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ÚVOD
Nadace a nadační fondy1 jako subjekty nestátního neziskového sektoru jsou
součástí českého moderního právního řádu relativně krátkou dobu2. I přes tuto
skutečnost mají nadace dlouhou historii a tradici, a to nejen na území České republiky.
V soudobé demokratické občanské společnosti mají nadace nezastupitelné místo,
neboť jejich altruistická činnost nastupuje zejména tam, kde končí činnost
podnikatelského a vládního sektoru.
Hlavním posláním nadací je dosahování obecně prospěšných cílů, důležitou
náplní jejich činnosti je získávání a následné přerozdělování finančních prostředků
pomocí poskytování nadačních příspěvků třetím stranám. Jsou tak pro sociální,
kulturní a ekonomický život společnosti významným přínosem. Tyto iniciativy mají i
„hospodářskou rovinu, neboť vyžadují zdroje nezbytné k realizaci stanoveného poslání
a cílů“3.
Svoji diplomovou práci jsem se proto rozhodla zaměřit na problematiku
financování nadací, neboť je to právě příjmová stránka nadačního rozpočtu, jež má
eminentní význam pro řádné fungování a rozvoj nadace. Nadace by bez finančních
prostředků nebyla schopna plnit obecně prospěšný účel, pro který byla zřízena.
Mým cílem je zahrnout veškeré teoretické možnosti získávání přímých
finančních zdrojů a poskytnout tak o tomto úplný a kompletní přehled. Dílčím cílem je
zjistit, jaké zdroje příjmů jsou pro nadace nejdůležitější, jaký podíl tvoří příjmy ze
státního rozpočtu a jaké z nich jsou pro nadaci naopak marginální.
S hospodařením se získanými finančními prostředky jsou neodmyslitelně spjaty
i daňové povinnosti, proto i tuto oblast z důvodu úzké provázanosti s hlavním
tématem práce zmíním. Dílčími cíli je najít a analyzovat faktory ovlivňující podíly
zdrojů financování nadačních subjektů.
Pro správné pochopení souvislostí, ze kterých vyplývají možnosti financování
1
2

3

Pokud není dále uvedeno jinak, myslí se pojmem nadace i nadační fond
Právní úprava nadací a nadačních fondů je obsažena v zákoně č. 227/1997 Sb., o nadacích a
nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a
nadačních fondech)
BOUKAL P. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). Nakladatelství Oeconomica - Praha,
2009, s. 10
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nadací, považuji za potřebné ve své práci pojednat i o historickém vývoji, právní
úpravě a postavení nadací v českém právním řádu.
S ohledem na přijetí nového občanského zákoníku4 se celou prací prolíná dopad
rekodifikace soukromého práva na činnost a fungování nadací, včetně otázek
souvisejících s jejich financování, v práci zhodnotím právní postavení nadací dle
současné i budoucí právní úpravy a provedu jejich komparaci.
V závěrečné části práce zmíním možné legislativní změny, které by neziskový
sektor mohly ovlivnit, zejména s ohledem na financování nadací a nadačních fondů.
Pokusím se navrhnout nástroje na zlepšení a zefektivnění získávání finančních zdrojů
v kontextu stále probíhající ekonomické krize, která se jako první dotkla právě
neziskového sektoru.
V této práci jsou použity obecné metody studia práva. Mimo abstrakci a
deskripci je hlavní užitou metodou analýza právních předpisů, k vyvozování
jednotlivých závěrů je pak užito klasických logických metod dedukce a indukce.
Ve své práci budu čerpat nejen z odborné právnické literatury, odborných článků
a studií, ale také ze svého působení v advokátní kanceláři zaměřující se zejména na
právní pomoc organizacím nestátního neziskového sektoru.

4

Nový občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zavádí nový pojem „fundace“, kterým se rozumí právnická osoba vytvořená majetkem za účelem
dosažení určitých cílů.
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1 Právní postavení nadací a nadačních fondů
1.1 Pojem nadace a nadačního fondu
Nadace jsou zákonem upravené specifické právnické osoby5, jejichž právní
podstatou je majetkový substrát - soubor věcí a jiného majetku, který je určen
k dosahování určitých, zakládacím dokumentem vymezených, obecně prospěšných
cílů 6. Do této kategorie bychom mohli zařadit i soukromoprávní ústavy7, v současné
době právem označené jako obecně prospěšné společnosti8, které svůj majetek
využívají k poskytování obecně prospěšných služeb. Svou fondovou podstatou se
nadace liší od dalších českým právem uznaných soukromoprávních neziskových
organizací korporativního typu, jimiž jsou občanská sdruženi, církve a náboženské
společnosti.
Neziskové organizace dále můžeme dělit na veřejné, které jsou financovány
z veřejných zdrojů (např. příspěvkové organizace) a soukromé, nestátní. Nestátní
neziskové organizace jsou financovány ze soukromých zdrojů fyzických a
právnických osob, avšak může jim být poskytnuta dotace z veřejných rozpočtů. V
rámci národního hospodářství je neziskový sektor vnímán jako „třetí sektor“ 9 vedle
veřejného a soukromého sektoru.
Nadace jako právnická osoba patřící do nestátního neziskového sektoru není
založena za účelem zisku. Znamená to tedy, že výnosy z nadačního jmění musí být
použity pouze v souladu s obecně prospěšnými účely a k plnění cílů stanovených v
zakládacím dokumentu nadace. Statutární orgány nadace a dokonce ani její zakladatel
již není oprávněn dodatečně tento účel měnit. Tím je do jisté míry „zvěčněna vůle
5

6
7

8

9

Podle §18 odst. 2 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou
právnickými osobami sdružení fyzických nebo právnických osob, účelová sdružení majetku,
jednotky územní samosprávy, jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon.
Viz ustanovení § 1 ZNNF, výčet obecně prospěšných cílů je zde pouze demonstrativní
Pojem ústav není českým právem v současné době upraven. Objevuje se však v návrhu nového
občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
který v ustanovení § 387 a násl. upravuje ústavy jako právní nástupce obecně prospěšných
společností. Toto označení se však setkává se značnou kritikou ze strany veřejnosti.
Obecně prospěšné společnosti jsou upraveny zákonem č. 248/1995 Sb., zákon o obecně
prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
definice třetího sektoru viz. např. ŠKARABELOVÁ, S. a kol. Když se řekne nezisková
organizace: příručka pro zastupitele krajů, měst a obcí, 2002, 1. vyd., česky, Masarykova
univerzita, Brno, 2002 130 stran
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zakladatele či zůstavitele, pokud je nadace zřízena závětí“10, a majetek vložený do
nadace, nadační jmění, je „schopno sloužit bohulibým účelům na věčné časy“.11
Česká právní úprava je založena na dualismu právnických osob fondového typu,
rozlišuje nadace a nadační fondy. K tomuto rozdělení došlo nejen díky problémům,
které vyplynuly při projednávání zákona, o čemž se zmiňuji v kapitole 1.2., nýbrž
takovéto rozdělení bylo inspirováno i rakouskou koncepcí, která také diferencuje mezi
nadací a nadačním fondem. Hlavní rozdíl mezi nadací a nadačním fondem je možné
spatřovat v tom, že ,,účel nadace je trvalý, zatímco účel nadačního fondu je dočasný“12
Trvalost účelu je zajištěna existencí nadačního jmění v minimální výši 500 000 Kč. Na
druhé straně hodnota majetku nadační fondu stanovena není, předpokládá se však, že
k tomu, aby nadační fond mohl plnit svůj účel, nějaký majetek, byť krátkou dobu, mít
bude. Tento majetek však může být zcela vyčerpán, dokonce může být i přečerpán.
Tento stav by však mohl vést až k zániku nadačního fondu.
Institut nadačního fondu je možné využít pro organizace, které získávají finanční
prostředky od sponzorů, sbírkami, a pravidelně je rozdělují mezi další subjekty13.
Pro české nadace a nadační fondy je dle Ronovské14 charakterické to, že:
a)

jsou právnické osoby

b)

jsou účelová sdružení majetku

c)

jsou zřízeny podle ZNNF

d)

mají obecně prospěšný účel

Nadace a nadační fondy jsou jednou, resp. dvěma podmnožinami organizací,
které nebyly zřízeny nebo založeny za účelem podnikání a jsou tak součástí
neziskového sektoru v České republice. Demonstrativní výčet těchto organizací

10

11

12
13
14

Nadace a nadační fondy jsou jedinými právnickými osobami českého právního řádu, které
mohou být zřízeny závětí
S tím souviselo i mnoho problémů, zejména krátce po nabytí účinnosti první české právní úpravy
nadací, kdy někteří v nadšení z možnosti použití majetku k dobročinným účelům vložili do
nadace značnou část svého jmění bez vědomí toho, že tento majetek již nikdy nemůže být
převeden zpět do jejich vlastnictví.
DVOŘÁK, T. Nadace a nadační fondy. Praha : ASPI, a.s., 2007., s.17
HUDCOVÁ, Z. Nadace a nadační fondy. Právní rádce. 2000, č.12, s 15-17
RONOVSKÁ, K. Soukromoprávní aspekty nadačního a spolkového práva v Čechách, ve
Švýcarsku a v Nizozemí. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004., s.66

4

obsahuje v souvislosti s možností osvobození od daně z příjmu zákon č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) v ustanovení § 8 odst. 8.
Těmito organizacemi jsou zejména:


zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní

subjektivitu a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti,


občanská sdružení včetně odborových organizací,



politické strany a politická hnutí,



registrované církve a náboženské společnosti,



nadace, nadační fondy,



obecně prospěšné společnosti,



veřejné vysoké školy,



obce, kraje



organizační složky státu,



příspěvkové organizace,



státní fondy a subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon.

Po vyřazení těch organizací, které zabezpečují převážně výkon státní správy,
získáme přehled nestátních neziskových organizací, kterými jsou následující:


občanská sdružení,



obecně prospěšné společnosti,



účelová zařízení církví,



nadace,



nadační fondy.

Jak bylo uvedeno výše, toto členění neziskových organizací nemusí být konečné,
ustanovení § 56 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů uvádí, že společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou být
založeny i za jiným účelem než za účelem podnikání, pokud to zvláštní zákon
nezakazuje. Z pohledu obchodního zákoníku tedy mohou být považovány za organizace
neziskové, avšak z pohledu § 18 ZDP nikoli.

5

1.2 Historický vývoj nadací s akcentem na jejich financování
Počátky vývoje nadačního práva lze spatřovat již v institutu římského práva,
tzv. fiduciární nadace. Jelikož klasické římské právo znalo a uznávalo za právnickou
osobu pouze korporace, tedy sdružení s osobním substrátem, k plnění zbožných a
dobročinných účelů bylo využíváno nepřímého právního prostředku, institutu donatio
sub modo, darování s určením účelovým (fidiciární nadace). Donátor svěřil majetek
určité fyzické osobě nebo korporaci a určil, jakým způsobem má být s výnosy z
tohoto majetku nakládáno a kam mají tyto směřovat.15 Účelem takového daru byla
většinou podpora zbožných a dobročinných cílů. Financování těchto prvních
„kvazinadací“ tedy bylo zajišťováno výhradně prostřednícím darů od soukromých
osob bez jakéhokoli zásahu veřejné moci.
Nadace „jako jednoty věcí - universitates rerum (bonorum)“16 sloužily
v dobách starověkého Říma k realizaci cílů a hodnot dlouhodobého charakteru a
trvalého významu, nikoli tedy výlučně na dobročinné a veřejně prospěšné účely.
Nadacím jako souborům majetku byla právní subjektivita právně přiznána v 6.
století n. l. za vlády východořímského císaře Justiniána, jehož Codex Justinianus17
obsahoval první právní úpravu tohoto typu právnické osoby.
Během císařství se rozvinul i jiný právní institut, tzv. piae causae (zbožné
účely), „pojetí nadace jakožto ekonomické, filozofické a právní kategorie“18. Císař
Justinián do institucí piae causae zahrnoval veškeré náboženské a dobročinné
organizace, v jejichž prospěch bylo provedeno darování. Tyto měly na rozdíl od
zmiňovaných korporací “plnou dědickou způsobilost a požívaly i další četné
výhody”19. V obecnějším měřítku však nebyla provedena personifikace majetku, což
neumožnilo zformování samostatného subjektu práva.
Justiniánská koncepce přispěla významně k převzetí a rozvinutí samotného
15

16
17

18

19

HURDÍK J. - TELEC. I.: Zákon o nadacích a nadačních fondech. Komentář. 1. vydání. Praha,
C.H. Beck 1998, str. XVII
KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 1995., s.80
Codex Iustinianus je jednou ze čtyř částí kodifikace římského práva Corpus Iuris Civilis, souboru
dosud platných císařských nařízení a zákonů od doby císaře Hadriána, který byl vypracován na
podnět císaře Justiniána I.
HURDÍK J. - TELEC. I.: Zákon o nadacích a nadačních fondech. Komentář. 1. vydání. Praha,
C.H. Beck 1998, str. XVIII
KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 1995., s.81
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institutu nadace a vytvořila tak právní základy pro její pozdější existenci20.
Přestože v další důležité etapě ve vývoji nadačního práva, ve středověku,
nevládly ve společnosti zcela ideální okolnosti pro rozvoj nadačního práva – nebyl zde
„dostatek volného soukromého kapitálu ani rozvinuté sociální cítění“21, jež je pro rozvoj
této oblasti zásadní, bylo to právě křesťanské myšlení a církevní právo, jež mělo
významný vliv na rozvoj tohoto institutu. K položení základů právní existence nadací
přispěly především náboženské motivy. S křesťanskou vírou, s vírou ve vykoupení
svých vin a hříchů, se ve středověké společnosti stalo zvykem odejít dojít dožít do
kláštera a současně mu věnovat svůj majetek, který se stal základem budoucí nadace.
Tím se věřící nejen vykoupili ze svých pozemských hříchů, ale zajistili si i péči ve stáří
a místo svého věčného odpočinku. Bylo tak v zájmu duchovních a církevních
hodnostářů tento majetek ochránit a zachovat jeho celistvost.
Dalším mezníkem ve vývoji nadací byla náboženské reformace, jejíž kritika
nadací způsobila jejich odklon k cílům obecně prospěšným. Formou nadací byly
zřizovány zejména nemocnice, útulky, chudobince, sirotčince, starobince atd. Ve
vrcholném středověku sloužily nadace buď ke službě boží, nebo k jiným účelům - mezi
hlavní odnož patřily špitály a nadace určené univerzitám. Nejstarší špitální nadace byla
založena r. 898 ve Wemdingu v Bavorsku. Špitální nadace a nadace určené univerzitám
nebyly významné pouze svým novým účelem, ale také formou právního zakotvení.
Jelikož nešlo o církevní nadace ale o instituce světské, vyvíjela se jejich právní forma
nezávisle na právu kanonickém. S těmito tendencemi nabylo na významu přesné
vymezení účelu nadace zakladatelem. Důvodem byla snaha různých skupin o ovládnutí
a přisvojení si majetku vloženého do nadace. „Čím precizněji a pevněji byl nadační účel
stanoven a čím obtížnější byla jeho změna, tím větší byla naděje na dlouhodobý život
takové nadace“.22
V 18. století po nástupu Marie Terezie na císařský trůn docházelo k omezování
vlivu církve a k zasahování státní moci do církevních záležitostí, tedy i ke změně
původu majetku, se kterým nadace mohly nakládat. Stát chtěl kontrolovat nejen nadace
20

21

22

HURDÍK J. - TELEC. I.: Zákon o nadacích a nadačních fondech. Komentář. 1. vydání. Praha,
C.H. Beck 1998, str. XVIII
HURDÍK J. - TELEC. I.: Zákon o nadacích a nadačních fondech. Komentář. 1. vydání. Praha,
C.H. Beck 1998, str. XVIII
HURDÍK, J., Problémy nadačního práva. Brno: Masarykova univerzita, 1994, str. 13
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světské, ale také nadace církevní. Došlo k inventarizaci nadací, byl pořízen jejich
centrální registr a stanovena zásada vrchního státního dozoru nad všemi nadacemi. O
dva roky později byl převeden nadační kapitál do vlastnictví státu. Tím došlo
k částečnému zestátnění nadací, které trvalo až do poloviny 19. století.
Nadace byly do právního řádu pevně zakotveny Všeobecným občanským
zákoníkem23 roku 1811, který přiznal nadacím statut samostatné právnické osoby
soukromého práva. Tím se lišily od ústavů a fondů, které byly zřízeními veřejnými.
Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 byla do právního řádu na
základě recepční normy č. 11/1918 Sb. přejata většina zákonů zaniklého Rakousko –
Uherska. Nejinak tomu bylo i s právní úpravou nadací, avšak v období 1. republiky byly
snahy o přijetí samostatného zákona, který by upravoval ucelenou právní úpravu nadací,
neúspěšné.
Právní úprava nadací mající rakousko-uherský původ nedoznala žádných změn
až do rekodifikace práva probíhající mezi lety 1962 až 196524, která byla vyústěním
snah komunistické strany o destrukci neziskového sektoru. Tehdejší zákonodárce tento
fakt odůvodnil existencí sociálního státu, který se postará o veškeré sociální, zdravotní,
kulturní a jiné potřeby svých občanů, čímž došlo k vymizení nadací jak z právního řádu,
tak z praktického života25.
Jedinou českou nadací, která nebyla během komunistického režimu zrušena, je
Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"26. Stát si vytvořil vlastní „státní
neziskový sektor“ skládající se z rozpočtových a příspěvkových organizací, a tak
historie a staletími vžitá tradice financování nadací především prostřednictvím darů od
soukromých osob byla násilně přetržena.

23

24
25
26

Všeobecný občanský zákoník (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten
Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie) byl vyhlášen 1. června 1811 patentem
císaře Františka s platností pro všechny země rakouského císařství, vyjímaje země koruny
uherské.
Po této rekodifikaci institut nadace zcela vymizel z československého právního řádu.
RONOVSKÁ, K., Spolkové a nadační právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008, str. 52
Nadání, Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových je nejstarší českou nadací, byla Dr. Josefem
Hlávkou založena dne 25. ledna 1904. Nadání bylo výhradním dědicem veškerého jmění Josefa
Hlávky, které mělo sloužit vzdělanosti českého národa.
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Po obnovení demokratického režimu v roce 1989 docházelo ke spontánnímu a
živelnému vzniku organizací neziskového sektoru bez odpovídajícího legislativního
základu a bez praktických zkušeností s jejich fungováním. Nutnost legalizovat tento
právně nežádoucí stav vedl k urychlenému zařazení základní právní úpravy nadací.27
Do českého právního řádu se pojem „nadace“ vrátil zákonem č. 103/1990 Sb.,
zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník28, který nabyl účinnosti dne
1.5.1990.
Více než dvacet let útlumu činnosti organizované občanské společnosti však
mělo za následek vymizení myšlenky altruismu a filantropie z povědomí české
veřejnosti a i přesto, nebo právě proto, že po znovuobnovení demokratického režimu
došlo k prudkému rozmachu organizací občanského sektoru, se ne vždy tyto snahy
obešly bez postranních úmyslů. Nedokonalost právní úpravy spočívala nejen v tom, že
byl institut nadace systematicky zařazen do hospodářského zákoníku, kodexu
upravujícím především činnost podnikatelských subjektů a osob zřízených za účelem
vytváření zisku, ale právní úprava nadací odkazovala na právní úpravu společenských
organizací.29 ,,Vytvořil se tak právní stav, který je více než torzem právní úpravy nadací
charakteristické pro evropské právní podmínky a naléhavě volající po komplexním
řešení, jehož součástí nepochybně mělo být i intertemporální řešení právního postavení
těch právnických osob, které vznikly v období účinnosti novelizovaného hospodářského
zákoníku a nesly označení nadace, případně byly registrovány jako nadace, případně
měly obsahově právní znaky nadace.“ 30
Krátce nato byla úprava nadací zahrnuta do zákona č. 509/1991 Sb., zákon,
kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník31 z roku 1991, která nabyla
účinnosti dne 1. ledna 1992. Ani tato novela však zcela neodpovídala modernímu pojetí
nadace, zákon obsahoval pouze vymezení nadace jako účelového sdružení majetku a
27
28

29

30

31

HURDÍK, J., Problémy nadačního práva. Brno: Masarykova univerzita, 1994, str. 16
Hospodářský zákoník upravoval nadace v § 389b. V tomto ustanovení však přednostně užit
pojem „účelový fond“, pojem „nadace“ byl uveden v závorce.
Z tohoto důvodu vznikla nejen kvůli nejasnosti v zákonné úpravě, ale zejména nepochopení
právní podstaty nadace, řada nadací, jež měla obdobně jako společenské organizace členskou
základnu.
HURDÍK J. - TELEC. I.: Zákon o nadacích a nadačních fondech. Komentář. 1. vydání. Praha,
C.H. Beck 1998, str. XXIX
Právní úprava nadací byla nově obsažena v ustanovení § 20b až § 20e zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
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byla zavedena možnost zřídit nadaci závětí. Tato právní úprava jako celek však byla
velice obecná a kusá. Tyto a další nedostatky nebyly odstraněny ani několika dalšími
novelami občanského zákoníku, které byly přijímány v letech následujících, jelikož se
předpokládalo přijetí zcela nového, samostatného zvláštního zákona, který by právní
úpravu nadací obsahoval.
Nový zákon o nadacích byl připravován od roku 1991. Rozpad Československé
republiky však zapříčinil diskontinuitu ve zpracovávání zákona a bylo nutné začít s jeho
přípravou od začátku.32 Až následně byla do zákona vtělena i úprava nadačních fondů
jako subjektů bez majetkového substrátu, jelikož vlivem předchozího nedokonalého a
nejasného právního vymezení nadací zde existovalo více než 5.000 nadací, přibližně
3.50033 z nich bez zákonem požadovaného jmění. Institut nadačního fondu se tak stal
zvláštností a jedinečností české právní úpravy.

