadace, které se o 
finanční příspěvek z NIF ucházely. Výsledky výběrového řízení předložila Rada vládě, která je schválila a 
předložila Poslanecké sněmovně. Vybrané nadace obdržely finance z NIF ve dvou etapách, v letech 1998 – 
2001. Celková částka 1,3 mld. Kč byla rozdělena mezi 73 nadací. 

Nestátní neziskové organizace - (NNO), termín používaný k postižení různých druhů dobročinných, 
sociálních, občanských a jiných neziskových organizací. Pro občanské organizace existují ještě další termíny 
- nejčastěji neziskové organizace, dále nevýdělečné organizace, nestátní neziskové organizace, dobrovolnické 
organizace, soukromé organizace či občanské iniciativy. Terminologické rozvolnění je dané tím, že pojem 
v českém jazyce postrádá historickou zakotvenost. Na Slovensku se pro označení třetího sektoru používá  
termín mimovládní organizácie (MVO). 
 
Neziskový sektor – je reprezentován organizacemi, které nejsou zakládány za účelem dosažení zisku. Též 
označován jako třetí nebo občanský sektor.  
 
Občanský sektor – je institucionalizovaným vyjádřením života občanské společnosti. Označován též jako 
třetí sektor nebo neziskový sektor. 
 

Občanská společnost – společnost lidí, kteří jsou si rovni před zákonem. Na Západě dnes všeobecně 
považována za záruku svobody a demokracie. Müller definuje občanskou společnost jako sféru, již je třeba 
analyticky odlišit nejen od státu a ekonomiky, ale také od jiných společenských sfér, které jsou vnímány jako 
sféry, které neposkytují žádnou oporu pro vzájemnou solidaritu jednotlivých členů. (Müller, 2002a: 41) 
Holloway popisuje občanskou společnost jako oblast institucí, organizací a jedinců v prostoru mezi rodinou, 
státem a trhem, v prostoru, ve kterém se lidé mohou dobrovolně sdružovat s cílem prosadit společné zájmy. 
Organizace, které zahrnuje, jsou ustanoveny na základě sídlených hodnot a zájmů skupiny občanů a těch, 
kteří je podporují. Tyto občanské organizace jsou odděleny od státu a trhu.“  (Holloway cit. in Dohnalová, 
2004: 63)   
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Obecně prospěšná společnost – (o. p. s.) – nestátní organizace podléhající veřejné kontrole, poskytující 
obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek; za služby lze 
stanovit poplatky. Zisk o. p. s.  nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, musí být použit ve prospěch 
poskytovaných služeb. Zakladateli mohou být právnické osoby, fyzické osoby, stát, případně kombinace 
těchto subjektů.  
 
 
Občanské sdružení – (o. s.)  podle Zákona č. 83/1990 Sb. mají občané právo se svobodně sdružovat. Mohou 
zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace. 
K jejich vzniku není třeba povolení státního orgánu, Ministerstvo vnitra posuzuje jednotlivé žádosti o 
registraci, má povinnost sdružení zaregistrovat, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky 
 
Poslání – konkrétní formulace důvodů, proč byla organizace založena; vyjadřuje modifikaci činností, které 
organizace realizuje a představuje definici zaměření organizace ve vztahu k dosažení předpokládaných 
užitků.  
 
Rada pro nadace – zřízena  10. 6. 1992 byla usnesením vlády č. 428. Jejím hlavním úkolem bylo zajistit 
rozdělení finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF). V roce 1998 transformována na Radu 
vlády pro nestátní neziskové organizace.  
 
Rada pro nestátní neziskové organizace –zřízena v roce 1998 transformací Rady pro nadace. Je stálým 
poradním, iniciačním a koordinačním orgánem. Je to jediný orgán státní správy, který se zabývá výhradně 
problematikou neziskového sektoru. Mezi členy Rady patří představitelé nestátních neziskových organizací, 
ústředních orgánů státní správy a krajů. Rada  iniciuje  a posuzuje koncepční a realizační podklady pro 
rozhodnutí vlády, týkající se podpory nestátních neziskových organizací, koordinuje spolupráci mezi orgány 
státní správy, kraji v oblasti podpory NNO včetně dotační politiky z veřejných rozpočtů. Jejím úkolem je 
dále  sledovat a informovat vládu o využívání finančních prostředků z Nadačního investičního fondu, 
analyzovat a zveřejňovat informace o postavení nestátních neziskových organizací v rámci Evropské unie, 
soustřeďovat, projednávat a předkládat vládě informace, které se týkají NNO, podklady a návrhy, vztahující 
se k vytváření vhodného prostředí pro jejich existenci a činnost. RNNO si klade za cíl zprostředkovat tok 
informací, týkajících s problematiky neziskové sféry, mezi nestátními neziskovými organizacemi, státní  
správou a samosprávou.  
 
Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládné neziskové organizácie - (RV MNO) byla zřízena 
v roce 1999. Je  poradním a iniciativním orgánem vlády Slovenské republiky pro podporu činnosti  
nevládních neziskových organizací. Jejím úkolem je iniciovat a posuzovat koncepční materiály a opatření pro 
rozhodnutí vlády Slovenské republiky, týkající se podpory činnosti nevládních neziskových organizací, 
iniciovat legislativní návrhy a vyjadřovat se k legislativním návrhům, které se týkají podmínek činnosti 
nevládních neziskových organizací. Rada spolupracuje s ústředními orgány státní správy Slovenské 
republiky na programech spolupráce státu a NNO na všech úrovních správy věcí veřejných. Členy Rady jsou 
zástupci nevládních neziskových organizací, ministerstev a zástupci dalších ústředních orgánů státní správy 
Slovenské republiky.  
 
Rozpočet – rozvržení předpokládaných nákladů a příjmů, základní finanční plán 
 

SAIA, n. o. – Slovenská akademická informační agentura – nestátní nezisková organizace, která od roku 
1990 svými programy a službami posiluje občanskou společnost a napomáhá internacionalizaci vzdělání a 
vědy na Slovensku.  
 

Salamon Lester M.: se občanský sektor skládá z organizací, které mají pět společných znaků: jsou 
institucionalizované, mají soukromou povahu, nerozdělují zisk, jsou samosprávné a dobrovolné. Bergerová, 
2002: 92-93;  Dohnalová, 2004: 64) – americký sociolog; ředitel Centra pro studium občanské společnosti 
Johnsa Hopkinse, - Johns Hopkins Center for Civil Society Studies; vystudoval ekonomii, politická studia, 
učil na Duke University, Vanderbilt University a Tougaloo College. Působil jako zástupce ředitele U.S. 
Office of Management and Budget (Úřad pro řízení a rozpočetVýkonného úřadu prezidenta USA a jako 
ředitel Center for Governance na Management Research (Centrum výzkumu vládnutí a řízení) na Urban 
Institute ve Washingtonu, D.C. Byl zakládajícím ředitelem Institut politických studií Johnsa Hopkinse. 
Působí jako profesor na Johns Hopkins University. Je průkopníkem v oblasti empirických studií neziskového 
sektoru e Spojených státech i ve světě. Je autorem a editorem mnoha knih a článků, př. Global Civil Society.  
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Spiralis – občanské sdružení; od roku 1999 systematicky a všestranně podporuje komunikaci neziskových 
organizací s veřejností a přispívá k jejímu zdokonalení.  Posláním je poskytovat služby neziskovým 
organizacím v oblasti komunikace s veřejností. Propagovat jejich aktivity, spolupráci s partnery (veřejná 
správa, sponzoři a dárci, politici, sdělovací prostředky) a s širokou veřejností, přispívat k jejich 
respektovanému postavení ve společnosti. Posilovat zájem veřejnosti o celospolečenské i lokální problémy, 
iniciovat veřejnost ke spoluúčasti na jejich řešení. Cílem je vytvářet pozitivní image neziskového sektoru jako 
aktivního, důvěryhodného, stabilního, vzdělaného a rovnoprávného partnera pro spolupráci. Realizuje vlastní 
projekty i zakázky neziskových organizací, mimo jiné je řešitelem projektu  Cesty k účinnému fundraisingu. 

Stát – politické uspořádání společnosti, která má monopol na legální i legitimní užití fyzické moci, 
ustanovování zákonů a prosazování práva. Z globálního pohledu jsou státy územní makrojednotky 
s determinujícím vlivem na územní rozsah socioekonomických procesů. Specifickými znaky státu jsou: a) 
organizace podle území; státní moc je nezávislá, omezená pouze rozsahem tohoto území; b) uplatnění státní 
moci; c) svrchovanost. Stát lze chápat v souhře několika protikladných skutečností: jako vládu, exekutivní 
moc; jako souhrn a jednotu všech organizací, institucí a úřadů ve společnosti; jako celou společnost 
v protikladu k rodině, skupinám, stranám či organizacím; jako útvar, v němž lid, vládnoucí moc a území 
spadají pod jednou podstatu.  
 
 Státní dotace – finanční částka poskytovaná podnikům a organizacím na částečné krytí určitých potřeb.  
 
Statut – označení právního předpisu; vnitřní předpis právnické osoby upravující pravidla její organizace; 
označení právního řádu, který upravuje určité právní vztahy. 
 
Struktura – stavby, složení, vnitřní uspořádání; souhrn podstatných vnitřních vztahů mezi prvky, částmi 
určitého celku, systému, jejichž spojení určuje povahu i zákonitost systému jako celku.  
 
Třetí sektor – název vyplývá z toho, že  působí vedle sektoru státního, reprezentovaného státem, a sektoru 
soukromého, představovaného působením trhu. Dalším z možných označení je termín neziskový sektor nebo 
občanský sektor.  
 
Zákon – pravidlo chování, které je určeno politickými autoritami a opírá se o státní moc 
Zisk – výsledek podnikatelské aktivity 
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