32
33

Deverová. L., Přednáška, Právní rámec občanského sektoru, FHS UK, Praha, říjen 2008
idem
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1.3 Právní úprava nadací a nadačních fondů
Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých zákonů č.
227/1997 Sb., (dále jen „ZNNF“), byl přijat dne 3.9.1997 s účinností od 1. ledna 1998.
Tento zákon obsahuje komplexní úpravu institutu nadací a nadačních fondů, ty to
subjekty definuje jako „účelová sdružení majetku zřízená a vzniklá podle tohoto zákona
k dosahování obecně prospěšných cílů“, jasně tak vymezuje jejich postavení vůči
korporátním typům právnických osob.
Problémem při přijetí ZNNF zůstalo velké množství nadací, které bylo nutno
transformovat a uvést do souladu s novou právní úpravou. Tento problém byl řešen
v přechodných ustanoveních34. O zrušení nadací, které do 31.12.1998 nebyly
transformovány a zároveň neměly dostatečnou výši jmění k tomu, aby mohly zůstat
nadacemi ve smyslu ZNNF, měly rozhodnout okresní úřady. Jelikož byly okresní úřady
ke dni 31.12.2002 v rámci druhé fáze územní reformy zrušeny, staly se z těchto
„zbylých“ nadací tzv. „nadace spící“35. Za současného právního stavu jsou tyto nadace
nezrušitelné, neboť tato část agendy bývalých okresních úřadů nebyla na žádný jiný
úřad převedena.
1.3.1 Právní úprava nadací a nadačních fondů v novém občanském zákoníku
Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012. Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů ze dne 3. února 2012 (dále jen NOZ), přinese komplexní
legislativní změnu na poli soukromého práva. S účinností od 1. 1. 201436 nahradí nejen
současný zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ale i
řadu předpisů dalších, a vytvoří tak ucelený kodex soukromého práva.

34
35
36

§ 35 ZNNF
Deverová, L., Přednáška, Právní rámec občanského sektoru, FHS UK, Praha, říjen 2008
NOZ je však již od svého přijetí velmi kritizovaným právním předpisem, je mu vytýkána
nemodernost, používání archaických pojmů, radikální diskontinuita s předcházejícím právním
předpisem či nejasné formulace jednotlivých ustanovení. Proto bylo jak z řad odborné veřejnosti,
tak i vládní opozice navrhováno odložení jeho účinností. V říjnu 2013 Česká advokátní komora i
Soudcovská unie vyzvaly vládu ČR k odložení účinnosti tohoto zákona.
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Tímto zákonem dochází ke změně v právní úpravě právnických osob, tedy i
nadací a nadačních fondů, neboť mezi zákony, které budou s účinností nového
občanského zákoníku zrušeny, patří i ZNNF.
Právní úprava nadací a nadačních fondů je v novém občanském zákoníku
zařazena do části první s názvem Obecná část, do hlavy II, dílu 3, který je věnován
právnickým osobám. Nová úprava právnických osob má za cíl shrnout a definovat jejich
společnou obecnou charakteristiku, která ve stávajícím občanském zákoníku chybí a je
nutné ji dohledávat v zákonech speciálních.37
Obecná právní úprava právnických osob se subsidiárně uplatní u všech typů
právnických osob, včetně nadací a nadačních fondů, pokud zvláštní zákon nestanoví
jinak.
NOZ rozděluje právnické osoby do tří kategorií, na korporace, fundace a ústavy.
Korporace se vyznačují členskou základnou, pro fundace je naopak typický majetkový
základ vyčleněný ke specifickému účelu, ústav je pak faktickou kombinací obou
předchozích typů. Odlišuje se tím, že namísto členů tvoří jeho personální složku
zaměstnanci a jeho majetek není chráněn do takové míry, jako je tomu u fundací, jeho
účelem je provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky.38
Právní úprava nadací a nadačních fondů je upravena pod zastřešujícím názvem
fundace. Tento pojem je v obecných ustanoveních NOZ o fundacích definován
následovně:
„§ 303
Fundace je právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu. Její
činnost se váže na účel, k němuž byla zřízena.
§ 304
Fundace je ustavena zakladatelským právním jednáním nebo zákonem, v nichž musí být
určeny i její majetkové zajištění a účel.
§ 305
Vnitřní poměry fundace upravuje její statut.“
37

38

ELIÁŠ, K., ZUKLÍNOVÁ, M. Principy a východiska nového kodexu soukromého práva. Praha:
Linde, Praha, 2001. s. 143.
§ 402 NOZ
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Fundace tedy není chápána jako synonymní označení nadací, ale jako obecné
pojmenování majetkového základu věnovaného nějakému užitečnému cíli, vyjma
podpory politických stran a hnutí.39 Při porovnání úpravy nadací v novém občanském
zákoníku a současně platném ZNNF zjistíme, že úprava nového občanského zákoníku je
značně obsáhlá a detailní, obsahuje téměř 100 zákonných ustanovení týkající se
právního postavení fundací, v převážné většině však přebírá dosavadní koncepci nadace
jako právnické osoby soukromého práva, jež je tvořena účelovým sdružením majetku
sloužícímu veřejně prospěšnému účelu. Tento účel je definován v ustanovení § 306
NOZ jako „trvalá služba společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu.“.
Nový občanský zákoník zachovává dualismus nadací a nadačních fondů, jejich
úpravu však systematicky odděluje, což sleduje vyšší přehlednost a zároveň i úspornost
normativních konstrukcí.40 NOZ zavádí do právního řádu v oddílu fundací i nový
institut, přidružený fond41.
Při vymezení přidruženého fondu zákoník vychází z koncepce „nesamostatné
nadace“42. Přidružený fond je tvořen majetkovým souborem a nemá právní subjektivitu.
Toto ustanovení reaguje na návrhy zavést možnost svěřit majetek do správy nadace těm,
kteří mají majetek a nechtějí zakládat nadaci či nadační fond. Nadace musí tento
majetek spravovat zvlášť a pod zvláštním označením „přidružený fond“43. Účel
přidruženého fondu může být jenom veřejně prospěšný, jeho použití musí být v souladu
s posláním nadace, která provádí jeho správu. Zákonodárce vychází z koncepce trvalosti
použití majetku přidruženého fondu, proto zrušení spravující nadace nemá za následek
odnětí přidruženého fondu původně určenému cíli44. Majetek vložený do přidruženého
fondu, na rozdíl od fondu svěřeneckého45, zůstane ve vlastnictví zakladatele fondu.

39

40

41
42

43
44
45

Blíže např. RONOVSKÁ, K. Právní úprava nadačního práva v osnově připravovaného nového
občanského zákoníku ve světle nizozemské a švýcarské právní úpravy. Právník. 2007, roč. 4, č.
5, s. 315- 322.
Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, dostupné [online] na www:
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf>
[cit. 21-11-2013].
§ 349 - § 352 NOZ
Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, dostupné [online] na www:
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf>
[cit. 21-11-2013]
§ 350 NOZ
§ 352 odst. 2 NOZ
§ 1448 - § 1474 NOZ
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1.3.2 Základy nadačního práva

1.3.2.1 Majetek nadace
Majetek je jedním ze základních pojmových znaků nadace i nadačního fondu,
proto ho v této části práce řadím na první místo. Majetek nadace je dle ZNNF tvořen
„nadačním jměním a ostatním majetkem nadace“46, majetek nadačního fondu je tvořen
souborem veškerého jeho majetku, nadační jmění nevytváří. Nadace k dosahování
svého účelu používá výnosy z nadačního jmění a ostatní majetek nadace.
Nadační jmění je souhrnem peněžitých i nepeněžitých vkladů a nadačních darů47
zapsaných v nadačním rejstříku a je tak trvalým základem nadace. Jeho celková hodnota
nesmí klesnout pod částku 500 000 Kč. Nadační jmění může být tvořeno peněžními
prostředky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými
právy a jinými majetkovými hodnotami, které splňují předpoklad trvalého výnosu a
neváznou na nich zástavní práva.48 Součástí nadačního jmění (tak i ostatního majetku
nadace) mohou být tedy:
● Peněžní prostředky: peníze, ceniny a peněžní prostředky uložené na
bankovních účtech včetně účtů termínovaných
● Cenné papíry: akcie, podílové cenné papíry (podílové fondy) a ostatní
cenné papíry (dluhopisy a depozita)
● Nemovitosti: pozemky a stavby
● Movité věci: samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný
dlouhodobý majetek, zásoby
● Jiná majetková práva: patenty, licence či autorská práva
● Jiné majetkové hodnoty: např. umělecká díla, starožitnosti nebo šperky
Hodnota nepeněžitého jmění musí být oceněna znalcem a musí splňovat
podmínku trvalého výnosu. Zákonodárce s předpokladem „trvalého výnosu“ u movitých
věcí spojuje mimo výnosů z vkladů a cenných papírů pouze výnosy z pronájmu

46
47
48

§ 2 ZNNF
Těmito dary jsou myšleny dary zřizovatelů, příp. zůstavitelů při založení nadace
§ 3 odst. 5 ZNNF
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uměleckých děl49. V praxi vyvstává problém, zda do nadačního jmění mohou být
vloženy i jiné movité věci, než výše zmíněná umělecká díla. Konečné rozhodnutí o tom,
jestli je určitá věc způsobilá k trvalému výnosu či nikoli, nyní náleží do rozhodování
soudu.
Ostatní majetek nadace vymezuje ZNNF stejně jako nadační jmění. Na rozdíl od
nadačního jmění tento majetek není stanoven minimální výší a nemusí zajišťovat
dlouhodobé výnosy. Může tak být užit v plném rozsahu k plnění účelu nadace50, tedy
k poskytnutí nadačního příspěvku třetím osobám51 a na uhrazení nákladů spojených
s vlastní činností a správou.
Zákon o daních z příjmů zvýhodňuje právní postavení nadací tím, že osvobozuje
výnosy z nadačního jmění zapsaného v nadačním rejstříku od daně z příjmů
právnických osob52.
Nadační fond používá k dosahování svého účelu veškerý svůj majetek. Jak bylo
zmíněno v kapitole 1.1., nadační fond při svém vzniku nemusí registrovat nadační
jmění. Zřizovatel však musí do nadačního fondu při jeho zakládání vložit určitý
majetkový vklad, jinak nebude moci být zapsán do nadačního rejstříku právě z důvodu
nemožnosti plnění účelu nadačního fondu. Z právní úpravy vyplývá, že využívání
právní formy nadačního fondu je spojeno zejména s plněním krátkodobých obecně
prospěšných cílů.
Nový občanský zákoník
Majetek nadace je dle nového občanského zákoníku tvořen nadační jistinou a
ostatním majetkem nadace53. Ačkoli je pojem nadační jistina pojmem novým, jedná se
v podstatě o jiný název nadačního jmění, jak ho upravuje ZNNF. „Nadační jistina je
tvořena souborem předmětů vkladů do nadace, popřípadě i nadačních darů“54 a její
hodnota musí činit alespoň 500 000 Kč. Rozdílem mezi stávající a novou právní
úpravou je zápis nadační jistiny/nadačního jmění do nadačního rejstříku. Nadační jistina
49
50

51

52
53
54

§ 19 písm. r) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
HURDÍK J. - TELEC. I.: Zákon o nadacích a nadačních fondech. Komentář. 1. vydání. Praha,
C.H. Beck 1998, str. 46
Nadačním příspěvkem může být vše, co může být předmětem občanskoprávních vztahů,
příjemce nadačního příspěvku je povinen ho použít v souladu s podmínkami stanovenými nadací
§ 19 písm. r) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
§ 335 NOZ
§ 336 odst. 1 NOZ
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se do rejstříku nezapisuje, zapisuje se pouze souhrnná výše nadačního kapitálu, kterým
je „peněžní vyjádření nadační jistiny“55. Tímto ustanovením se zmírní administrativní
zátěž jak nadacím, tak i rejstříkovým soudům, jelikož skladba nadačního jmění často
zahrnuje mnoho položek56, od obrazů po nemovitosti. Majetek, který je součástí
stávajícího nadačního jmění, musí být přesně identifikován a jednotlivé položky musí
být zapsány v nadačním rejstříku. Tuto změnu tedy hodnotím velice kladně.
Nadační jistina má mimořádný význam pro existenci nadace, proto i nová úprava
chrání její zachování57. Je vyloučeno jakoukoli část nadační jistiny, až na výjimky58,
zcizit, zastavit nebo jinak použít k zajištění dluhu. Nadace musí dále s nadační listinou
nakládat s péčí, jakou NOZ stanoví pro správu cizího majetku59. Tímto ustanovením
NOZ odkazuje na obecná ustanovení o správě cizího majetku, na základě kterých má
nadace povinnost nakládat s nadační listinou s péčí řádného hospodáře60. „Toto
odkazové ustanovení dopadá pouze na nadační jistinu, nikoli na ostatní majetek
nadace.“61
Právní úprava ostatního majetku nadace se přebírá ze ZNNF, ani NOZ
neobsahuje jeho specifikaci, bude se i nadále jednat o majetek, který se nezapisuje do
nadačního rejstříku a se kterým může nadace volně nakládat.
Právní úprava nadačních fondů v NOZ zůstává až na drobné výjimky
nezměněna. Nadační fond ani na základě nové právní úpravy nebude vytvářet nadační
jistinu, tedy ani nadační kapitál. Jeho majetek je tvořen vklady a dary, jejichž předmět
nemusí splňovat předpoklad trvalého výnosu. Majetek nadačního fondu lze zcizit, je-li
to v souladu s jeho účelem, „lze jej též použít k investici považované za obezřetnou“62.
55
56

57

58

59
60
61

62

§ 337 NOZ
viz např. nadační jmění Nadace VIA, Obchodní rejstřík a sbírka listin, dostupné [online] na
<www:https://or.justice.cz/ias/ui/vypisvypis?subjektId=isor%3a453719&typ=actual&klic=oppk3d> [cit. 24-11-2013]
Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, dostupné [online] na www:
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf >
[cit. 15-11-2013]
podmínky, za kterých může nadace něco z nadační listiny zcizit, jsou stanoveny v § 339 odst. 2
NOZ
viz § 340 NOZ
§ 1 411 NOZ
Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, dostupné [online] na www:
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf>
[cit. 15-11-2013]
FRIŠTENSKÁ, H. a kol. Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy, Fórum
dárců,
červen
2013,
dostupné
[online]
na
www:
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Podnikatelské a výdělečné aktivity nadačních fondů zůstanou tedy i do budoucna
výrazně omezené.
1.3.2.2 Účel nadace a nadačního fondu
Účel je pro nadaci „ jejím srdcem, alfou i omegou“63. Účel může být definován
jako konkrétní cíl, který plně ovládá jednání po dobu před jeho dosažením. Prostředkem
k dosažení účelu je pouze jednání, účelná činnost směřující k vytýčenému cíli.
Smyslem a účelem činnosti nadace tedy musí být dosažení konkrétního cíle.
Jeho faktické dosažení však bude záležet na cíli, kterému má nadace sloužit, neboť ne
všech cílů je možné dle mého názoru dosáhnout (např. světového míru). Proto ZNNF
používá pojem dosahování, nikoli dosažení. Nadace jako subjekt řazený mezi nestátní
neziskové organizace (viz kap. 1.1.), neslouží dle současné právní úpravy cílům
soukromým, nýbrž cílům veřejným. ZNNF poskytuje demonstrativní výčet těchto
veřejně prospěšných cílů, např. rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo
jiných humanitárních hodnot atd.
Je ponecháno na vůli zakladatele, jaký obecně prospěšný cíl v zakládacím
dokumentu zvolí. Pokud zakladatel zvolí jiný účel, než který je demonstrativně vyčten
v zákoně, pak záleží na rozhodnutí soudu, zda takový účel bude posouzen jako veřejně
prospěšný64. Jednou stanovený účel však již není možno později změnit. Pokud tedy
nadace svůj účel naplní, pak pozbývá její existence smyslu a musela by být z tohoto
důvodu zrušena65.
Nový občanský zákoník
Nový občanský zákoník tento účel definuje v ustanovení § 306 NOZ jako „trvalou
službu společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu“66. Je tedy zcela upuštěno od
koncepce účelu jako dosahování jistých veřejně prospěšných cílů, což bylo dle mého
názoru značně problematickou konstrukcí.

63

64

65
66

<http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/informacni_brozury/Pruvodceobcanskym-zakonikem-pro-nadace-a-nadacni-fondy_fd-_5_.pdf> [cit. 15-11-2013]
RONOVSKÁ, K., Nové české nadační právo v evropském srovnání. Praha: Wolters Kluwer ČR,
2012. str. 115
Soud např. v roce 2011 zamítl návrh na zápis do nadačního rejstříku Nadační fond proti korupci,
neboť dle soudu není boj proti korupci veřejně prospěšným cílem.
§ 7 odst. 2 písm. a) ZNNF
§ 306 NOZ
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Další důležitou změnou v novém občanském zákoníku je možnost změny účelu
nadace67, což umožní nadaci pružně reagovat na nastalé situace např., v případě, že
nadace účel stanovený v zakládací listině naplní. Naplnění účelu nadace tedy již a priory
nezakládá důvod pro zrušení nadace, což musím také ohodnotit kladně.

1.3.2.3 Zřízení a vznik nadace
Zřízení a vznik nadace jako právnické osoby vychází z obecných ustanovení
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ).
V české právní úpravě je pro založení právnických osob nejtypičtější princip registrační,
který spočívá ve dvoufázovosti procesu vzniku právnické osoby.
První fází je zřízení (založení) nadace. Zákon stanoví tři způsoby zřízení nadace, a
to písemnou smlouvou mezi zřizovateli, zakládací listinou ve formě notářského zápisu
v případě, že má nadace jediného zřizovatele, nebo závětí ve formě notářského zápisu.68
Tyto listiny jsou označovány pod legislativní zkratkou jako nadační listina.
Druhou fází je vznik nadace. Nadace vzniká dnem zápisu do veřejnoprávní
evidence, nadačního rejstříku vedeného rejstříkovým soudem69 příslušným podle sídla
nadace. Do rejstříku se zapisují základní údaje, zejm. název, sídlo a identifikační číslo
nadace, údaje o zřizovatelích, údaje o členech správní a dozorčí rady, účel nadace, výše
nadačního jmění nebo výše majetkového vkladu u nadačního fondu70.
Nový občanský zákoník
Nový občanský zákoník přebírá právní úpravu vzniku nadací ze ZNNF, nadace
bude i do budoucna vznikat na základě konstitutivního rozhodnutí soudu, přičemž
proces vzniku zůstává dvoufázový. Na rozdíl od současného ZNNF nový občanský
zákoník nedělí nadační listiny jednostranné a vícestranné, zatímco současný zákon
rozlišuje mezi zakládací smlouvu, je-li zřizovatelů více, a zakládací listinou, je-li
zřizovatel jediný. K založení tedy bude docházet vždy jednostranným právním
jednáním. Dále se opouští princip nezměnitelnosti nadační listiny na základě ustanovení
67
68
69

70

§ 321 – 326 NOZ
Obligatorní náležitosti jsou upraveny v ustanovení § 3 odst. 2 ZNNF
Rejstříkovými soudy jsou obecné krajské soudy a Městský soud v Praze, viz ustanovení § 200d
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řádu, ve znění pozdějších předpisů
§ 5 odst. 4 ZNNF
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§ 317 – 320 NOZ. Toto ustanovení je dle mého názoru pro nadace a nadační fondy
značným přínosem, neboť umožňuje reagovat na změnu okolností, které nastanou
během jejich fungování.

1.3.2.4 Statut nadace
Správní rada nadace je povinna do 30ti dnů ode dne zápisu do nadačního rejstříku
vydat statut nadace. Vedle nadační listiny je statut druhým obligatorním dokumentem
nadace, který se zakládá do sbírky listin vedené rejstříkovým soudem71, je tak splněn
požadavek ZNNF zpřístupnit statut veřejnosti a mít možnost z něj činit výpisy a opisy.
Statut nadace je důležitým dokumentem pro chod, fungování a vnitřní uspořádání
nadace. Zákon stanoví, že statut nadace musí být v souladu s nadační listinou72. V praxi
je statut možná díky nepochopení smyslu tohoto ustanovení většinou jen pouhým
opisem zakládací listiny. Úmyslem zákonodárce přitom bylo umožnit nadaci vydání
podrobnější úpravy jednání orgánů nadace a postupu při přerozdělování nadačních
příspěvků, jelikož statut na rozdíl od zakládací listiny může být měněn bez nutnosti
souhlasu zřizovatele a může tak reagovat na aktuální potřeby nadace.
Nový občanský zákoník
Nový občanský zákoník přebírá zásadu, že statut je „základní právní a
organizační dokument nadace, který normativně upravuje jednak její vnitřní poměry,
jednak i některé aspekty vztahů nadace k třetím osobám, především podmínky pro
poskytování nadačních příspěvků a případně i okruh destinatářů“73. Nově je umožněno
zakladateli vydat statut společně s nadační listinou, pokud této možnosti nevyužije, vydá
jej správní rada po předchozím souhlasu dozorčí rady do jednoho měsíce ode dne
vzniku nadace74. Do NOZ byl tímto vtělen požadavek zakladatelů nadací a nadačních
fondů, kteří neměli možnost ovlivňovat obsah tohoto důležitého dokumentu. Statut bude
moci být měněn i během existence nadace. O změnách statutu rozhoduje po předchozím
souhlasu dozorčí rady správní rada, pokud zakladatel v nadační listině neurčí k tomu
71
72
73

74

§ 4 odst. 4 ZNNF
§ 4 odst. 3 ZNNF
Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, dostupné [online] na www:
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf >
[cit. 15-11-2013]
§ 314 NOZ

19

oprávněnou osobu nebo orgán. Mezi povinné obsahové náležitosti statusu patří dle §
314 odst. 1 NOZ pouze způsob jednání orgánů nadace a podmínky pro poskytování
nadačních příspěvků, případně i okruh osob, kterým mají být poskytovány.
1.3.2.5 Orgány nadace
Zákonem stanovené obligatorní orgány nadace jsou správní rada, dozorčí rada a
revizor. Zákon umožňuje, aby v zakládací listině nebo ve statutu nadace byly stanoveny
další fakultativní orgány. Těmi obvykle bývají ředitelé, kteří za nadaci ve společenské
rovině vystupují navenek, dále to mohou být orgány poradní a čestné.
Nejdůležitějším orgánem nadace je správní rada, která je orgánem statutárním.
Správní rada spravuje majetek nadace a nadační jmění, řídí nadaci a rozhoduje ve
věcech její existence, zároveň zastupuje nadaci navenek. Záležitosti, které jsou výlučně
v působnosti správní rady, jsou upraveny v ustanovení § 10 odst. 2 ZNNF. Výkon
ostatních činností může být svěřený jiným osobám na základě rozhodnutí zřizovatele či
zmocnění vydaného správní radou.
Po jmenování všech členů správní rady se dle § 13 odst. 2 ZNNF losem stanoví
jedna třetina, které skončí funkční období po jednom roce a jedna třetina, které skončí
funkční období po dvou letech od jejich jmenování. Na uvolněná místa správní rada
zvolí nové členy, kteří už mají tříleté (nebo jinak stanovené) funkční období, pokud není
v nadační listině stanoveno jinak. Tato rotace členů je v zákoně obsažena z důvodu, aby
nenastala situace, kdy by se nadace nebo nadační fond ocitl bez správní rady.
Správní rada musí mít nejméně tříčlenná. Konkrétní počet jejich členů musí být
určen v nadační listině, přičemž „jejich počet musí být vždy dělitelný třemi, nestanoví-li
nadační listina jinak“75. Fyzická osoba ucházející se o členství ve správní radě musí
splňovat několik zákonem stanovených požadavků76. Členy správní rady je neslučitelné
se členstvím v dozorčí radě nadace. Otázku, zda jednotliví členové správní rady mohou
jednat samostatně nebo společně, musí být stanovena v nadační listině.

75
76

§ 11 odst. 1 ZNNF
§ 11 odst. 1, odst. 3, odst. 4 ZNNF
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Kontrolním a dozorčím orgánem nadace je dozorčí rada. Dozorčí rada nemusí
být zřízena, pokud nadační jmění nebo majetek nadačního fondu nepřesáhne částku
stanovenou zákonem77, v současné době je výše této částky stanovena na 5 000 000 Kč.
V případě, že dozorčí rada není zřízena, vykonává funkci kontrolního a dozorčího
orgánu revizor. Působnost dozorčí rady a revizora je upravena v § 17 a § 18 ZNNF.
Význam existence dozorčí rady vyplývá zejména z neexistence vnějšího dohledu
nad hospodařením a ostatní činnosti nadace78.
Nový občanský zákoník
Struktura orgánů nadace a nadačních fondů zůstává stejná jako ve stávající právní
úpravě, v ZNNF. Obligatorními orgány tedy i nadále zůstává správní rada a dozorčí
rada, či revizor. Ani v novém občanském zákoníku není vyloučeno, aby byly v nadační
listině nebo ve statutu určeny další, fakultativní orgány.
Statutárním orgánem nadace a nadačního fondu je i nadále správní rada79. NOZ
nestanoví výslovně v ustanoveních o fundaci žádná práva ani povinnosti správní rady,
použije se tedy subsidiární ustanovení § 163 NOZ, které stanoví, že statutárnímu orgánu
náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu
veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby.
Do její působnosti tedy patří vše, co není zákonem, nadační listinou nebo statutem
svěřeno jinému orgánu. V zásadě se jedná o tytéž činnosti, které byly svěřeny správní
radě dle ZNNF, tedy především o řídící činnost, správu majetku a rozhodování o všech
záležitostech nadace či nadačního fondu. Správní rada také zastupuje nadaci či nadační
fond navenek.80
Funkční období členů správní rady je nově dle NOZ pětileté. Zakladatel však
může v nadační listině stanovit délku jinou. Člen správní rady bude moci být volen do
funkce opakovaně, pokud to nevyloučí nadační listina. Toto ustanovení dle mého názoru
lépe odpovídá požadavkům na kontinuitu činnosti správní rady a strategické plánování,
77
78

79
80

§ 17 odst. 2 ZNNF
Jistá míra kontroly nad hospodařením s výnosy nadačního jmění ze strany státu existuje pouze u
nadací, které obdržely příspěvek z Nadačního investičního fondu.
§ 362 NOZ
RONOVSKÁ, Kateřina. Nové české nadační právo v evropském srovnání. Praha: Wolters
Kluwer ČR, 2012. s. 164 - 165
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což každoroční střídání členů (pokud nebylo stanoveno jinak) ztěžovalo.
Dozorčí rada bude s účinností nového občanského zákoníku nejen dozorčím, ale i
revizním orgánem. Do její základní působnosti81 patří dohled nad zákonným výkonem
působnosti správní rady, kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování
nadačních příspěvků, kontrola vedení účetnictví, přezkum roční, mimořádné a
konsolidované účetní závěrky atd.
NOZ stanoví i další pravomoci dozorčí rady, mezi něž patří například právo na
podání návrhu na svolání správní rady, právo nahlížet do dokladů nadace či nadačního
fondu nebo požadovat vysvětlení od zaměstnanců atd.
Stejně tak jako v právní úpravě ZNNF, ani v novém občanském zákoníku nebude
zřízení dozorčí rady obligatorní s výjimkou případu, kdy nadační kapitál nadace, či
majetek nadačního fondu, dosáhne výše alespoň 5 000 000 Kč. Není vyloučeno, aby
byla zřízena, i když bude nadační kapitál, příp. majetek nadačního fondu, nižší. Pak je
ovšem nutné, aby její existence byla nařízena nadační listinou nebo statutem.82 Neurčí-li
nadační listina jinak, je i členství v dozorčí radě pětileté. Pokud není dozorčí rada
zřízena, pak musí být zřízen a její působnost vykonává revizor. Dozorčí rada volí a
odvolává své členy sama, není-li stanoveno v nadační listině jinak.
Revizorem se bude moci stát i právnická osoba. Musí tak být ale stanoveno v
nadační listině nebo ve statutu a předmět činnosti této právnické osoby musí umožňovat
výkon kontrolní a revizní činnosti83. Nadační listina nebo statut mohou také stanovit, že
právnická osoba bude tuto funkci vykonávat na dobu neurčitou. Revizora, na rozdíl od
právní úpravy dozorčí rady, volí a odvolává správní rada, není-li stanoveno zakládací
listinou jinak84.

81
82

83
84

§ 370 NOZ
RONOVSKÁ, Kateřina. Nové české nadační právo v evropském srovnání. Praha: Wolters
Kluwer ČR, 2012. str. 168
§ 373 NOZ
§ 375 NOZ
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1.3.2.6 Zrušení a zánik nadace
Zánik nadace je stejně jako její vznik procesem dvoufázovým. Podstata nadace
jako účelového sdružení majetku, který má trvale sloužit obecně prospěšnému cíli
vyjádřeném vůlí zakladatele v zakládací listině, neumožňuje zrušit nadaci na základě
rozhodnutí správní rady (to však neplatí u nadačního fondu85), pokud správní rada
nerozhodne o dosažení účelu nadace či o vnitrostátní fůzi sloučením s jinou nadací86,
viz dále.
Důvody zrušení nadace uvádí ZNNF v ustanovení § 7. Mezi důvody zrušení
nadace patří např. zrušení pro dosažení účelu, pro který byla nadace založena, či zrušení
rozhodnutím soudu o zrušení nadace z důvodu trvalého vyčerpání majetku.
V zákoně jsou stanoveny pouze obecné podmínky zrušení nadace, nadační listina
však může přesněji stanovit pro její zrušení podmínky objektivní.87
Prvním krokem, který vede k zániku nadace, je její zrušení88, které může probíhat
s likvidací, nebo bez likvidace, dále pak následuje druhý krok, kterým je zánik
výmazem z nadačního rejstříku.
Bez likvidace se ruší nadace např. tehdy, když její majetek přechází na jinou
nadaci nebo nadační fond, nebo pokud je zrušen konkurs pro nedostatek majetku. V
rámci zrušení bez likvidace může dojít k vnitrostátní fúzi sloučením trojího typu. A to
sloučením dvou nadací, sloučením jedné nadace s jedním nadačním fondem nebo
sloučením dvou nadačních fondů.
K samotnému zániku nadace dochází až ke dni výmazu nadace z nadačního
rejstříku, kdy nadace jako subjekt práva přestává existovat.

85

86

87
88

ZNNF umožňuje v ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 5 zrušit nadační fond rozhodnutím správní
rady pro vyčerpání majetku
Tato možnost byla do nadačního zákona vložena zákonem č. 126/2008 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
RONOVSKÁ, K., Spolkové a nadační právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008, str. 73
§ 7 ZNNF
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Nový občanský zákoník
Zániku nadace a nadačního fondu předchází jejich zrušení, je tedy zachována
dvoufázovost celého procesu. NOZ přebírá současnou právní úpravu a rozděluje zrušení
nadace a nadačního fondu na zrušení s likvidací (bez právního nástupce) a zrušení bez
likvidace (s právním nástupcem). Úprava v NOZ obsahuje pouze drobné odchylky od
právní úpravy v ZNNF (např. pokud bude nadace zrušena s likvidací, může správní rada
rozhodnout, že likvidační zůstatek bude přednostně nabídnut obci, kraji nebo státu89).
1.3.2.7 Výroční zpráva nadace
Za účelem informování veřejnosti o činnosti a hospodaření nadace a zároveň i
jako forma veřejné kontroly, je zákonem stanovena povinnosti nadace vydávat výroční
zprávu, která je následně zveřejněna ve sbírce listin vedené rejstříkovým soudem.
Veřejná kontrola nadace probíhá i prostřednictvím auditu roční účetní závěrky.
Ustanovení § 24 odst. 2 ZNNF stanoví, že roční účetní závěrka nadace musí být ověřena
auditorem vždy, u nadačních fondů je tato povinnost stanovena pouze v případě, že úhrn
celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných nadačním fondem převýší 3 000 000 Kč
za kalendářní rok nebo pokud je majetek nadačního fondu vyšší než tato částka.
Nový občanský zákoník
Nový občanský zákoník na obsahové stránce výroční zprávy nic nemění. Reaguje
však na vznik dobročinných nadací, kterým neukládá povinnost zakládat výroční zprávu
do sbírky listin. Zvyšuje také limit, při jehož překročení je nutné nechat účetní závěrku
ověřit auditorem90. NOZ dojde k jeho navýšení na 5 000 000 Kč91.

89
90
91

§ 379 odst. 1 NOZ
§ 341 NOZ
§ 341 odst. 1 NOZ
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2 Stav nadačního sektoru v České republice
Nadační sektor se v průběhu času proměňoval tak, aby co nejvíce odpovídal
potřebám a možnostem společnosti. Je možné sledovat jak vývoj v počtu nadací, tak i ve
struktuře získávaných finančních zdrojů a v neposlední i v obecně prospěšných cílech,
které byly nadacemi podpořeny.
Všechny tyto skutečnosti mají vliv na strukturu finančních zdrojů nadace, proto
jednu kapitolu této části práce věnuji aktuálnímu stavu nadačního sektoru v České
republice včetně jeho typologie.
Nadační sektor po roce 1989 zaznamenal prudký vzestup, ne všechny tyto snahy
byly ale vedeny čistě bohulibými cíli. Nadace byly šancí k získání nových finančních
zdrojů a k zachování těch stávajících. Je více než možné, že část nadací vznikla v této
době jen díky možnosti čerpání příspěvku z Nadačního investičního fondu. Byli i tací,
kteří, možná díky nepochopení institutu nadace, do ní vložili svůj majetek (např.
v restituci nabyté nemovitosti) a posléze zjistili, že není žádná možnost, jak ho
z nadačního jmění převést bezúplatně zpět do svého vlastnictví.92 „Z logiky věci
vyplývá, že zřizovatel nezřizuje nadace „pro sebe“, neboť pokud disponuje příslušnými
prostředky, může je využít přímo.“93
Tyto snahy byly zpřetrhány v roce 1998, kdy nabyl účinnosti současný zákon o
nadacích a nadačních fondech, který redukoval počet nadací z 5 300 evidovaných
koncem roku 1998 na 144 přeregistrovaných podle podmínek nového zákona v březnu
1999.
Od této doby je možné spatřovat trend postupného zvyšování počtu nadací a
nadačních fondů. Ke dni 31. prosince 201294 bylo v České republice registrováno
celkem 88.137 nestátních neziskových organizací, z toho 493 nadací a 1400 nadačních
fondů. Z této statistiky znázorněné v Grafu č.1 vyplývá, že i když jsou nadace
významným zdrojem financování veřejně prospěšných činností poskytovaných většinou
ostatními typy neziskových organizací, jejich počet je v porovnání s ostatními
92
93

94

DEVEROVÁ, L., přednáška, Právní rámec občanského sektoru, FHS UK, říjen 2008
HUDCOVÁ, Z., Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru, 2007, 1.
vyd, česky, slovensky, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2007, str. 41
Aktuálnější údaje bohužel nejsou k dnešnímu dni k dispozici
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neziskovými organizacemi velmi nízký. Nadace tvoří něco málo přes 0,5% a nadační
fondy přibližně 1,5% z celkového počtu neziskových organizací působících v České
republice.
Graf č. 1: Počet neziskových organizací v ČR k 31.12.2012
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[cit.20-11-2013]

V Grafu č. 2 je znázorněn počet skutečně aktivních nadací a nadačních fondů.
Zde stojí za povšimnutí skutečnost, že téměř polovina nadačních fondů nevyvíjí žádnou
činnost. To je možné zdůvodnit tím, že zákon ke vzniku nadačního fondu nevyžaduje
existenci nadačního jmění. Počet nadačních fondů je tak nejenom vyšší, než počet
nadací, z výše uvedeného lze také vyvodit, že je to právě (ne)existence trvalého
majetku, která ovlivňuje aktivitu nadačního fondu. Pokud nadační fond spotřebuje
všechen svůj majetek a přestane vyvíjet činnost, např. k získáním dalších finančních
prostředků a zároveň správní rada nerozhodne o jeho zrušení, nepřestává právně
existovat, stává se z něj však prázdná schránka, která již nemá jak dosahovat
stanovených cílů.
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Graf č. 2: Počet aktivních a neaktivních nadací a nadačních fondů v ČR
k 31. 12. 2012
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V posledních více než deseti letech neziskový sektor zaznamenal nejenom změny
v prudkém nárůstu počtu neziskových organizací, ale zejména ve vývoji a způsobu
jejich fungování. Neziskové organizace se profesionalizují, zlepšují svoji činnost, jsou
kreativnější a transparentnější. Ve své činnosti musí být stále aktivnější a viditelnější,
neboť vážná situace související s ekonomickou krizí, která vládne na světových trzích
od roku, velmi ovlivnila i výši finanční prostředků směřujících na podporu neziskového
sektoru.
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2.1 Typologie nadací a nadačních fondů
Z hlediska možností a zejména struktury získávaných finančních zdrojů je
potřebné provést klasifikaci nadačních subjektů.
Možností, jak nadace klasifikovat, existuje celá řada. Pro účely mé práce nejlépe
poslouží členění zpracované na základě publikace Deverové a Ronovské95.
Nadace je možné klasifikovat:
-

podle sledovaného zájmu


veřejný – sloužící výhradně veřejně prospěšnému účelu (současné
pojetí nadačního práva v České republice)



soukromý – rodinné nadace96 (určeny k podpoře úzce vymezeného
okruhu osob)
– podnikové nadace (uplatnění u ekonomicky aktivních
subjektů, slouží k podpoře podniku, který je většinou
zakladatelem nadace)

-

podle zřizovatele


fyzické osoby včetně podnikatelů



soukromé obchodní společnosti (akciové společnosti, družstva atd.)



neziskové organizace (občanská sdružení, církve a náboženské
společnosti a jimi zřizované církevní právnické osoby, profesní a jiné
komory atd.)



organizace veřejné správy (stát97, obce, kraje – mají za cíl pečovat o
rozvoj obce, zajišťovat péči o potřebné občany apod.)



95

96

97

smíšené (nadaci zřizují dva a více subjektů z výše uvedených)

DEVEROVÁ, L., RONOVSKÁ, K., Právní úprava neziskového sektoru, Fórum Dárců o.s.,
Praha 2006
V novém občanském zákoníku je v § 306 odst. 1 umožněno založit nadaci nejen za účelem
veřejně prospěšným ale i za účelem dobročinný. Otevírá tak prostor pro institut „rodinné
nadace“, který umožňuje zachovat nedělitelný rodinný majetek určený na podporu omezeného
okruhu osob.
Ke zřízení nadace státem, tedy Českou republikou, je potřeba předchozí souhlas vlády, který
vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů

28

Graf č. 3: Nadace podle zřizovatelů
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Zdroj: sestaveno autorkou, pramen: ROSENMAYER, T., et al. Ekonomické výsledky nadačních subjektů v roce 2002.
Projekt Ekonomika nadačních subjektů v České republice. 1. vyd. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru,
2004. str.7

Graf č. 4: Nadační fondy podle zřizovatelů
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2004. str.7
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-

podle oblasti působení
a)

mezinárodní klasifikace neziskových organizace (INCPO) obsahuje
29 kategorií nadací, například:
 kultura a umění
 volný čas
 sociální služby
 ochrana zvířat
 mezinárodní aktivity

b) členění pro potřeby rozdělování příspěvků z Nadačního investičního
fondu (7 kategorií):
 sociální a zdravotnické
 kulturní
 vzdělávací
 ochrana lidských práv
 děti a mládež
 rozvoj neziskového sektoru
 jiné
-

podle regionální působnosti


celostátní



regionální



místní

Klasifikace nadací má značný význam při zkoumání struktury zdrojů jejich
financování. Pokud se zaměříme např. na strukturu zdrojů financování nadace
v klasifikaci nadací podle zřizovatele, zjistíme, že nadace založené fyzickou osobou
získaly majetek od zřizovatele při jejím založení a během své existence získávají
převážně větší část finančních prostředků z jiných zdrojů. Naproti tomu ty nadace,
jejichž zřizovatelem je obchodní společnost, získávají finanční prostředky od zřizovatele
pravidelně (ročně určité % ze zisku nebo z obratu, jako pevně nastavená částka, na
pokrytí provozních výdajů apod.), celkový objem rozdělených nadačních příspěvků je
vyšší a jejich činnost a plnění stanoveného účelu je stabilnější. V září 2011 vznikla při
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Fóru dárců98 Asociace firemních nadací a fondů. Zakládajícími členy jsou Nadační fond
GSK, Nadační fond Veolia, Nadace O2, Nadace OKD, Nadace České spořitelny
a Nadace ČEZ. „Účelem této Asociace je zastřešit významné firemní nadační subjekty
a vytvořit prostor pro jejich setkávání, výměnu zkušeností, spolupráci. Tím přispět
k rozvoji firemního dárcovství.“99
Klasifikace podle oblasti působení nám naznačuje, která nadace bude mít větší
potenciál k získání prostředků z veřejných zdrojů. Dotační politika České republiky
upřednostňuje některé oblasti činnosti působení neziskových organizací před jinými.
„Organizace zaměřené na oblast sociální a zdravotní a na volnočasové aktivity jsou
vysoce závislé na veřejných rozpočtech. U ostatních organizací stoupá podíl
soukromých zdrojů.“100 V následujícím grafu je znázorněna struktura poskytnutých
dotací ze státního rozpočtu do jednotlivých oblastní činnosti neziskových oblastí.
Graf č. 3: Podíl dotací poskytnutých NNO ze státního rozpočtu podle podpořeného odvětví

zdroj: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2011, dostupné
také [online], <http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/rozbor_2011.pdf>, [cit. 14-11-2013]

98

99

100

Fórum dárců je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1997 na podporu filantropie v České
republice. Jeho členy jsou nadace a nadační fondy i významní firemní dárci. Fórum dárců
Poskytuje poradenské a konzultační služby v oblasti firemní filantropie či legislativních otázek
spojených s filantropickými aktivitami.
Fórum dárců, dostupné [online]
na www: <http://www.donorsforum.cz/sluzby-aprojekty/asociace-firemnich-nadaci-a-nad.fondu.html> [cit. 15-11-2013]
ŽIDLICKÁ, Markéta. Současný stav fundraisingu v českých neziskových organizacích.
SPIRALIS,
2003
Dostupné
také
[online]
na
www:
<http://www.neziskovky.cz/data/vyzkum_FR_Spiralistxt8540.pdf> [cit. 15-11-2013]
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Z výše uvedeného základního dělení nadací vycházím i závěrečných úvahách o
možném směřování českého nadačního sektoru.
Pro zmapování nadačního sektoru byl Centrem pro výzkum neziskového
sektoru101 realizován projekt Ekonomika nadačních subjektů pod vedením Ing. Tomáše
Rosenmayera, v rámci kterého byla zpracována „vícekriteriální typologie“102 nadačních
subjektů. Toto rozdělení se částečně shoduje s rozdělením uvedeném výše, obsahuje
však jisté odchylky. Vícekriteriální typologie rozděluje nadace podle kritéria instituce,
kritéria zřizovatele a kritéria podle způsobu dosahování poslání. První dvě kritéria jsou
obsahem předešlého třídění, proto se nyní budu blíže zabývat jen kritériem naposled
uvedeným.
Kritérium podle způsobu dosahování poslání rozděluje nadační subjekty na:
-

grantující – jsou nezávislé a svého poslání dosahují převážně poskytováním
nadačních příspěvků třetím osobám

-

operující – jsou nezávislé a svého poslání dosahují především realizací vlastních
projektů
Ačkoliv analýza pracovala s údaji za rok 2002 (vydaná byla v roce 2004), je

možné ji použít i v současné době, neboť struktura nadací a jejich financování
neprodělala od té doby radikální změny a je účelné ji pro demonstraci struktury příjmů
podle různých kritérií v této práci použít. Novější statistické údaje v této podobě nejsou
k dnešnímu dni dostupné.

101

102

Centrum pro výzkum neziskového sektoru (CVNS) sídlí na Ekonomicko-správní fakultě
Masarykovy univerzity v Brně, je interdisciplinárním centrem výzkumu a studia neziskového
sektoru
ROSENMAYER, T., et al. Ekonomické výsledky nadačních subjektů v roce 2002. Projekt
Ekonomika nadačních subjektů v České republice. 1. vyd. Brno: Centrum pro výzkum
neziskového sektoru, 2004. str.8
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3 Financování nadací a nadačních fondů
Nadace a nadační fondy potřebují finanční prostředky nejen k naplňování svých
obecně prospěšných cílů, k čemuž dochází zejména přerozdělování finančních
prostředků, ale i ke správě již nabytého majetku, na běžný provoz nadace, na vyplácení
odměn členů správní a dozorčí rady a zaměstnanců a na jiné aktivity, kterými mohou
uskutečňovat a rozvíjet svou činnost.

3.1 Struktura finančních zdrojů nadace a nadačního fondu
Dostatečný přísun finančních prostředků je pro každou organizaci rozhodujícím
faktorem jejího úspěšného fungování, nejinak je tomu i v případě neziskových
organizací, kterým pomáhá zajistit pokrytí nákladu na vlastní provoz, ale i rozvíjet a
zkvalitňovat aktivity týkající se dosahování veřejně prospěšných cílů. Nadace mohou
pro svou činnost získávat finanční zdroje z několika hlavních zdrojů. Vedle výnosů z
nadačního jmění a ostatního majetku jsou to příjmy z vlastní činnosti, dary (od
právnických a fyzických osob) a např. prostředky od veřejných institucí (stát, obec,
Evropská unie atd.).
U právnických osob, jejichž výhradním cílem je vytváření zisku a které byly
založeny za účelem podnikání, třídí teorie zdroje financování na interní (vnější) a
externí (vnější). Toto dělení je možné použít i u neziskových organizací i přesto, že
vytváření zisku u nich hraje roli druhotnou. Zdroje financování nadací a nadačních
fondů můžeme třídit následovně:
vnitřní zdroje:
-

příjmy z nadačního jmění a ostatního majetku nadace:
o příjmy z vkladů na bankovních účtech
o dividendy a jiné výnosy z cenných papírů

-

příjmy z vlastní činnosti
o příjmy z veřejných sbírek
o příjmy z loterií a spotřebitelských her
o příjmy z reklamy/sponzorování
o příjmy z benefičních a ostatních společenských a kulturních akcí
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vnější zdroje:
-

dotace z veřejných rozpočtů (stát, kraje, obce, Evropská Unie)

-

dary od tuzemských a zahraničních fyzických osob (individuální
dárcovství)

-

dary od právnických osob (firemní dárcovství)

-

dědictví

-

nadační příspěvky od ostatních nadací a nadačních fondů.

Do zdrojů financování neziskových organizací můžeme řadit vedle vnitřních a
vnějších zdrojů i kategorii třetí, dobrovolné příspěvky. Tyto dobrovolné příspěvky,
označované většinou jako členské příspěvky, jsou finančním zdrojem, který však
nalézáme pouze u organizací založených na členském principu (např. občanská
sdružení), proto nejsou do přehledu finančních zdrojů zahrnuty.
Jedním ze základních cílů každé neziskové organizace, tedy i nadace, by mělo být
zajištění vícezdrojového financování. Důležité je poměrné zastoupení jednotlivých
zdrojů, nejenom jejich faktický počet103. Pokud se nadace, tím spíše nadační fondy,
stanou závislí jen na jednom zdroji, vydávají se nebezpečí možné budoucí nestability.
Během plánování finanční strategie je proto vhodné plánovat i poměrné zastoupení
jednotlivých zdrojů financování organizace.
Níže uvedený graf č. 4 znázorňuje strukturu příjmů nadací, příjemců NIF (viz
kap. 3.3.1.4.), v roce 2011. Nejvýznamnějším zdrojem příjmů jsou výnosy z nadačního
jmění, které dosáhly 39%, dále pak příjmy z vlastní činnosti, které tvořily 16% a dary
od obchodních společností, které tvořily 15% příjmů u sledovaných nadací.
Rosenmayer104 v roce 2005 uvádí, že další možné příjmy nadace jako příjmy z
reklamy, příjmy z loterií, tombol a veřejných sbírek, příjmy z kulturních, společenských
a vzdělávacích akcí, nejsou příliš využívané, proto nepředstavují pro nadační subjekty
žádný trvalý zdroj finančních prostředků. Po aplikaci tohoto závěru na rok 2013 s tímto
nemohu zcela souhlasit, neboť nadační subjekty stále zvyšují a profesionalizují svoji
činnost. Díky projektům a programům prezentovaných v médiích se dostávají do
103

104

ŠEDIVÝ, M., MEDLÍKOVÁ, O., Úspěšná nezisková organizace, Grada Publishing, a.s., Praha
2009
ROSENMAYER, T. Příjmy nadačních subjektů. Grantis, 2005, roč. XIII, č. 2, str. 14–15
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povědomí veřejnosti, pořádají každoročně tradiční veřejné sbírky, benefiční koncerty a
dobročinné aukce. Všechny tyto aktivity jsou důležité pro budování vztahu s veřejností
a potencionálními dlouhodobými dárci. Proto by výše jmenované činnosti měly být
neodmyslitelnou součástí každé nadace, i když v dané chvíli nepřinesou požadovaný
objem finančních prostředků.
Graf 4: Struktura zdrojů financování nadací, příjemců NIF, v roce 2011

zdroj: Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce
2011, dostupné také [online], <http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/HI_2011.pdf>, [cit.15-112013]

Mezi nejdůležitější příjmy nadací podle závěrů projektu Ekonomické výsledky
nadačních subjektů v roce 2002 patřily především dary (67% od soukromých
obchodních společností, 22% od fyzických osob a 11% od ostatních právnických osob),
dotace a granty. V současné době k možným zdrojům přibyly i prostředky z fondů EU.
Naopak došlo k výraznému snížení dotací ze státního rozpočtu.
Mezi zdroje financování někteří autoři řadí i fundraising105. Význam fundraisingu
s ohledem na probíhající finanční krizi, tedy i úbytek objemu finančních prostředků
v dotační politice státu a dalších veřejných institucí, vzrostl a neustále stoupá, proto
považuji za potřebné se o tomto relativně novém oboru činnosti neziskových organizací
105

BOUKAL, P., VÁVROVÁ, H., Ekonomika a financování neziskových organizací, Praha:
Oeconomia 2007, str. 37
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alespoň stručně zmínit. O fundraisingu pojednám v samostatné kapitole 3.4., jelikož se
jedná spíše o proces získávání finančních prostředků než o prostý zdroj finančních
příjmů.
Výše uvedené způsoby financování považujeme za nástroje přímé finanční
podpory. Za způsob nepřímé finanční podpory považujeme úlevy na daních. Úlevy na
daních se týkají např. daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, silniční daně, spotřební
daně, daně z nemovitosti, daně dědické a darovací a daně z převodu nemovitosti, o
daňových povinnostech nadace bude krátce pojednáno v kapitole 4.
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3.2 Vnitřní zdroje financování
Mezi vnitřní zdroje financování nadace řadíme příjmy plynoucí z výnosů
z nadačního jmění a z ostatního majetku nadace (u nadačního fondu pak výnosy
z celého majetku). Nadace a nadační fondy mají podle § 23 odst. 1 ZNNF zakázány
jakékoliv podnikatelské aktivity, jejich hlavním posláním je výhradně dosahování
obecně prospěšného cíle, nikoli dosahování zisku následně rozděleného mezi zřizovatele
nadace. Ke zvýšení svých příjmů je nadacím ZNNF umožněno provozovat doplňkovou
činnost, potencionální výnosy z ní dosažené však musí být opět použity k plnění účelu,
pro který byla nadace zřízena. ZNNF však prolomuje zákaz podnikání několika
výjimkami, na základě kterých může nadace pronajímat nemovitosti, pořádat loterie,
tomboly, veřejné sbírky, kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací akce. Tento výčet
je taxativní, nadace a nadační fondy tedy nemohou vykonávat žádné jiné podnikatelské
činnosti mimo výše uvedených, vyjma těch, které nenaplní pojmové znaky podnikání106.
Nadacím mohou plynout výnosy prostřednictvím majetkové účasti na podnikání
akciových společností. Tuto možnost mají pouze za předpokladu stanoveného
v ustanovení § 23 odst. 7 ZNNF, které celkový rozsah majetkové účasti nadace omezuje
na maximální výši 20% z majetku nadace po odečtení hodnoty nadačního jmění.
Obchodní podíl nadace v akciové společnosti zároveň nesmí být vyšší než 20%. Tuto
možnost zákon nevztahuje na nadační fondy, lze tedy a contrario vyvodit, že nadační
fondy nabývat akcie nesmějí.
Nadace ani nadační fond nesmí být dle § 23 odst. 8 ZNNF společníkem veřejné
obchodní společnosti, komplementářem komanditní společnosti, tichým společníkem
nebo členem družstva, jehož členové mají uhrazovací povinnost přesahující členský
vklad na krytí ztrát družstva, nebo nesmí být členem jiné právnické osoby. Tato úprava
tedy umožňuje účast nadace ve společnosti s ručením omezeným, jako komanditisty v
komanditní společnosti a v družstvech bez uhrazovací povinnosti člena, neboť za
určitých podmínek komanditisté i společníci s.r.o. ručí za závazky společnosti
omezeně107.

106

107

BOUKAL, P., VÁVROVÁ, H., Ekonomika a financování neziskových organizací, Praha:
Oeconomia 2007, str. 37
DVOŘÁK, T. Nadace a nadační fondy. Praha : ASPI, a.s., 2007., str.74
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3.2.1 Příjmy z nadačního jmění a z ostatního majetku nadace
Struktura majetku, tedy i výnosů, které z něj plynou, je u každé nadace odlišná.
Z velké části závisí na tom, jaké prostředky byly do nadace vloženy při jejím vzniku,
případně zda byla nadace příjemcem příspěvku z Nadačního investičního fondu (viz.
kap 3.3.1.4.).
Struktura majetku u nadací, které byly příjemci příspěvku z NIF, znázorňuje
následující graf č. 5. Z grafu vyplývá, pominu-li nemovitosti, o kterých pojednávám
v následující kapitole 3.2.2.1., že nadace mají největší objem finančních prostředků
vložených na bankovních účtech, dále jejich majetek ponejvíce tvoří podílové listy a
fondy, dividendy a jiné cenné papíry. Předpokládám tedy, že z tohoto majetku nadaci
plynou výnosy.
Graf 5: Procentuální rozdělení majetku v roce 2011 u nadací, které byly příjemcem
příspěvku NIF

Zdroj: Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2011,
dostupné také [online] na www: <http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/HI_2011.pdf>, [cit.15-11-2013]

Každá nadace je ze zákona108 povinna vložit peněžní prostředky na zvláštní účet u
banky nebo pobočky zahraniční banky působící na území České republiky nebo může
použít např. na nákup cenných papírů. V souvislosti s finanční krizí je třeba zmínit, že
nízké úrokové sazby na běžných účtech poklesly prakticky na nulu a je výhodnější
peníze vložit do termínovaných vkladů nebo do instrumentů peněžního trhu, např.
108

§ 23 odst. 3 ZNNF
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prostřednictvím Balancovaného fondu nadací109. Výnos tohoto fondu se v současné
době pohybuje okolo 2 – 4%.

Graf 6: Balancovaný fond nadací - vývoj ceny podílového listu v Kč od jeho založení

Zdroj: dostupné [online] na www:
<http://www.pioneerinvestments.cz/Fond/AktualniInfo.asp?fond=ZBFondNadaci&class=CZK> [cit 16-11-2013]

3.2.2 Příjmy ze zákonem dovolené podnikatelské činnosti
Tuto kategorii příjmů můžeme považovat za velmi perspektivní zdroj financí do
budoucnosti, neboť je to právě tato oblast příjmů, kterou může nadace nejvíce ovlivnit
svou vlastní aktivitou, mimo získávání darů a dotací. Výčet povolených činností
uvedených v § 23 odst. 1 ZNNF umožňuje nadaci např. propagaci a pořádání seminářů,
pořádání benefičních koncertů a výstav, prodej výrobků, knih apod. O vybraných
příjmech z vlastní činnosti bude pojednáno v následujícím textu.

109

Balancovaný fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond je
konzervativní fond určený ke správě peněžních prostředků nadací. Investuje zejména do
domácích dluhopisů, malou část portfolia umisťuje také do akcií českých firem. Jeho předsedou
je Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc.
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3.2.2.1 Příjmy z pronájmu nemovitostí
Jak vyplývá z grafu č. 5, významná část výnosů může nadacím směřovat z příjmů
z pronájmu nemovitostí. Nájemcem nemovitosti však nesmí být dle § 23 odst. 9 ZNNF
člen správní a dozorčí rady, případně revizor ani osoby jim blízké110. Vlastnictví
nemovitosti může být pro nadaci stabilním zdrojem příjmu, výnosy se v současné době
pohybují mezi 5-10% ročně z ceny nemovitosti a na rozdíl od výnosů z vkladů nabízejí
většinou vyšší návratnost. Zde však můžeme narazit na několik problémů, prvním z nich
je ten, že nadace nemá vždy zájem nemovitost ve svém vlastnictví pronajímat, neboť ji
využívá pro své vlastní účely jako své sídlo či ji používá pro jiné činnosti, kterou
naplňuje svůj účel. Dalším problémem jsou dodatečné náklady, které nadaci se správou
nemovitostí vznikají. Příjmy z pronájmu lze však všeobecně považovat za velmi vhodný
dlouhodobý zdroj financí.

3.2.2.2 Příjmy z veřejných sbírek
V současné době patří veřejná sbírka mezi obvyklý způsob získávání finančních
prostředků. Prostřednictvím veřejných sbírek je veřejnost informována o projektech a
problémech neziskového sektoru, zároveň umožňuje občanům přispět na konkrétní
dobročinné účely částkou podle svého uvážení.
Pořádání veřejné sbírky je upraveno zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných
sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o veřejných sbírkách), který k pořádání veřejné sbírky
vyžaduje splnění zvláštních náležitostí. Zákon o veřejných sbírkách doznal významných
změn od 1. července 2012, kdy nabyla účinnost novela č. 120/2012 Sb., zákon, kterým
se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
(zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen novela zákona o
veřejných sbírkách).
Podle § 1 zákona o veřejných sbírkách je veřejnou sbírkou „získávání a
shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu
110

Kdo je osobou blízkou upravuje ustanovení § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.
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přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo
charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních
památek, tradic nebo životního prostředí“.
Z tohoto ustanovení vyplývá, že veřejnou sbírkou je výlučně shromažďování
peněžitých prostředků, nikoli věcných darů, příp. darů nehmotných. Výzva k poskytnutí
příspěvku předem neurčenému okruhu přispěvatelů, tedy takovému okruhu, který není
předem znám, znamená, že tato výzva nemusí být učiněna na místě veřejně přístupném.
Za veřejnou sbírku je tak považováno i oslovování jednotlivců nejen na místech veřejně
přístupných, ale i prostřednictvím zasílání složenek apod.111.
Za veřejnou sbírku podle § 2 zákona o veřejných sbírkách dále nelze považovat
shromažďování finančních prostředků, které konají politické strany nebo politická hnutí,
spolky, společnosti, svazy, hnutí a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace,
registrované podle zvláštních právních předpisů mezi svými členy za účelem dosažení
prostředků k plnění svých úkolů, dále pak shromažďování finančních prostředků
církvemi a náboženskými společnostmi, registrovanými podle zvláštního právního
předpisu, k církevním a náboženským účelům, pokud se koná v kostelech, modlitebnách
a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů.
Veřejnou sbírku může konat obec nebo kraj, v hlavním městě Praze rovněž
městská část, nebo jiná právnická osoba (dále jen právnická osoba)112. Toto ustanovení
je zdůvodněno tím, že veřejné sbírky organizované fyzickými osobami v režimu tohoto
zákona by nebylo možné fakticky kontrolovat a zabránit tak pořádáním sbírek k čistě
soukromým účelům113.

111

112
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PĚNKAVOVÁ J., WAGNEROVÁ, P. Zákon o veřejných sbírkách v praxi krajských úřadů.
Správní právo, roč. XXXVIII, č.5/2005, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2005, str. 283-284
Podle § 3 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů „Právnická osoba,
nejde-li o obec nebo kraj nebo v hlavním městě Praze městskou část, může konat sbírku v
případě, že má na území České republiky sídlo, nebo, jde-li o právnickou osobu, jejíž sídlo je na
území jiného členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském
hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, má-li na území České republiky umístěnou
organizační složku.“
Důvodová zpráva k zákonu č. 120/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o
veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění
pozdějších předpisů
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Současná právní úprava vychází z principu ohlašovacího. Každá právnická osoba
je povinna konání sbírky písemně ohlásit krajskému úřadu podle sídla právnické osoby
(příloha č. 2).
Novela zákona o veřejných sbírkách umožňuje oznamovatelům rozhodnout, zda
budou sbírku konat na dobu určitou nebo neurčitou, přičemž sbírku na dobu určitou lze
konat nejdéle po dobu 3 let ode dne oznámení sbírky. Dobu konání sbírky je povinen
oznamovatel uvést v oznámení o konání veřejné sbírky. Má-li oznámení o konání
sbírky všechny potřebné náležitosti a jsou-li k němu přiloženy všechny zákonem
stanovené přílohy114, krajský úřad zašle nejpozději do 30ti dnů osvědčení o splnění
náležitostí oznámení. Od 1. července 2012 musí být toto osvědčení doručeno již jen do
vlastních rukou. Dle předchozí právní úpravy musel příslušný krajský úřad zveřejnit ve
stejném termínu osvědčení i na své úřední desce, za den doručení osvědčení byl
považován třetí den po jeho zveřejnění. Za určitých podmínek115 je možné sbírku zahájit
dříve, než ve lhůtě 30 dnů od oznámení konání sbírky krajskému úřadu.
Sbírka může být dle zákona o veřejných sbírkách zahájena nebo propagována
nejdříve dnem následujícím po dni doručení osvědčení, pokud právnická osoba neuvede
v oznámení jako den zahájení sbírky datum pozdější. Od 1. července 2012 již neexistuje
povinnost zahájení sbírky do 120 dnů ode dne oznámení příslušnému krajskému úřadu,
to umožňuje neziskovým organizacím lépe reagovat na situace nastalé po podání
oznámení o konání veřejné sbírky.
Ukončení sbírky konané na dobu neurčitou musí právnická osoba písemně
oznámit příslušnému krajskému úřadu nejpozději 30 dní před jejím ukončením.
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Náležitosti, které musí oznámení o konání veřejné sbírky, jsou uvedeny v ustanovení § 5 zákona
o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 4 odst. 2) zákona o veřejných sbírkách stanoví, že: „Uvede-li právnická osoba v oznámení
důvody hodné zvláštního zřetele, pro něž navrhuje zahájit sbírku ve lhůtě kratší než 30 dnů od
přijetí oznámení, například zmírnění následků ozbrojeného konfliktu, živelní pohromy nebo
ekologické nebo průmyslové havárie, anebo záchrana zdraví nebo života osoby, příslušný krajský
úřad tyto důvody bez zbytečného odkladu přezkoumá, osvědčením právnické osobě potvrdí datum
přijetí jejího oznámení a stanoví den zahájení sbírky s přihlédnutím ke lhůtě navržené
právnickou osobou. Osvědčení zveřejní na úřední desce a doručí právnické osobě do vlastních
rukou; účinky doručení osvědčení nastávají dnem vyvěšení na úřední desce příslušného
krajského úřadu.“
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Zákon o veřejných sbírkách umožňuje konat sbírku následujícími sedmi
způsoby116:
a) shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním
bankovním
b) sběracími listinami,
c) pokladničkami,
d) prodejem předmětů (je-li je příspěvek zahrnut v jejich ceně)
e) prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení
anebo jiné všeobecně přístupné akce (je-li příspěvek zahrnut v ceně vstupenek)
f) dárcovskými textovými zprávami DMS
g) složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou.
Tento výčet je stanoven taxativně, jinými způsoby tedy nemůže být sbírka
prováděna. Ve stávající právní úpravě již není uveden způsob získávání finančních
prostředků prostřednictvím pronájmu telefonní linky určené ke shromažďování
příspěvků z telefonního účtu, pod kterou byly v minulosti podřazovány sbírky
realizovány formou zasílání SMS, tedy dárcovských DMS. Tato možnost je nyní
v zákoně již výslovně uvedena.
Veřejnou sbírku lze konat jedním, ale i kombinací více z uvedených způsobů.
Tatáž právnická osoba nesmí ke stejnému účelu konat souběžně několik veřejných
sbírek. Příspěvky mají formu příspěvků pouze peněžitých, nikoli věcných, jak je tomu u
darování (viz kap. 3.3.2.).
Všechny pořádané sbírky, i ty již ukončené, eviduje Ministerstvo vnitra České
republiky v Seznamu veřejných sbírek, který je veřejně přístupný prostřednictvím www
stránek117. Dle této databáze je k dnešnímu dni (18.11.2013) pořádáno 854 veřejných
sbírek. K nejúspěšnějším sbírkám118 patří sbírky pořádané na podporu sociálních a
116
117
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§ 9 zákona o veřejných sbírkách
dostupné [online] na www: <http://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/Search.aspx>
[cit. 18-11-2013]
K nejúspěšnějším veřejným sbírkám, které byly pořádány za účinnosti stávajícího zákona o
veřejných sbírkách, patří sbírka pořádaná obecně prospěšnou poučností Člověk v tísni, která
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zdravotnických projektů a k řešením mimořádných situací, jakými jsou živelní pohromy
a válečné konflikty119. Čistý výtěžek sbírky musí právnická osoba nebo ten, v jehož
prospěch byla sbírka konána, použít výhradně ke stanovenému účelu sbírky.
Nejčastějším způsobem konání veřejných sbírek je získávání finančních
prostředků pomocí pokladniček a dárcovských DMS, které v posledních letech zažívají
velký vzestup. O těchto dvou vybraných způsobech pojednám v nadcházejícím textu.
Pokladničky
Pokud nezisková organizace provádí sbírku pokladničkami, musí nejprve oznámit
počet a umístění pokladniček obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu budou
pokladničky rozmístěny, nebo oznámit, že pokladničky budou přenosné, a zabezpečit
pokladničky proti odcizení. Větší pokladničky jsou většinou umístěny u vstupů do
obchodních center a supermarketů na stolky, se kterými jsou pevně spojeny řetězem,
malé pokladničky bývají umisťovány na prodejních pultech. Pokladničky musí být
zabezpečeny proti neoprávněnému otevření, takto zabezpečené pokladničky pak obecní
úřad zapečetí. Další povinnosti vyplývající právnické osobě např. při otevírání
pokladničky vyplývají z § 11 zákona o veřejných sbírkách.
Dárcovská SMS – DMS
Zaslání dárcovské SMS je jedním z nejjednodušších a nejrychlejších způsobů, jak
přispět na dobročinné účely, pro neziskovou organizaci tedy znamená nejrychlejší
způsob, jak získat finanční příspěvek. Česká republika byla první zemí, ve které byla
tato služba dne 12.dubna 2004 zavedena. Dalšími zeměmi, kde je možné přispět na
dobročinné účely pomocí SMS, je Slovensko a Bulharsko.
Projekt DMS je společná iniciativa Fóra dárců a Asociace provozovatelů
mobilních sítí, v současné době se na provozu tohoto systému podílejí všichni mobilní
operátoři působící v České republice. Zaslání DMS je zpoplatněno 30 korunami,

119

v roce 2002 vyprala v rámci sbírky SOS Povodně 269 mil. Kč.
BOUKAL, P. a kol, Fundraising pro neziskové organizace, Grada Publishing, a.s., Praha 2013,
str. 96
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přičemž příspěvek pro neziskové organizace ve výši 28,50,- Kč je zcela osvobozen
od platby daně z přidané hodnoty120.
První sbírka, která byla pořádána také prostřednictvím služby DMS, byla sbírka
„Pomozte dětem“ organizovaná Nadací rozvoje občanské společnosti121 a Českou
televizí. Tato sbírka je pořádána každý rok v období velikonočních svátků, Nadace pro
rozvoj občanské společnosti následně provede výběrové řízení na poskytnutí nadačních
příspěvků ze sbírky na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let122.
Od roku 2004, kdy projekt DMS vznikl, bylo odesláno více než 13 milionů
dárcovských SMS zpráv, což činí dohromady kolem 377 milionů korun123. Díky DMS
lze v současné podpořit více než 160 charitativních projektů, jejich přehled zveřejňuje
portál darcovskasms.cz. V současné době probíhá veřejná sbírka prostřednictvím DMS
např. projektu Nadačního fondu Kapka naděje, Nadace naše dítě, Nadace Partnerství,
Nadačního fondu Českého rozhlasu a mnoha dalších.

Tento způsob sbírky je dle mého názoru efektivním získáváním finančních
prostředků nevyžadujícím organizační a materiální zajištění sbírky. Minimalizují se tak
náklady na pořádání a organizační zajištění sbírky. Další výhodou je rychlost, s jakou
může být příspěvek neziskové organizaci zaslán. Za nevýhodu je považuji absenci
přímého kontaktu se zástupcem neziskové organizace, případně poučeného brigádníka,
který by dárci sdělil potřebné informace o projektu, na který dárce přispívá. To však
neplatí při existenci zvýšeného zájmu ze strany médií a veřejnosti o aktuální problém,
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Na základě novely zákona č. 235/2004., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
která nabyla účinnosti dne 1.ledna 2006.
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) byla v roce 1993 založena k tomu, aby spravovala
a rozdělovala finanční prostředky, které Evropská unie (EU) v rámci předvstupních programů
(program PHARE) poskytovala ČR pro budování a posilování neziskového sektoru. V tomto
směru své činnosti pokračuje NROS i po vstupu ČR do EU.
Projekt Pomozte dětem, dostupné [online], na www: http://www.pomoztedetem.cz/, dostupné
[14-11-2013]
Stav
k dubnu
2012,
dostupný
[online]
na
www:
http://www.darcovskasms.cz/aktuality/40/darcovske-sms-pomahaji-jiz-osm-let.html,[cit.14-112013]
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např. při živelní události, kdy výtěžek ze zaslaných DMS díky medializaci prudce
narůstá. Po opadnutí zájmu médií však opět dochází k poklesu.
Z výše uvedeného vyplývá, že tento způsob sbírky je úspěšnější při krátkodobých
projektech, z dlouhodobého hlediska předpokládá větší míru propagace projektu a je
tedy výhodnější použít jiný způsob konání veřejné sbírky.
Dárce, který věnuje prostředky na dobročinné účely prostřednictvím veřejné
sbírky, má nárok na odpočet daru od základu daně z příjmů. Fyzická osoba tak může
učinit na základě § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ZDP), právnické osoby pak na základě ustavení § 20 odst.
8 téhož zákona.

3.2.2.3 Příjmy z loterií a tombol
Nadacím a nadačním fondům mohou plynout příjmy i z provozování věcných
loterií a tombol. Tyto příjmy jsou u většiny u neziskových organizací ojedinělé, jelikož
pořádání loterií a tombol je organizačně náročné a příjem z takovýchto akcí po odečtení
nákladů není pro neziskovou organizaci významný, naopak může být pořádání takovéto
akce i ztrátové. Pořádání tomboly však může být například součástí charitativní akce,
prostřednictvím které se oslovují noví dárci a udržuje se kontakt s těmi stávajícími,
z dlouhodobého hlediska se tak může neziskové organizaci vyplatit.
Provozování loterií a tombol upravuje zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o loteriích).
Nyní je zákon o loteriích velmi diskutován. V souvislosti s tématem této práce
zmíním novelu zákona o loteriích, která byla provedena zákonem č. 458/2011 Sb.,
zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších
změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla
zrušena povinnost provozovatelů loterií posílat určité procento z výtěžku loterie na
veřejně prospěšné účely přímo jednotlivým organizacím. Provozovatel loterie je však
stále podle části šesté zákona o loteriích povinen k odvodům z loterií a jiných
podobných her. Odvody jsou však poměrně rozdělené a spadají z části do příjmu
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státního rozpočtu a z části do příjmu rozpočtů obcí. Zvýšení příjmů státu a obcí na
základě nově nastavených odvodů za souběžného zrušení pravomoci provozovatelů
rozhodovat o příjemcích odvodů hodnotím kladně, neboť provozovatelé často
poskytovali příspěvky „spřáteleným“ neziskovým organizacím, které byly založeny
výhradně za tímto účelem. Novelou zákona o loteriích je tak zajištěna transparentnější a
spravedlivější redistribuce výnosů z loterií, které plynou do rozpočtu státu a obcí a jsou
následně rozdělovány organizacím neziskového sektoru pomocí dotačních řízení.
Přijetí žádosti o provozování tomboly (příloha č. 3) podléhá správnímu poplatku
ve výši 5.000 Kč, neziskové organizace nejsou od tohoto poplatku osvobozeny.
Rozhodnutím ministra financí ze dne č. 2. února 2012 č.j.: MF-21 680/2012/26 a
následně rozhodnutím ze dne 14. listopadu 2013 č.j.: MF-99332/2012/26-262, byl tento
poplatek snížen na 500 Kč až do konce roku 2013. Částečné nebo úplné prominutí
správního poplatku ministrem umožňuje ustanovení § 260 zákona č. 280/2009 S.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Organizátoři mohou namísto tomboly uspořádat soutěž, anketu nebo jinou akci o
věcné ceny, ve smyslu vyhlášky MF č. 315/1999 Sb., o způsobu oznamování soutěží,
anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií, ve znění pozdějších
předpisů. Konání takovéto soutěže je potřeba oznámit místně příslušnému finančnímu
úřadu nejpozději 15 dní přede dnem konání takové soutěže a oznamovací povinnost
vyplývající z této vyhlášky není zpoplatněna. Tento způsob je tedy možnou alternativou
ke zpoplatněnému pořádání tomboly.
3.2.2.4 Příjmy z reklamy a sponzoringu
Obsah pojmů reklama a sponzoring upravuje zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o regulaci reklamy).
Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména
komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu
spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje
nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné
známky.

47

Sponzorováním se rozumí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo
prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora. Sponzorem se pak rozumí
právnická nebo fyzická osoba, která takový příspěvek k tomuto účelu poskytne.
Sponzorování, které stojí na pomezí poskytování reklamy a darování, musíme
z právního hlediska důsledně oddělovat od poskytnutí daru, zejména z důvodu
rozdílného režimu zdaňování jak na straně sponzora, tak na straně neziskové organizace.
Jedním z charakteristických znaků darování je absence protiplnění, za protiplnění
není považováno zveřejnění jména dárce a výše daru, popřípadě poděkování za
poskytnutí daru či vyjádření vděčnosti. Naproti tomu o sponzoring se jedná tehdy,
pokud sponzor poskytne finance či jiné prostředky a za toto plnění je nezisková
organizace povinna poskytnout smlouvou předem vymezené protiplnění. Tím může být
propagace předmětu podnikání, jména, loga či produktu sponzora, medializace,
společné projekty či společné akce, výměna informací, výstupy z analýz, školení atd.
V praxi je velmi problematické používání sousloví „sponzorský dar“, neboť se
z právního hlediska oba pojmy vylučují, a tak zejména ve smlouvách není jasné, zda
smluvní strany zamýšlely uzavřít darovací smlouvu či smlouvu o reklamě dle
obchodního zákoníku124. Je důležité proto správně formulovat jednotlivé body smlouvy.
Současně je též důležité zdokumentovat provedení přijatých služeb ze strany příjemce
daru z důvodu prokázání daňových výdajů.
Sponzorovi i zadavateli reklamy vznikají na základě jeho sponzorství nebo šíření
reklamy náklady. ZDP uznává určité náklady za náklady daňově uznatelné. Náklady na
propagaci a reklamu jsou tedy pro sponzora či zadavatele reklamy daňově uznatelnými
náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Pro sponzora je
výhodnější poskytnout neziskové organizaci sponzorský příspěvek, neboť tento na
rozdíl od darování snižuje základ daně v plné výši125. Pokud je nezisková organizace
plátcem daně z přidané hodnoty126, musí výše úplata za reklamu zahrnovat i tuto daň,
jelikož reklama je považována za zdanitelné plnění.
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viz zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SLINTÁKOVÁ, B., Sponzorování neziskových organizací a daně. in: Finanční řízení. AGNES.
Praha 1999., str. 93
viz. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
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Naopak pro neziskovou organizaci je z daňového hlediska výhodnější získat
prostředky na základě darovací smlouvy, jelikož příjmy za poskytnutí sponzoringu jsou
zákonem považovány za výnosy z reklamy, které podléhají dani z příjmu a jsou
zahrnuty do základu. Zákon s tímto druhem příjmů nespojuje možnost osvobození od
daně.127Příjmy z reklamy musí být vedeny oddělené od ostatních příjmů a musí k nim
být přiřazeny odpovídající výdaje na zajištění reklamní a propagační služby pro
sponzora.

3.2.2.5 Příjmy z benefičních a ostatních společenských a kulturních akcí
Benefiční nebo taky charitativní akce jsou nástrojem, kterým může nadace
podpořit vlastní činnost, získat nové individuální a firemní dárce, případně sponzory.
Benefiční akce mohou být přínosné, ale i ztrátové, výnos z takovýchto akcí nemusí
pokrýt všechny náklady, které nadace vynaložila. I přesto je však nadace s oblibou
pořádají.
Pod pojmem benefiční akce rozumíme např. prodejní výstavy, aukce, festivaly,
hudební, výtvarné a jiné programy, ale také pořádání večeří či tematických setkání.128
Benefiční akcí tedy může být vše, o co má veřejnost zájem. Proto je důležité každou
benefiční akci pečlivě naplánovat.
Specifickou formu těchto akcí představuje prodej výrobků či služeb. Dárce tak
přispívá samotným zakoupením daného produktu.
Pořádá-li nadace benefiční akci a vstupné obsahuje příspěvek na dobročinné
účely, jde o příjmy z vlastní činnosti, které podléhají dani z příjmů. To samé platí při
prodeji předmětů, kterým kupující přispívají na dobročinné účely.
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§ 19 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
BOUKAL, P. a kol, Fundraising pro neziskové organizace, Grada Publishing, a.s., Praha 2013,
str. 98
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3.2.3 Podnikání nadací v novém občanském zákoníku
Nová právní úprava nadací a nadačních fondů přináší značnou liberalizaci i
v oblasti podnikání129 „ve shodně s moderními vývojovými trendy (srov. např. rakouský
zákon o soukromých nadacích z r. 1993 nebo čl. 1256 québeckého zákoníku z r.
1991)“.130 Zatímco ZNNF značně omezoval množství podnikatelských aktivit, které
mohla nadace vykonávat, jednalo se pouze o činnost výjimečnou, nikoli převládající
nebo dokonce zcela výlučnou131, po nabytí účinnosti NOZ bude situace značně odlišná.
Nadace bude moci podnikat, pokud budou současně splněny následující podmínky132:


podnikání představuje pouhou vedlejší činnost nadace (činnost, která slouží k
podpoře hlavní činnosti nadace) a



výtěžky podnikání slouží jen k podpoře účelu nadace.
Úprava v NOZ tedy nepodává žádný výčet činností, které by mohly být

předmětem podnikání nadace, jak tomu bylo v ZNNF. Výtěžek však musí být vždy
použit k účelu, pro který byla nadace založena. Zároveň není možné, aby nadace
vyvíjela podnikatelskou činnost v rámci své hlavní činnosti, i když by výtěžky také
sloužily na podporu účelu nadace.
„Může-li nadace podle nové úpravy sama podnikat, není důvod jí bránit, aby
převzala kontrolu nad obchodní společností.“133 Rozšiřuje se tedy i oprávnění nadace
podnikat nepřímo, tj. účastnit se na podnikání cizích osob. Dle § 307 odst. 2 NOZ
nadace nesmí být neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti. Nesmí se tedy
stát společníkem majoritním. Pokud by se tak stalo, k takovému jednání nadace by se

129

130

131

132
133

NOZ již neobsahuje definici podnikání, ale podnikatele, kterým je dle ustanovení § 420 odst. 1
NOZ ten, „kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost
živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení
zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ Pojmové znaky tedy zůstávají
v obou právních úpravách stejné.
Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, dostupné [online] na www:
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf>
[cit. 12-11-2013]
HURDÍK J. - TELEC. I.: Zákon o nadacích a nadačních fondech. Komentář. 1. vydání. Praha,
C.H. Beck 1998, str. 158
§ 307 odst. 1 NOZ
Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, dostupné [online] na www:
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf >
[ cit. 12-11-2013]
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nepřihlíželo, neboť dle ustanovení § 338 odst. 2 se „k právnímu jednání, kterým nadace
převezme neomezené ručení za jinou osobu, se nepřihlíží.“134
Problematika podnikání nadačních fondů v NOZ vychází zcela z právní úpravy
podnikání nadací, jelikož v žádném ustanovení není podnikání nadačních fondů
výslovně vyloučeno. Nadační fond tedy může také podnikat za stejných podmínek jako
nadace (viz výše).
„Ve shodě s celkovou liberalizací nadačního práva a posílením vlivu zakladatele
na právní poměry nadace“135 jsou výše uvedené podnikatelské činnosti nadací a
nadačních fondů možné pouze tehdy, pokud zakladatel v nadační listině nestanovil
opak.

134
135

§ 308 odst. 2 NOZ
Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, dostupné [online] na www:
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf>
[cit. 12-11-2013]
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3.3 Vnější zdroje financování
Kromě zdrojů vnitřních, tedy výnosů z majetku nadace a z vlastní činnosti, o
kterých bylo pojednáno v předchozí kapitole, může nadace získat část svých příjmů
z externích neboli vnějších zdrojů financování.
Do vnějších zdrojů řadíme získávání finančních zdrojů od veřejných institucí a
soukromých subjektů. V České republice zatím není dostatečný počet natolik dobře
finančně zajištěných nadací, aby mohly podporovat neziskové organizace bez nutnosti
získávání vnějších zdrojů.

3.3.1 Dotace z veřejných rozpočtů
Systém financování z veřejných rozpočtů je systémem centralizovaným. Pod
pojmem veřejné rozpočty rozumíme rozpočty institucí veřejné správy, tedy státní správy
a samosprávy (rozpočty obcí a krajů) a také rozpočet Evropské Unie.
Z následujícího grafu č. 4 vyplývá, že více než polovina poskytnutých dotací
nadacím, příjemcům NIF, byla v roce 2011 poskytnuta ze státního rozpočtu. Státní
rozpočet a dotace z něj poskytované mohou být považovány za významnější zdroj
potencionálního příjmu nestátních neziskových organizací.
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vydává od roku 2000 Rozbory
financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů, které
mají za cíl podat analýzu o objemu a struktuře poskytnutých dotací ze státního rozpočtu
a z rozpočtů vyšších územně samosprávných celků.
Mezi způsoby získávání financí z veřejných rozpočtů řadíme státní dotační
politiku vůči nestátním neziskovým organizacím a dotace přidělené mimo státní dotační
politiku, dále pak dotace ze státních fondů, dotace z rozpočtů krajů a dotace z rozpočtů
obcí. Jako zvláštní zdroj financování určeného výhradně nadačnímu sektoru můžeme
považovat poskytování příspěvku z Nadačního investičního fondu.
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Graf 4: Srovnání celkové výše dotací poskytnutých NNO z jednotlivých úrovní veřejných
rozpočtů a státních fondů

Pramen: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2011, dostupné [online]
na www. <http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/rozbor_2011.pdf>, [cit 14-11-2013]

Pro komplexní pohled na financování nadací z veřejných rozpočtů uvedu vztah
neziskové organizace na soustavu veřejných rozpočtů. Dle Hamerníkové136 může být
vazba neziskové organizace na veřejnou rozpočtovou soustavu dvojího druhu, a to:
- přímá, kdy jsou těmto organizacím poskytovány granty, dotace z některého
veřejného rozpočtu
- nepřímá, kdy je poskytování sponzorských darů a prostředků od subjektů či
jednotlivců ovlivněno daňovým zákonodárstvím, a to jak pokud jde o dárce či
sponzory, tak i samotné příjemce. O této problematice pojednám v kapitolách
zabývajícími se tématem sponzoringu (viz kap. 3.2.2.4) a tématem poskytování
darů (viz kap. 3.3.3. a 3.3.4.).

136

HAMERNÍKOVÁ, Bojka. Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru. 1. Praha :
Eurolex Bohemia, s.r.o., 2000. 214 s.
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3.3.1.1 Dotace ze státního rozpočtu
Výdaje státního rozpočtu, tedy i poskytování státních dotací, upravuje výhradně
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen rozpočtová
pravidla). Subsidiarita zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, je v řízení o přidělení dotace rozpočtovými pravidly zcela vyloučena137.
Rozpočtová pravidla dotaci definují v ustanovení § 3 písm a) jako „peněžní
prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu
poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel.“138
Dotaci Marková139 charakterizuje následujícími znaky:


jedná se o prostředky ze státního rozpočtu



tyto prostředky jsou vázány k použití na stanovený účel



příjemci dotací mohou být fyzické nebo právnické osoby



příjemci nejsou povinni poskytnuté příspěvky vrátit zpět,

dotace je nenávratná
V ustanovení § 7 odst. 1 písm. i) rozpočtových pravidel je stanoveno, že dotace ze
státního rozpočtu mohou být poskytovány i nadacím a nadačním fondům na realizaci
projektů, které přispívají k naplňování cílů státní politiky.
Dotace jsou poskytovány na základě žádosti (příloha č. 1) na vybraný projekt, na
jeden rozpočtový rok a na jejich získání není právní nárok. Součástí žádosti je rozpočet
projektu, ve kterém je výčet položek nákladů a jejich výše v penězích, které budou třeba
pro realizaci daného projektu. V případě, že nezisková organizace bude projekt
financovat i z dalších prostředků, je nutné tuto skutečnost do žádosti o dotaci uvést, aby
bylo zřejmé, zda zdroje krytí zakládají spoluúčast na projektu s dalším subjektem.
137
138

139

§ 14 odst. 5. a § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
§ 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
MARKOVÁ, H., BOHÁČ, R. Rozpočtové právo. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 110111
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Poskytování dotací v současné době doprovází několik problémů, kvůli kterým
mnohdy nezisková organizace od podání žádosti ustoupí. Zásady pro poskytování dotací
umožňují přidělování dotací pouze na jeden rozpočtový rok (viz výše). Pokud je projekt
dlouhodobějšího charakteru, musí nezisková organizace žádat o přidělení dotace
opakovaně. Jak bylo zmíněno výše, na přidělení dotace není právní nárok, je tedy
možné, že organizace na svůj projekt dotaci nezíská. Bylo by proto vhodné
dlouhodobým projektům, kterým byla přidělena dotace, garantovat možnost její
opakovaného získání i během trvání projektu v následujících letech. Druhým
problémem, který neziskové organizace zmiňují, je velká časová prodleva mezi
oznámením o udělení dotace a skutečným připsáním finančních prostředků na účet.
Organizace jsou nuceny opatřit si tedy na část projektu náhradní zdroje, čímž se jim
podstatným způsobem zvyšují náklady (např. o úroky z poskytnuté půjčky).
Nadace mohou získat dotace ze státního rozpočtu dvojím resp. trojím způsobem:
dotacemi v rámci státní dotační politiky, dotacemi mimo státní dotační politiku a
prostřednictvím státních fondů.
Státní dotační politika140 je podporou určenou výhradně neziskovému sektoru.
Hlavní oblasti dotační politiky jsou každý rok sjednocovány Radou vlády pro nestátní
neziskové organizace na základě podkladů od jednotlivých ministerstev o oblastech
činností, které chtějí ministerstva v následujícím roce podporovat. Rada vlády pro
nestátní neziskové organizace následně předkládá hlavní oblasti dotační politiky vládě
ČR, která je usnesením schválí.
Podle Rozboru za rok 2011 získaly nadace celkem 27 dotací v rámci hlavních 3
oblastí státní dotační politiky (kultura, životní prostředí a udržitelný rozvoj a zahraniční
aktivity) v celkovém součtu 6.577 tis. Kč, což činí pouhé 0,12% z celkového objemu
poskytnutých dotací neziskovým organizacím.

140

Státní dotační politika vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2013 je definovaná
usnesením vlády ČR ze dne 13. června 2012 č. 410, Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči
nestátním neziskovým organizacím pro rok 2013.
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Graf č. 6 Počet dotací poskytnutých v rámci státní dotační politiky
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v roce

2011,

dostupné

[online]
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www.

<http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/rozbor_2011.pdf>, [cit 14-11-2013]

V rámci získávání dotací mimo státní dotační politiku musí nadace počítat s
„konkurencí“, jelikož toto řízení je otevřené pro všechny subjekty. Dotace jsou
poskytovány prostřednictvím jednotlivých kapitol státního rozpočtu, který byl pro rok
2013 schválen zákonem č. 504/2012 Sb., Zákon o státním rozpočtu České republiky na
rok 2013 ze dne 19.prosince 2013. Dotace posléze poskytují jednotlivá ministerstva na
základě svých interních předpisů.
V roce 2011 byly poskytnuty nestátním neziskovým organizacím dotace ze 17ti
kapitol státního rozpočtu ve výši 5 741 mil. Kč. Podle Rozboru směřovalo 44 dotací v
celkové výši 10.439tis. Kč (0,18%) na podporu 22 nadacím a nadačním fondům.

56

Dotace a granty udělují neziskovým organizací také státní fondy (např. Státní
fond pro životní prostředí, Státní fond kultury, Státní fond pro podporu a rozvoj
kinematografie atd.). V roce 2011 ze státních fondů nebyly podle Rozboru poskytnuty
dotace žádné nadaci ani nadačnímu fondu, proto se těmito zdroji příjmů u nadací
nebudu v této práci významněji zabývat. Dotace z těchto fondů v roce 2011 směřovaly
zejména občanským sdružením (457.923tis Kč), dále pak obecně prospěšným
společnostem (193.540tis. Kč) a církevním právnickým osobám (130.271tis. Kč).
Z výše uvedeného vyplývá, že nadace jsou jen velmi malými příjemci dotací.
Snahou státu je přenést hlavní těžiště přidělování dotací neziskovým subjektům na
kraje, neboť kraje mají možnost se lépe orientovat v místní problematice, znají potřeby
svých občanů a jsou schopny navázat bližší vztahy s neziskovými organizacemi.
3.3.1.2 Dotace z rozpočtů krajů a obcí
Pravidla pro přidělování dotací jsou u územních samosprávných celků
nejednotná, neboť účel dotace i podmínky pro její udělení kraje a obce určují samy v
rámci své samostatné působnosti. Podmínky poskytování dotací schvaluje zastupitelstvo
daného samosprávného celku.
Dotace z rozpočtů územně samosprávných celků jsou poskytovány nestátním
neziskovým organizacím v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Kraje v rozhodovacích procesech poskytování dotací postupují podle zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), obce pak podle zákona č. 128/2000Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (krajské zřízení). Dotace slouží
zejména k naplnění záměrů příslušných orgánů kraje řešit různé problémy veřejného
zájmu a přispívat na humanitární a jiné dobročinné účely, finanční podpora může být
poskytnuta i jednorázovým rozhodnutím zastupitelstva.
Kraje i obce by dle mého názoru měly pravidelně zpracovávat a aktualizovat
Plány komunitního plánování, na základě kterých by byly zjištěny aktuální potřeby
občanů, které by byly naplňovány zejména prostřednictvím poskytování dotací nejen
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organizacím, jejichž zakladateli jsou samy obce a kraje, ale zejména pak neziskovým
organizacím.
V roce 2011 bylo dle Rozboru poskytnuto z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m.
Prahy 10 109 dotací 15 nadacím a nadačním fondům v celkové výši 26.708tis. Kč, což
činí 1,65% z celkového objemu poskytnutých dotací. I když je toto číslo velmi nízké, je
zřejmé, že objem poskytnutých dotací nadacím a nadačním fondům prostřednictvím
krajů a hl. m. Prahy je několikanásobně vyšší, než u dotací poskytnutých ze státního
rozpočtu, kde se pohybuje téměř okolo nuly.
Města a obce disponují menším objemem finančních prostředků, pokud ale mají
partnerský vztah ke svým neziskovým organizacím a dostatečně znají neziskové
prostředí, jsou schopny nastavit grantový systém tak, aby byl dosažitelný pro všechny
typy neziskových organizací. Z rozpočtů obcí však nebyla dle Rozboru v roce 2011
poskytnuta nadacím a nadačním fondům žádná dotace.
Tento fakt odůvodňuji tím, že dotace ze státního rozpočtu, potažmo i rozpočty
obcí a krajů, preferují poskytování prostředků na určité veřejně prospěšné činnosti a
služby, např. poskytování sociálních služeb, na sportovní a kulturní aktivity, které
nadace samy neposkytují, i když tyto činnosti sekundárně podporují poskytováním
nadačních příspěvků.
Prostřednictvím státu je možné získat i finanční zdroje ze zahraničí. V květnu
roku 2004 se Česká republika stala členským státem Evropské unie, tím se pro
neziskové organizace otevřely nové možnosti, jak čerpat finanční prostředky v rámci
celé řady programů. Jimi jsou jak operační programy, které jsou administrované na
celostátní a krajské úrovni, tak komunitární programy společné pro všechny členské
země Evropské unie.
3.3.1.3 Dotace z rozpočtu Evropské unie
Čerpání zdrojů z Evropské unie je pro všechny neziskové organizace velkou
příležitostí získat finanční prostředky. Aby měly neziskové organizace, tedy i nadace,
šanci tyto prostředky z fondů získat, musí předkládat své projekty v souladu se
Základním programovým dokumentem, Strategickými obecnými zásady Společenství,
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které definují priority pro období 2007-2013 a které byly schváleny Radou EU a
Evropským parlamentem v říjnu 2006. Dalším programovým dokumentem je Národní
rozvojový plán, který vypracovávají jednotlivé členské státy. V dokumentu jsou mimo
jiné obsaženy i cíle a strategie pro období 2007-2013. Na Národní rozvojový plán pak
navazuje Národní strategický referenční rámec, který tvoří podklad pro jednotlivé
operační programy (dále jen OP) a rozdělení prostředků mezi tyto programy.141
Nevýhodou získávání dotací z rozpočtu Evropské unie, zejména pro neziskové
organizace, je velmi byrokratický systém a s tím spojená značná administrativní
náročnost. Neziskové organizace většinou nemají takové personální zdroje, aby jim
nečinilo obtíže splnit všechny požadavky kladené na příjemce dotací. Dle analýzy
zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj s názvem NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ
ORGANIZACE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007–2013142 (dále jen „analýza 20072013“) jsou žádosti vyřazovány z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti nastavenými
jednotlivými programy, např. obsahují nadhodnocené výdaje, chybně vyplněné údaje,
nejsou přesně popsány dopady projektu na cílovou skupinu apod. Procento vyřazených
žádostí zpracovaných nestátními neziskovými organizacemi (cca 55%) je dle analýzy
2007-2013 vyšší, než průměrná hodnota všech vyřazených žádostí (cca 35 %).
V programovém období 2007-2013 mohou nestátní neziskové organizace čerpat
finanční prostředky ze strukturálních fondů celkem v 19 z celkem 21 operačních
programů (OP). Konkrétně mohou dle analýzy 2007-2013 nestátní neziskové organizace
čerpat prostředky

např. z OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro

konkurenceschopnost, OP Životní prostředí, OP Podnikaní a Inovace atd. V období
2007 - 2013 bylo možné ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů
Evropské unie přibližně 26,7 mld. €, pro srovnání uvádím, že výše rozpočtu České
republiky pro rok 2013 činila 1 080,77 mld. Kč.
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MAREK, D. – KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie, 2.
Vyd. Aktualit. A rouš. Brno: Společnost pro odbornou literatutu – Barrister & Principal, 2009, s.
33-37
Ministerstvo pro místní rozvoj, NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V PROGRAMOVÉM
OBDOBÍ
2007–201,
2009,
dostupné
[online]
na
www:
<http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/vybor-pro-eu/2008/zapis_VEU_12_02_2009_priloha_2.pdf> [cit. 20-11-2013]
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3.3.1.4 Nadační investiční fond
Nadační investiční fond, a.s. (dále jen NIF) vznikl na základě rozhodnutí vlády,
které bylo realizováno přijetím zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., o
působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o
Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdější předpisů. V ustanovení §
18 tento zákon v době své platnosti143 stanovil, že prostředky Fondu národního majetku
lze použít k převodu na NIF pro účely podpory nadací určených Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu České republiky (dále jen Poslanecká sněmovna PČR) na návrh
vlády. Tento fond sehrál důležitou roli při formování silného nadačního jmění a měl tak
přispět k vytvoření nezávislého nadačního sektoru a jeho prostřednictvím i k podpoře
ostatních neziskových organizací.
Vláda pro tento účel rozhodla o vyčlenění 1% akcií z každé společnosti
privatizované v rámci druhé vlny kupónové privatizace. Celkem měla být rozdělena
částka ve výši 2 mld. 823 mil. Kč. Správcem tohoto jmění se stal Fond národního
majetku České republiky (dále jen FNM ČR).
Usnesením vlády č. 428/1992 ze dne 10. června roku 1992 vznikla dnes bývalá
Rada vlády pro nadace (dále jen Rada), která byla pověřena zpracováním konceptu
rozdělování prostředků z NIF. Radě bylo doručeno 965 žádostí o poskytnutí příspěvku,
některé nadace kvůli možnosti jeho získání byly i nově založeny. Snahy Rady pod
vedením jejího ředitele dr. Jana Koukala o konkretizaci podmínek přidělování
prostředků nebyly úspěšné. Byly zpracovány další návrhy na možné rozdělení
prostředků z NIF, návrh na vytvoření Národního nadačního fondu a posléze návrh na
vytvoření České národní nadace, ani jeden z nich však nebyl přijat.144 O obou návrzích
pojednám na konci této kapitoly.

143
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Zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na
jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdější předpisů byl zrušen
dnem 1.1.2006
DEVEROVÁ, L., přednáška, Právní rámec občanského sektoru, FHS UK, Praha listopad 2008
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Teprve o pět let později, v roce 1997, připravila Rada návrh na rozdělení
prostředků z NIF, jehož základ tvořily tyto zásady145:


rozdělování prostředků z NIF bude provedenou ve dvou etapách



příspěvky z NIF budou poskytovány nadacím registrovaným podle ZNNF



příspěvky z NIF budou přiděleny nadacím, které budou vybrány ve
výběrovém řízení a které osvědčily poskytování grantů v minulosti



příspěvek z NIF bude směřovat do nadačního jmění a nadace bude na
nadační příspěvky používat pouze každoroční výnosy.

Administrativou spojenou s vyplacením a kontrolou nad dodržováním zásad byl
pověřen FNM ČR.
V roce 1998 vláda rozhodla o vypsání výběrového řízení k rozdělení příspěvků
z NIF v první etapě. Návrh na rozdělení příspěvků byl vypracován v témže roce nově
vzniklou Radou pro nestátní neziskové organizace146 (dále jen RVNNO). Výběrového
řízení se mohly zúčastnit ty nadace, které prokázaly nejméně dvouletou existenci,
použily nejméně 500 000 Kč na obecně prospěšnou činnost v každém roce v období
1996 - 1997, předložily rozvahu potvrzenou auditorem, grantová pravidla, statut a výpis
z registru. V poslední řadě se nadace působící celostátně musela přihlásit do některé ze
šesti oblastní147, ve kterých chtěla výnos rozdělovat. Nadace, které nepůsobily
celostátně, ale plnily rovněž důležité společenské potřeby, se mohly přihlásit do sedmé
oblasti. Vzhledem k tomu, že nadace měly být omezeny na použití pouze výnosů ze
získaných prostředků, byl počet nadací, které mohly příspěvek z NIF získat, omezen na
40.
V rámci první etapy NIF se do výběrového řízení přihlásilo 95 nadací, 66% tehdy
registrovaných nadací. Stanovené podmínky však splnilo pouze 39 nadací. Poslanecká
145

146

147

Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu
v roce 2011, dostupné [online], <http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/HI_2011.pdf>
[cit. 12-11-2013]
Rada pro nadace byla transformována usnesením vlády ze dne 30. března 1998 č. 223 na Radu
vlády pro nestátní neziskové organizace.
sociální a humanitární, zdravotní, kulturní, ochrana lidských práv, ochrana životního prostředí,
vzdělávání
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sněmovna ČR následně schválila usnesením č. 413 ze dne 8. července 1999 rozdělení
484 796 000 korun z NIF všem 39 nadacím (1 nadace následně příspěvek nepřijala148).
Rozhodnutím Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bylo na návrh vlády 300 000
miliónů korun poskytnuto Nadačnímu fondu obětem holocaustu.
Výběrové řízení pro druhou etapu bylo vypsané v lednu 2001. Podmínky účasti ve
výběrovém řízení byly oproti první etapě zpřísněny. Nadace musela splnit podmínku
nejméně tříleté existence, musela v období let 1998 - 1999 udělit granty 3 subjektům
v celkové výši 100 000 Kč, musela předložit zprávu auditora, grantová pravidla, statut a
výpis z registru, výroční zprávu a údaje o rozdělení grantů podle oborů a okresů a
dobrozdání tří osob obeznámených s činností nadace. Nadace se musela přihlásit do
jedné z 11 oblastí149, ve kterých chtěla výnos z NIF rozdělovat. Nadace nesměla
obdržet více než 100 mil Kč a méně než 10 mil. Kč.
Výsledky výběrového řízení schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
usnesením č. 1946 ze dne 12. Prosince 2001 a ve druhé etapě rozdělila 64 nadacím
849 323 000 Kč.
Rozdělení této finanční částky však nedošlo k ukončení druhé etapy NIF. FNM
ČR stále vlastnil část neprodaných akcií, které patří do portfolia NIF. Způsob
rozdělování zbývajících finančních prostředků byl stanoven usnesením vlády č. 18 ze
dne 8. ledna 2003 tak, že FNM ČR je povinen rozdělit nadacím, které uspěly ve
výběrovém řízení druhé etapy NIF do 3 měsíců od okamžiku, kdy částka na účtu NIF
dosáhne minimální výše 200 mil Kč a pokud nebude této částky dosaženo během 2 let,
převede FHM ČR nadacím částku, která bude na účtu k dispozici.
Počátkem roku 2003 bylo takto mezi příslušné nadace rozděleno 285 mil Kč, na
přelomu let 2003 a 2004 215 mil Kč a ve druhé polovině roku 2004 pak 500 mil Kč150.

148

149

150

Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ příspěvek ve výši 16.204.000,- Kč
nepřijala
Sociální a humanitární, zdravotní, kulturní, ochrana lidských práv, ochrana životního prostředí,
vzdělávání, rozvoj regionálního a komunitního života, děti, mládež, rodina, ochrana nemovitých
kulturních památek, rozvoj neziskového sektoru, jiné.
Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu
v roce 2011, dostupné [online], <http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/HI_2011.pdf>
[cit. 12-11-2013]
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Nadace, které se staly příjemcem příspěvku v první a druhé etapě NIF, uzavřely
s FNM ČR smlouvu o převodu finančních prostředků, která mimo jiné stanovuje
podmínky užití příspěvku z NIF. Na základě zákona č. 178/2005 Sb. ze dne 28. dubna
2005 došlo ke zrušení FNM ČR ke konci roku 2005. Veškeré činnosti a majetek spojený
s NIF byly převedeny na Ministerstvo financí ČR, včetně kontroly nad hospodařením
nadací, které příspěvek získaly.

Projekt České národní nadace
S rozdělováním finančních prostředků získaných ve druhé etapě privatizace na
podporu neziskového sektoru úzce souvisí návrh na vytvoření České národní nadace
zpracovaný Ing. Tomášem Ježkem, bývalým ministrem pro kupónovou privatizaci, a
Ing. Petrem Pajasem. Návrh zákona na vytvoření České národní nadace byl zpracován
s ohledem na návrh Zákona o nadacích a nadačních fondech, byl s ním sjednocen jak
terminologicky, tak strukturou orgánů nadace. Cílem zákona o České národní nadace
bylo dle důvodové zprávy k návrhu „zajištění demokratické a veřejností kontrolované
rozdělování prostředků hospodařením s nadačním jměním.“151 Do jmění nadace měly
být vloženy finanční prostředky z NIF, ta s nimi měla hospodařit a dále je přerozdělovat
prostřednictvím poskytování nadačních příspěvků.
Návrh zákona o České národní nadaci byl předložen Poslanecké sněmovně PČR
jako sněmovní tisk č. 2015/1995 (příloha č. 4). Poslanecká sněmovna ho nadpoloviční
většinou postoupila k projednání Rozpočtovému výboru, který jeho přijetí doporučil.
Zákon následně nebyl zařazen na program posledního jednání Poslanecké sněmovny
PČR, o návrhu zákona poté rozhodovala až Poslanecká sněmovna PČR v novém složení
po volbách v roce 1996, která tento návrh nepodpořila. S kritikou se návrh setkal i z řad
představitelů nadací, kteří upřednostňovali rozdělení 1% výnosů z druhé vlny kupónové
privatizace přímo jednotlivým nadacím.

151

Důvodová zpráva k návrhu zákona o České národní nadaci, sněmovní tisk č. 2015/1995 dostupné
[online] na www: <http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t2015_00.htm> [cit. 12-11-2013]
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Snahou předcházející návrhu na vytvoření České národní nadace byl návrh na
vytvoření Národního nadačního fondu (dále jen NNF), který byl Poslanecké
sněmovně PČR předložen jako Návrh zásad zákona o Národním nadačním fondu pod
číslem tisku 1676 roku 1995 (příloha č. 5). Národní nadační fond se měl dle návrhu In.
Tomáše Ježka a kol. stát jediným akcionářem NIF a měl dle důvodové zprávy k tomuto
návrhu odpovídat za „demokratické a účelné přidělování prostředků vytvořených
hospodařením s tímto a dalším majetkem nadacím se sídlem v České republice“152.
Zdroji NNF měly být výnosy ze 100% majetkové účasti v NIF, výnosy z darů a
veřejných sbírek, úroky z vkladů a dotace ze státního rozpočtu. Žádosti o příspěvky
měly být posuzovány osmi Oborovými výbory NNF podle oblastí působení nadací,
které by o příspěvek žádaly. Tím by dle důvodové zprávy k návrhu Zásad zákona o NNF
mělo být dosaženo efektivního, odborného a rychlého posouzení žádostí o poskytnutí
příspěvku. Jak bylo zmíněno výše, ani tento návrh nebyl Poslaneckou sněmovou PČR
schválen.

3.3.2 Individuální dárcovství
Dárcovství se v obecné rovině vyznačuje tím, že se lidé chovají způsobem, který
přináší prospěch jiným lidem a ničeho za své jednání nepožadují. Takovéto jednání
nazýváme altruismem153 či filantropií154.
O pohnutkách dárců a jejich motivech k poskytnutí daru „jen tak“ bylo sepsáno
mnoho

teorií.

Vzhledem

k omezenému

rozsahu

této

práce

budu

vycházet

z jednoduchého, čistě materiálního hlediska, tedy že ochota dárce poskytnout dar na
dobročinné účely stoupá s jeho vlastní ekonomickou silou. Pokud tedy příjem
jednotlivce či domácnosti vrůstá, zvyšuje se i ochota k dárcovství, pokud rosta inflace a
ceny zboží rostou, ochota přispívat na dobročinné účely se snižuje.
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Důvodová zpráva k návrhu zásad zákona o Národním nadačním fondu, sněmovní tisk č.
1676/1995 dostupné [online] na www: <http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t1673_00.htm>
[cit. 12-11-2013]
Pojem „Altruismus“ pochází z latinského slova alter, druhý, 3. pád altrui, druhému, je moderní
označení pro postoje a jednání, která sledují prospěch druhého člověka.
Pojem „filantropie“ pochází z řeckého slova philein, milovat a anthrópos, člověk.
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Darování je upraveno v ustanovení § 628 - § 630 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ). Akt darování se realizuje
prostřednictvím darovací smlouvy, kterou dárce věc bezplatně přenechává nebo něco
slibuje a obdarovaný tento dar nebo slib bez výhrad přijímá.
Předmětem daru, tedy tím, co dárce přenechává obdarovanému, může být věc
movitá nebo nemovitá. Pokud je předmětem daru nemovitost, pak musí být smlouva
vždy uzavřena písemně.
Příjem daru je upraven v ustanovení § 20 odst. 4 písm. d) zákona č. 357/1992 Sb.,
o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZDDD). Na základě tohoto ustanovení je nadace osvobozena, „je-li bezúplatně
nabytý majetek určen na dosahování obecně prospěšných cílů nadace nebo nadačního
fondu v souladu se zákonem upravujícím činnost nadací a nadačních fondů nebo v
souladu s obdobnou úpravou nadací a nadačních fondů podle práva jiného evropského
státu, jakož i bezúplatné poskytnutí majetku touto nadací nebo nadačním fondem v
souladu s účelem, pro který byly zřízeny, a podmínkami stanovenými v nadační listině
nebo ve statutu“.
Stát se snaží darování neziskovému sektoru podpořit prostřednictvím daňových
zvýhodnění jednotlivých dárců. Dárce, fyzická osoba, si může podle ZDP odečíst
hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud dar věnuje na zákonem
vymezené účely, např. na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární a
pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka
nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty
základu daně.155
I přes tuto skutečnost znamená pro jednotlivce poskytnout dar z ekonomického
hlediska jisté zřeknutí se něčeho, z čeho by v budoucnu mohl brát užitky. Ze
společenského hlediska je darování bráno jako projev dobré vůle a snahy pomáhat
druhým. Dárce tak zlepšuje podmínky k životu nejen ostatním, ale i sobě samému.

155

Viz. § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
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3.3.3 Firemní dárcovství
Význam a charakteristika dárcovství již byly zmíněny v minulé kapitole o
dárcovství individuálním. V současné době však nabývá na významu dárcovství ze
strany obchodních společností, proto mu věnuji samostatnou kapitolu.
Tento druh dárcovství je nazýván firemním dárcovstvím nebo také firemní
filantropií. Firemní filantropie je široký pojem, který zahrnuje řadu forem dárcovství a
investic do komunity.
Možností, jak začlenit firemní filantropii do své podnikové strategie, je celá
řada. Podle Bartošové156

existují dva základní přístupy k firemní filantropii, a to

reaktivní a proaktivní. Pokud se firma chová reaktivně, znamená to, že nevyvíjí žádnou
vlastní činnost na podporu neziskových subjektů, pouze na základě přijatých žádostí
rozhoduje, komu bude svou pomoc směřovat a komu nikoli. Naproti tomu proaktivní
přístup předpokládá u firem propracovanou dárcovskou strategii, grantové programy
nebo projekty.
Fórum

dárců

a

občanské

sdružení

AGNES

provedly

v roce

2004

celorepublikový výzkum firemní filantropie157 (dále jen výzkum FF), na základě
kterého byla firemní filantropie rozdělena do následujících oblastní:
 dárcovství (finanční nebo nefinanční – věcné dary, zboží, služby, čas
apod.)
 sbírka mezi zaměstnanci
 cause related marketing (sdílený marketing – nezisková organizace získá
předem určenou částku z prodaných výrobků)
 matchingový fond (zaměstnanci věnují určitou částku, kterou následně
společnost znásobí ze svých prostředků)
156

BARTOŠOVÁ, Z. Průvodce firemní filantropií. 1.vyd. Praha: Fórum dárců, 2006. ISBN 80902965-5-6
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Fórum dárců (www.donorsforum.cz), AGNES (www.agnes.cz), Praha 2004, dostupné
[online]
na
www:
< http://www.neziskovky.cz/data/vyzkum_filantropie_FD_2004txt8531.doc> [cit. 18-112013]
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 dobrovolnictví zaměstnanců
 založení vlastní firemní nadace nebo nadačního fondu, do kterého
společnost pravidelně odvádí např. část z výnosů

Ve výzkumu FF bylo zjištěno, že firemní filantropii se věnuje více než 67%
společností. Ty považují dárcovství nejen za investici do své dobré pověsti,
společenského uznání či budování vztahu se zaměstnanci, ale jejich motivací jsou i
důvody ekonomické. Podobně jako u darů fyzických osob, i právnické osoby mají
zákonné právo si od základu daně odečíst na základě § 20 odst. 8 ZDP hodnoty darů
„…na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální,
zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní,...“. V úhrnu lze takto odečíst
nejvýše 5% ze základu daně.
O daňové povinnosti nadace platí totéž, co bylo uvedeno výše u daru od
individuálního donátora.

3.3.4 Dědictví
Nadace či nadační fond mohou nabýt majetek i nápadem dědictví. Dědické právo
je ve své hmotně - právní části upraveno v ustanoveních § 460 - § 487 OZ.
Předmětem dědictví mohou být věci movité i nemovité, tedy např. nemovitosti,
finanční prostředky, cenné papíry, dluhopisy, i předměty duševního vlastnictví.
K tomu, aby mohla být nadace či nadační fond dědicem, musí být zůstavitelem
povolána v závěti. Zůstavitel, tedy ten, kdo nadaci odkazuje závětí, tak může učinit dle §
476 OZ buď sepsáním závěti vlastní rukou, nebo jejím zřízením v jiné písemné formě za
účasti svědků nebo ve formě notářského zápisu. Zůstavitel nemůže závětí stanovit
podmínky nakládání se zděděným majetkem, resp. tyto podmínky dle ustanovení § 478
OZ nemají právní následky. Pokud jsou tyto obsahem závěti, pak se k nim v dědickém
řízení nepřihlíží. Podmínky a přání zůstavitele jsou tak čistě morálního charakteru,
nadace by však, zejména pokud zůstavitel nadaci uvedl v závěti na základě společného
jednání, měla tato přání v co největší možné míře respektovat. Pokud chce mít zůstavitel
jistotu, že nadace bude nakládat s majetkem v souladu s účelem, pro který ho nadaci
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odkazuje, pak je pro zůstavitele vhodnější zřídit nadaci nebo nadační fond závětí formou
notářského zápisu, či toto může učinit již za života a následně nadaci nebo nadačnímu
fondu odkázat zbývající majetek. Vůle zustavitele nakládat s majetkem určitým
způsobem tak zůstane pro nadaci závazná.
I když zůstavitel uvede v závěti jako svého jediného dědice nadaci, v dědickém
řízení se vždy přihlíží k tomu, jestli zde nejsou tzv. neopomenutelní dědicové. Těmi jsou
dle ustanovení § 479 OZ nezletilí potomci, kteří musí dostat aspoň tolik, kolik činí
jejich dědický podíl ze zákona, a zletilí potomci, kterým se musí dostat alespoň tolik,
kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona158. Pokud závěť tomuto
odporuje, je v této části neplatná, nedošlo-li k vydědění uvedených potomků.
V průběhu dědického řízení, kde je závětí povolaným dědicem nadace, mohou
nastat následující varianty:
1. Zůstavitel nezanechá neopomenutelné dědice a odkáže vše nadaci.
Nadace bude jediným povolaným dědicem.
2. Zůstavitel

nezanechá

konkretizovaný

neopomenutelné

majetek.

Soud

dědice

nadaci

a

potvrdí

nadaci
nabytí

odkáže
majetku

konkretizovaného v závěti a zbytek připadne státu jako odúmrť159.
3. Zůstavitel

zanechá

neopomenutelné

dědice

a

nadaci

odkáže

konkretizovaný majetek. Pokud na pokrytí nároku neopomenutelných
dědiců postačí majetek zůstavitele bez majetku určeného závětí nadaci,
zbývající část pozůstalosti se rozdělí mezi všechny oprávněné dědice a
nadace se stane dědicem částí dědictví jí odkázané. Pokud však celková
hodnota majetku po odečtení majetku odkázaného nadaci nepokryje
zákonné nároky neopomenutelných dědiců, pak je závěť v části odkazu
relativně neplatná. Pokud toto neopomenutelní dědicové namítnou, pak
dědí podílově část, která jim ze zákona připadá, zbytek pak bude dědit
nadace.

158
159

§ 473 OZ
§ 462 OZ
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4. Zůstavitel nezanechá neopomenutelné dědice a povolá mimo nadace i
další dědice ze závěti. Pokud v závěti zůstavitel neurčí, jak velký podíl
má komu připadnout, má se za to, že podíly všech dědiců jsou stejné.
Pokud jsou podíly zůstavitelem určené, pak se dědí podle takto určených
podílů.
5. Zůstavitel nezanechá neopomenutelné dědice a povolá mimo nadace i
další dědice ze závěti a všem určí v dědictví konkretizovaný majetek.
Nadace i ostatní dědici dědí dle odkazů160. Majetek, na který závěť
nepamatuje, připadne státu, pokud na tuto situaci zůstavitel v závěti
neurčí, jak se má s takovým majetkem naložit.
Pokud je v dědickém řízení potvrzena nadace jako dědic ze závěti, pak se stává
vlastníkem určeného majetku ke dni smrti zůstavitele (nápad dědictví). Nadaci tímto
nevznikají žádné daňové povinnosti, neboť je dle ustanovení § 20 odst. 4 písm. d)
zákona či 357/41992 Sb., zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZDDN) od daně dědické v plném
rozsahu osvobozena.
Nový občanský zákoník umožňuje upravit první poměry týkající se osobních,
rodinných a věcných práv již nyní, před nabytím účinnosti tohoto zákona161. Toto
ustanovení lze aplikovat i na sepsání závěti, jejíž úprava byla v NOZ do značné míry
liberalizována. Na rozdíl od současné právní úpravy NOZ umožňuje, aby součástí
obsahu závěti byly i vedlejší doložky – podmínky, doložení času či příkaz162. Jak bylo
zmíněno výše, dosud měla vůle zůstavitele týkající se nakládání s majetkem čistě
morální rozměr. To bude v právní úpravě prolomeno a nadace či nadační fond se po
nápadu dědictví musí řídit vůlí zůstavitele, pokud tato nebude v rozporu s § 1551 odst. 2
NOZ163.

Nastane-li však smrt zůstavitele před nabytím účinnosti NOZ, bude se

postupovat podle stávajících právních předpisů a k ustanovení závěti obsahující vedlejší

160

161
162
163

Majetek bude muset být oceněn, neboť se musí zjistit, jak velké jsou dědické podíly. Ve stejném
poměru odpovídají dědici i za dluhy zůstavitele.
§ 3028 NOZ
§ 1551 odst. 1 NOZ
§ 1551 odst. 2 NOZ: „Směřuje-li vedlejší doložka jen k zřejmému obtěžování dědice nebo
odkazovníka ze zjevné zůstavitelovy svévole, nepřihlíží se k ní. Nepřihlíží se ani k vedlejší
doložce, která zjevně odporuje veřejnému pořádku nebo je nesrozumitelná.“
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doložky nebude přihlíženo. Tato možnost je dle mého názoru správným krokem nejen
v oblasti celého dědického práva. Možné doložky zvyšují u potencionálních zůstavitelů
ochotu nadaci či nadační fond zahrnout do okruhu dědiců povolaných závětí.

3.3.5 Nadační příspěvky od ostatních nadací a nadačních fondů
I nadace a nadační fondy, stejně jako ostatní organizace spadající do neziskového
sektoru, mohou u ostatních nadací žádat o poskytnutí nadačního příspěvku. Tato
možnost je zajímavá zejména u žádostí směřujících k zahraničním nadacím, které
disponují značným objemem finančních prostředků. Mezi významné zahraniční nadace
řadíme např. Nadaci Roberta Bosche, která je jednou z největších firemních nadací
v Německu, podporuje projekty v oblasti péče o zdraví, porozumění mezi národy,
dobročinné činnosti, vzdělávání a výchovy, umění, vědy a kultury.
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3.4 Fundraising
V předchozí kapitole byly popsány typy a struktura zdrojů, které může nadace pro
svoji činnost získat. K tomu, aby nadace finanční prostředky získala a mohla tak
naplňovat své poslání, je většinou zapotřebí vyvinout jisté úsilí. Toto úsilí a snaha o
aktivní přístup k vyhledávání nových zdrojů je u každé nadace jiná. Na získávání
nových zdrojů tak budou závislejší zejména nadační fondy, které nemají zákonem
stanovenou povinnou výši nadačního jmění. Pokud nadační fond vyčerpá počáteční
vklad vložený zřizovatelem a chce dál pokračovat v naplňování svého účelu, stává se
zcela závislým na externích zdrojích příjmů. Naopak firemní nadace nemusí mít téměř
žádnou motivaci zabývat se získáváním nových externích zdrojů, protože má zajištěn
„stabilní“ příjem od svého zřizovatele. Může se tedy plně soustředit na poskytování
nadačních příspěvků a rozvoj své vlastní činnosti (např. Nadace OKD, Nadace České
Pojišťovny).
Otázku, jak konkrétně získávat finanční zdroje pro neziskové organizace, se
zabývá fundraising. Tento termín mající svůj původ v USA můžeme slýchat
v posledních letech stále častěji, neboť bez metodiky a určení postupů není možné
vypracovat a dodržet účinnou strategii financování neziskové organizace.
Slovo fundraising je složené ze dvou anglických slov „fund“ (finanční zdroj,
prostředek a „raise“ (získat, zvýšit), v doslovném překladu tedy znamená „navyšování
zdrojů“. V současné době existuje mnoho definic fundraisingu, z nichž jako příklad
vyberu definici Boukala164, který mluví o fundraisingu jako o „systematickém získávání
finančních i nefinančních zdrojů pro konkrétní neziskovou organizaci na obecně
prospěšnou činnost, kterou vyvíjí.“165
Pro srovnání můžeme uvést další, podrobnější definici Poláčkové166, která
fundraising definuje jako „profesionální, cílenou a organizačně i časově promyšlenou

164

165

166

BOUKAL P. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). Nakladatelství Oeconomica - Praha,
2009, s. 304
BOUKAL P. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). Nakladatelství Oeconomica - Praha,
2009, str. 102
POLÁČKOVÁ, Z. Fundraisingové aktivity: Jak získat finanční prostředky od místní komunity, 1.
vyd. Praha: Portál 2005
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aktivitu zaměřenou na vyhledávání sponzorů a získávání finančních prostředků
určených na podporu veřejně prospěšné nebo dobročinné činnosti.“167
Z uvedených definic vyplývá, že se fundraising nezabývá nejen získáním
finančních zdrojů, ale „probíhá v celém kontextu neziskové organizace, na jejímž
vrcholu je její poslání“168. Jeho cílem je i získávání podpory formou darování služeb
nebo výrobků, případně získáváním příznivců, dobrovolníků a dalších schopných lidí,
kteří mají zájem trávit svůj čas prací pro danou organizaci, ale také o udržení stávající
spolupráce se sponzory.

Mezi nejpoužívanější metody fundraisingu řadíme:



osobní setkání



telefonické oslovení dárce



inzerci



poštovní kampaň (direct mail)



sdílený marketing



dárcovskou sms – DMS (viz kap. 3.2.2.2. )



využívání internetu



benefiční akce (viz 3.2.2.5.)



veřejnou sbírku (viz kap. 3.2.2.2.)

O řadě z výše uvedených metod již bylo pojednáno v předchozích částech práce,
proto se v této kapitole blíže zaměřím na osobní setkání a využívání internetu, které
považuji za velmi důležitý a perspektivní prostředek k získání zájmu potencionálních
donátorů.

167

168

POLÁČKOVÁ, Z. Fundraisingové aktivity: Jak získat finanční prostředky od místní komunity, 1.
vyd. Praha: Portál 2005
BOUKAL P. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). Nakladatelství Oeconomica - Praha,
2009, s. 102
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3.4.1 Osobní setkání
Osobní setkání je považováno za nejdůležitější a nejefektivnější metodu
fundraisingu. Přesto, jako každé obchodní vyjednávání, mezi které můžeme zařadit i
osobní žádost o poskytnutí daru neziskové organizaci, záleží jak na osobě, která přijde
požádat potencionálního donátora o peníze, tak na vlastnostech donátora.
„Dárcovský potenciál se liší nejen podle ročních příjmů firmy či jednotlivce, ale i
podle jeho osobních vlastností. Lidé jedné společenské vrstvy se ve svém "dávání"
mohou lišit třeba o tři řády a vůbec neplatí, že bohatí dávají více.“169
Pokud fundraiser170 dokáže dobře komunikovat s potencionálním donátorem,
vycítí jeho potřeby a naváže s ním přátelský kontakt, pak ve své práci uspěl a je
pravděpodobné, že dárce s neziskovou organizací naváže bližší finanční spolupráci.

3.4.2 Využívání internetu
V posledních letech stoupá význam internetu v každodenním životě a je třeba toto
médium využít i ve prospěch neziskových organizací. Pomocí internetu může nezisková
organizace překonat hranice svého regionu a oslovit i velkého zahraniční dárce. Stejně
tak může oslovit i dárce, který sedí doma u svého počítače a čeká na nedělní oběd.
Jako u ostatních metod, i u této je potřeba, aby její využívání bylo systematické a
dobře naplánované. Základem jsou dobře zpracovaná prezentace, webové stránky
neziskové organizace, na kterých je popsána její činnost, cíle a projekty a kde
organizace zveřejňuje např. své výroční zprávy. Stává se tak v očích veřejnosti nejen
transparentní, ale i lépe přístupná.
Do metody využívání internetu můžeme zařadit i on-line poradenství poskytované
neziskovou organizací, e-mailové kampaně (rozesílání newslettterů apod.) a využívání
sociálních sítí (facebook, twitter).

169

170

LEDVINOVÁ, J., PEŠTA, K. Základy fundraisingu aneb jak získat peníze na prospěšnou
činnost, 1. vyd. Praha: ICN 1996
Fyzická osoba, která se fundraising aktivně provozuje ve prospěch neziskové organizace.

73

4 Zdaňování nadací a nadačních fondů
Realizace neziskové činnosti nadací a nadačních fondů je ze strany státu
podporována zvýhodněným daňovým režimem. Tato kapitola se věnuje dani z příjmů
právnických osob, dani z přidané hodnoty a také dani silniční a dani z nemovitostí.
Jednotlivé daňové povinnosti nadace související se získáním zdrojů financování byly
nastíněny v odpovídajících kapitolách, tato kapitola však poskytne celkový, ucelený
přehled o daňových povinnostech nadace.
V souvislosti s rekodifikací soukromého práva bylo nutné zohlednit a promítnout
změny i do právní úpravy daní. Dne 9. října 2013 bylo schváleno Zákonné opatření
senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen zákonné opatření
340/2013 Sb.) a dne 10. října 2013 bylo vydáno Zákonné opatření senátu č. 344/2013
Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně
některých zákonů (dále jen zákonné opatření 344/2013 Sb.), které, pokud je Poslanecká
sněmovna PČR na své první schůzi naplánované na 27.11.2013 schválí, nabudou
účinnosti ke dni 1. ledna 2014.
Na základě těchto zákonných opatření senátu dochází k rozsáhlé novelizaci
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a zrušení
zákona č. 357/41992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve
znění pozdějších předpisů a schválení nové daně z nabytí nemovitých věcí. Dopad změn
v daňové oblasti však nebude pro neziskový sektor nijak výrazný. Většina změn souvisí
s novými instituty a výrazy NOZ.
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4.1 Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů. Nadace musí v účetnictví vést odděleně příjmy, které jsou
předmětem daně od příjmů, které předmětem daně nejsou nebo jsou od daně
osvobozeny (viz. § 18 odst. 7 ZDP) .
Nadacím mohou vzniknout následující příjmy171:


příjmy, které nejsou předmětem daně (§ 18 odst. 2 a odst. 4 ZDP) – příjmy
získané nápadem dědictví, darováním, dále příjmy z dotací a jiných forem státní
podpory, příjmy z úroků z vkladů na běžném účtu, příjmy vyplývající z poslání
neziskové organizace za podmínky, že výdaje vynaložené na tuto činnost jsou
vyšší než její příjmy,



příjmy, které jsou předmětem daně (§ 18 odst. 1 a odst. 3 ZDP) – příjmy
z reklam, příjmy z nájemného, příjmy z vedlejší činnosti nadací a nadačních
fondů a příjmy vyplývající z jejich poslání v případě, že jsou vyšší než výdaje
vynaložené na tuto činnost,



příjmy od daně osvobozené (§ 19 odst. 1 písm. r), písm. y) ZDP)- příjmy
plynoucí z pronájmu nemovitostí, které jsou součástí nadačního jmění a jsou
zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z pronájmu uměleckých děl, která
jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsána v nadačním rejstříku, úrokové
příjmy a jiné výnosy plynoucí z cenných papírů, které jsou součástí nadačního
jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, a příjmy z jejich prodeje, příjmy
plynoucí z úroků z peněžních prostředků, které jsou součástí nadačního jmění,
za podmínky, že jsou uloženy na zvláštním účtu u banky nebo pobočky
zahraniční banky působící na území České republiky a číslo tohoto účtu je
zapsáno v nadačním rejstříku, a veškeré výnosy z cenných papírů, které jsou
součástí nadačního jmění a které jsou smlouvou o správě cenných
papírů spravovány k tomu oprávněnou osobou, a za podmínky, že údaje o této

171

JURAJOVÁ, H., ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol., Účetnictví, daně, audit a financování územních
samosprávných celků a organizací neziskového sektoru., 1. vyd., Masarykova univerzita v Brně,
Brno, 2004, str. 77
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smlouvě jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z autorských a
patentových práv, která jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsána v
nadačním rejstříku; osvobození se nevztahuje na příjmy, které byly nadací
použity v rozporu se ZNNF a v neposlední řadě i úrokové příjmy plynoucí z
prostředků veřejné sbírky.
Za daňově uznatelné lze dle zákona uznat je ty výdaje, které souvisí s příjmy dle
ustanovení § 18 odst. 1a odst. 3 ZDP, tedy těmi, které jsou předmětem daně z příjmu.
Pokud ale nadace v rámci hlavní činnosti nevykáže zisk, který by podléhal dani
z příjmu, pak nemůže na svou činnost uplatnit výdaje jako daňové a dostat se tak do
ztráty, v níž ale ve skutečnosti je. V tomto spatřuji znevýhodnění oproti podnikatelským
subjektům, kterým je umožněno si o případnou ztrátu snížit daňový základ
v následujících letech.
Ustanovení § 20 odst. 7 ZDP se však toto znevýhodnění snaží alespoň zmírnit a u
neziskových subjektů umožňuje snížit základ daně až o 30 %, maximálně však o 1 mil
Kč. V případě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku 300 000
Kč, maximálně však do výše základu daně. Podmínkou pro uplatnění tohoto odpočtu je
skutečnost, že prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti použijí ke
krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou
předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích
obdobích.
Nadace se může stát i plátcem daně z příjmů fyzických osob, a to ze závislé
činnosti. Tato možnost nastává tehdy, má-li nadace zaměstnance172. Ze zákona pro ni
plynou stejné povinnosti jako ostatním zaměstnavatelům.

172

HUDCOVÁ, Z., Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru, 2007, 1.
vyd, česky, slovensky, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2007, str. 43
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Daň z příjmů právnických osob po novelizaci
Na základě zákonného opatření č. 344/2013 Sb. dochází nejen ke změně
terminologie v ZDP, ale i ke změnám obsahovým.
Důležitou změnou pro organizace neziskového sektoru je zavedení nového pojmu
„veřejně prospěšný poplatník. “. Za „veřejně prospěšného poplatníka“ budou dle nově
včleněného ustanovení § 17a zákona č. 586/1992 S., o daních z příjmu, ve znění
pozdějších předpisů považováni ti „poplatníci, kteří v souladu se svým zakladatelským
právním jednáním, statusem, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou
hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním“. Zda se jedná či nejedná o
veřejně prospěšného poplatníka (obdoba dnešního poplatníka, který není založen nebo
zřízen za účelem podnikání dle § 18 odst. 3 ZDP, nebude zatím záviset na zápisu statusu
veřejné prospěšnosti do příslušného rejstříku (viz kap. 5.1.).
Veřejně prospěšným poplatníkem se tedy stanou i nadace a nadační fondy s
výjimkou nadací, které „dle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře osob
blízkých zakladateli nebo nebo jejíž činnost směřuje k podpoře osob blízkých
zakladateli“173. Toto ustanovení odpovídá členění nadací na obecně prospěšné a
dobročinné, které vyplývá z ustanovení § 306 NOZ. Daňová zvýhodnění mohou
uplatňovat jen ty nadace, jejichž cílem je obecné blaho a které slouží potřebám všech.
Rozdílnou právní úpravu zdaňování těchto dvou typů nadací považuji za správné řešení,
neboť pokud by tato zvýhodnění mohla být uplatňována i nadacemi dobročinnými,
„zakládala by neodůvodněné zvýhodnění oproti podnikatelským subjektům, které
vykonávají obdobné činnosti“174, mohla by se tak mnohým jevit jako nespravedlivá a
zneužitelná.
Daňové povinnosti veřejně prospěšného poplatníka budou vyčleněny do
samostatných ustanovení ZDP, touto změnou dochází k systematickému sjednocení
dříve roztříštěné právní úpravy zdaňování veřejně prospěšných poplatníků, úprava se
173

174

viz novelizovaný § 17a odst. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 586/1992 S., o daních z příjmu, ve znění
pozdějších předpisů a § 306 odst. 1 věta druhá NOZ
Důvodová zpráva zákonného opatření senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v
souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, verze z 30. 10. 2013,
dostupné [online] na www: <http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Duvodova-zprava_2013-1105_ZOS-c-344-2013-Sb-o-zmene-danovych-zakonu-v-souvislosti-s-rekodifikaci-vcetneduvodove-zpravy.pdf>[cit. 25-11-2013]
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stane pro poplatníky přehlednější. Zákonným opatřením č. 344/2013 Sb. budou zrušeny
stávající § 13 odst. 3 až § 18 odst. 14 ZDP, do zákona se vkládá nový § 18a s názvem
„zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků“. Toto
ustanovení obsahuje výčet příjmů, které nejsou175 (např. příjmy z nepodnikatelské
činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti
s prováděním této činnosti jsou vyšší, dotace veřejných rozpočtů), a které jsou vždy176
(např. příjmy z reklamy, z nájemného) předmětem daně z příjmů u veřejně prospěšného
poplatníka.
Novelizovaným ustanovením § 19 odst. 1 písm. r) ZDP jsou od daně z příjmů
osvobozeny výnosy z majetku nadace, který náleží do nadační jistiny a příjmy z jeho
prodeje. Toto ustanovení je oproti stávající úpravě velmi zjednodušeno. Dle důvodové
zprávy k zákonnému opatření č. 314/2013 Sb., byla rozhodující skutečnost, že NOZ
nestanoví povinnost zápisu struktury nadační jistiny do veřejného rejstříku. „Proto se
navrhuje osvobodit od daně z příjmů všechny příjmy z nadační jistiny a příjmy z prodeje
majetku vloženého do nadační jistiny.“177 Od daně z příjmů právnických osob budou dle
nového ustanovení § 19b odst. 1 písm. a) ZDP osvobozeny bezúplatné příjmy z nabytí
dědictví nebo odkazu178. Včlenění daně darovací do ZDP je zdůvodněno dlouhodobými
nízkými výnosy z této daně.
Dalšími příjmy, od kterých mohou být nadace a nadační fondy v souladu § 19b
odst. 2 písm. b) ZDP osvobozeny, jsou ty příjmy, které budou využity pro účely
vymezené v § 15 odst. 1 ZDP nebo § 20 odst. 8 ZDP nebo na kapitálové dovybavení,
toto ustanovení se však neuplatní u dobročinných nadací. Toto osvobození se také
nepoužije, pokud ho poplatník neuplatní. Nadace má tedy možnost výběru, „zda bude
mít bezúplatný příjem osvobozený od daně, v tom případě se náklady (výdaje)
související s bezúplatným příjmem nebudou považovat za daňové ve smyslu § 25 odst. 1
175
176
177

178

nový § 18a odst. 1 ZDP
nový § 18a odst. 2 ZDP
Důvodová zpráva zákonného opatření senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v
souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, verze z 30.10.2013,
dostupné [online] na www: <http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Duvodova-zprava_2013-1105_ZOS-c-344-2013-Sb-o-zmene-danovych-zakonu-v-souvislosti-s-rekodifikaci-vcetneduvodove-zpravy.pdf> [cit. 25-11-2013]
Právní úprava zdanění příjmů z dědictví nebo odkazu dle NOZ byla do zákona o daních z příjmů
přenesena z důvodu zrušení dosavadního zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a
dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů k 1.1.2014
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písm. i) nebo pro bezúplatný příjem neuplatní osvobození od daně a potom budou
související výdaje/náklady daňové.“179
Pro nadace a nadační fondy je také důležité ustanovení nového § 19b odst. 2
písm. c) a písm. d) ZDP, na základě kterého se od daně z příjmů osvobozují příjmy
plynoucí do veřejné sbírky, na humanitární nebo charitativní účel a příjmy přijaté
z veřejné sbírky.
I novelizované znění ZDP umožňuje neziskových subjektů snížit základ daně až
o 30 %, maximálně však o 1 mil Kč, toto ustanovení zůstalo pro nadace a nadační fondy
beze změny.
V zákoně o daních z příjmů zůstává i nadále zachována stávající koncepce odpočtu
darů, nově nazývaných bezúplatným plněním, od základu daně z příjmů fyzických i
právnických osob. Odpočet bezúplatného plnění od základu daně mohl podle původního
návrhu uplatnit jen ten dárce, který daroval organizaci se statusem veřejné prospěšnosti.
Návrh zákona o veřejné prospěšnosti byl však zamítnut, na což zareagoval senát PČR
upravením a následně vydáním zákonného opatření senátu č. 344/2013 Sb., na základě
kterého zůstane stávající koncepce odečtu darů zachována. Podmínkou tedy nebude, aby
příjemce daru měl status veřejné prospěšnosti potvrzený soudem. I nadále bude
podmínkou splnění účelu poskytnutí daru vymezeného v zákoně o daních z příjmů (viz
výše).

179

Důvodová zpráva zákonného opatření senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v
souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, verze z 30.10.2013,
dostupné [online] na www: <http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Duvodova-zprava_2013-1105_ZOS-c-344-2013-Sb-o-zmene-danovych-zakonu-v-souvislosti-s-rekodifikaci-vcetneduvodove-zpravy.pdf> [cit. 25-11-2013]
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4.2 Daň z převodu nemovitostí
Právní úpravu daně z převodu nemovitostí obsahuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani
dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Poplatníkem daně z nemovitostí je převodce, tedy prodávající, nabyvatel je ručitelem180.
Výjimky z tohoto ustanovení jsou stanoveny v § 8 odst. Odst. 1 písm. b) a písm. c).
ZDDN neosvobozuje neziskové organizace od povinnosti k této dani.
Předmětem daně z nemovitosti je úplatný převod (na základě projevu vůle) či
přechod (na základě právních skutečností, které nejsou projevem vůle) vlastnictví
k nemovitostem, včetně vypořádání spoluvlastnictví.
Daň z převodu nemovitostí po novelizaci
ZDDN bude s účinností od 1.1.2014 zrušen zákonným opatřením senátu č.
340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, které obsahuje právní úpravu dně
z nemovitostí, nově nazývané daň z nabytí nemovitých věcí.
Nová úprava daně z nabytí nemovitých věcí u většiny transakcí na základě kupní a
směnné smlouvy zachovává dosavadní vymezení osoby poplatníka daně. Poplatníkem
daně zůstává převodce vlastnického práva, pokud jde o nabytí práva směnnou či kupní
smlouvou, a nabyvatel je stejně jako nyní ručitelem. Smluvním stranám však nová
právní úprava umožňuje určit za poplatníka nabyvatele181. V ostatních případech je
poplatníkem daně nabyvatel. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4%. Pro
neziskové organizace nejsou stanoveny žádná osvobození nebo jiné výhody.

180
181

§ 8 odst. 1 ZDDM
§ 1 odst. 1 písm. a) zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
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4.3 Daň z nemovitostí
Daň z nemovitostí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ZDN). Dani z nemovitostí jsou podřazeny dvě daně,
daň z pozemků a daň ze staveb. Zákon v ustanovení § 4 odst. 1 písm. g) ZDN
osvobozuje od daně z pozemků pozemky tvořící se stavbou jeden celek, pokud jsou ve
vlastnictví nadace a v ustanovení § 9 odst. 1 písm. k) ZDN osvobozuje nadace od daně
ze staveb stavby, pokud jsou také v jejím vlastnictví. Nadace jsou tedy od této daně plně
osvobozeny.
Daň z nemovitostí po novelizaci
ZDN je novelizován zákonným opatřením č. 314/2013 Sb., nově je tato daň
označena jako daň z nemovitých věcí. Obsahem a důvodem novelizace je zejména
přizpůsobení zákona novému občanskému zákoníku, který do českého právního řádu
vnáší zásadu superficies solo cedit, tedy, že stavba náleží pozemku. S tím souvisejí i
další právní instituty, na které zákon musel reagovat (např. pacht).
I v novelizované právní úpravě daně z nemovitých věcí jsou nadace a nadační
fondy pod souhrnným názvem fundace od daní osvobozeny, obsahuje však jisté
podmínky. Nadace a nadační fondy jsou plně osvobozeny od daně z pozemků tvořících
jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou sloužící fundaci, přičemž
zdanitelnou stavbou se rozumí budova podle katastrálního zákona182 a od daně z staveb,
pokud jsou nadací nebo nadačním fondem používány k jimi vykonávané veřejně
prospěšné činnosti. Pouze taková zdanitelná stavba nebo jednotka, která slouží fundaci
k výkonu veřejně prospěšné činnosti, je osvobozena od daně ze staveb a jednotek. Toto
ustanovení naplňuje původní záměr zákonodárce zvýhodnit ty subjekty, které budou
svojí činností naplňovat veřejně prospěšný účel. Je však otázkou, co bude vykládáno
pod pojmem výkon veřejně prospěšné činnosti183. V tomto případě vycházím ze zásady,
že účelem výkonu veřejně prospěšné činnosti není vytváření zisku. Zdanitelná stavba
nebo jednotka by byla od daně osvobozena nejen tehdy, měla-li by ji fundace zapsanou
182

183

dle Zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění
pozdějších předpisů, ustanovení § 2 písm. l) je budovou budova spojená se zemí pevným
základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a
střešní konstrukcí
Zákon, který měl veřejnou prospěšnost definovat, nebyl přijat.
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jako své sídlo, ale také pokud by např. sloužila k pronájmu a výtěžek by byl použit
výhradně na plnění účelu nadace.

4.4 Silniční daň
Silniční daň je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění
pozdějších předpisů. Silniční vozidlo je předmětem daně vždy, když je použito k
podnikání. Nadace je poplatníkem tehdy, pokud silniční vozidlo používá k činnostem,
z nichž jí plynou zdanitelné příjmy. Výjimkou jsou vozidla určená výlučně k přepravě
nákladů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, která jsou předmětem daně vždy.
Silniční daň po novelizaci
V zákoně č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, nedochází,
vyjma změny terminologie, k žádným významným změnám.

4.5 Daň z přidané hodnoty
Vzhledem k možnosti provozování podnikatelských aktivit nadací a nadačních
fondů, je třeba zmínit i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ZDPH).
Nezisková organizace se stává dle ustanovení § 5 odst. 1 ZDPH osobou povinnou
k dani v případě, provozuje ekonomickou činnosti (soustavná činnost výrobců,
obchodníku a osob poskytujících služby, dále také např. využití hmotného a
nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván
soustavně).
Ekonomická činnost může být dle zákona o DPH zdanitelným nebo
nezdanitelným plněním. Za zdanitelná plnění zákon považuje například poskytování
ubytovacích a reklamních služeb, pronájem nemovitého majetku nebo dodání drobných
předmětů jiným subjektům za úplatu. Za plnění osvobozené od daně bez nároku na
odpočet daně je např. podle ustanovení § 61 písm.) f) ZDPH považováno dodání zboží
nebo poskytnutí služeb při příležitostných akcích pořádaných výlučně za účelem získání
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finančních prostředků k činnostem, pro které jsou tyto osoby založeny nebo zřízeny,
tedy například pořádání různých plesů, benefičních akcí apod. Předpokladem je, že
získané finanční prostředky budou použity výhradně na účel, pro který byla nadace nebo
nadační fond zřízeny.
V případě, že obrat neziskové organizace za zdanitelná plnění překročí za 12 po
sobě následujících kalendářních měsíců obrat 1 mil. Kč, je povinna se registrovat jako
plátce daně. Tím se stává prvního dne třetího měsíce po měsíci, ve kterém překročila
obrat. Co se rozumí obratem, je stanoveno v § 6 odst. 2 Z DPH.
Pokud je nadace či nadační fond plátcem DPH, tedy osobou identifikovanou dani,
neuskutečňuje v České republice ekonomické činnosti, pořizuje zboží z jiného státu
Evropské unie a zároveň hodnota takto pořízeného zboží v běžném kalendářním roce
překročí částku 326 000 Kč, pak se stává osobou identifikovanou k dani a je povinna
přiznat a zaplatit daň z pořízeného zboží, jehož hodnota převýší stanovenou částku.
Daň z přidané hodnoty po novelizaci
V ZDPH nedochází pro nadace a nadační fondy k žádným významným změnám.
Novela zákona má za cíl zejména terminologické sjednocení zákona, vypořádává se
s novou zásadou, že stavba je součástí pozemku v případě stejných vlastníků apod. a
upravuje nový institut ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň.
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5 Tendence ve vývoji nadační práva a financování nadačního
sektoru
V této kapitole se zabývám směřováním nadačního sektoru v České republice,
poukáži na možnosti podpory neziskového sektoru, které by přispěly k jeho lepšímu
rozvoji a efektivnějšímu financování.

5.1 Status veřejné prospěšnosti
Nový občanský zákoník zavádí do právního řádu České republiky nový institut,
status veřejné prospěšnosti. Vyústily tak mnohaleté snahy zástupců neziskového sektoru
zvýšit transparentnost a důvěryhodnost občanského sektoru, které by tato změna mohla
ovlivnit k lepšímu.
Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do právního řádu České republiky vychází
z potřeby jasného zákonného vymezení organizací, které svoji činností přispívají
k vytváření obecného blaha. Tento pojem je ve většině evropských zemí používán
k vymezení organizací, které svým účelem a činností přispívají k obecnému blahu. Na
základě statusu veřejné prospěšnosti se mohou tyto organizace ucházet o přímou
podporu ve formě dotací či příspěvků z veřejných rozpočtů a požívat určitých výhod,
zejména daňových úlev184. Tento koncept byl inspirací pro zákonodárce, který status
veřejné prospěšnosti zařadil do NOZ. Obecné vymezení je upraveno v § 146 - § 150
NOZ v návaznosti na předchozí ustanovení o účelu právnických osob (§ 144 - § 145
NOZ).
Podle ustanovení § 146 NOZ je veřejně prospěšná ta právnická osoba, „jejímž
posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností
k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný
vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně
využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.“. Organizace, které by v souladu z §
147 NOZ měly ve veřejného rejstříku tento status zapsány, by měly mít nárok na snazší
184
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přístup k financím z veřejného rozpočtu a ke stanovení specifických daňových výhod.
Zde je však nutné zdůraznit, že právnická osoba vykonávající veřejně prospěšnou
činnost by nebyla povinna podat žádost o zápis veřejné prospěšnosti do rejstříku.
Rozhodující pro získání statusu tedy by byl charakter činnosti, nikoli právní forma
organizace jako doposud. Status veřejné prospěšnosti tak mohl být s nabytím účinnosti
NOZ přiznán např. i společnosti s ručením omezeným.
Obecná ustanovení NOZ měla být dále rozpracována v navazující legislativě
v podobě zvláštního zákona o statusu veřejné prospěšnosti a dalších s tímto
souvisejících zákonů, např. zákonů daňových185.
Věcný záměr zákona o statusu veřejné prospěšnosti byl zpracován v roce 2010 a
následně procházel dlouhým připomínkovým řízením. Na přípravě tohoto zákona
spolupracovali zástupci nestátních neziskových organizací, Výbor pro legislativu a
financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, odborníci na české a
evropské právo a legislativu a představitelé veřejné správy. Poslanecké sněmovně byl
vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti (příloha č. 6) předložen až téměř po
uplynutí tří let, a to 22. dubna 2013.
Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnost186 (dále jen návrh zákona o SVP)
byl ve třetím čtení dne 8. srpna 2013 schválen Poslaneckou sněmovnou PČR, dne 12.
září 2013 ho však zamítl Senát PČR. Senátoři podrobili kritice zejména krátkou
legisvakanční lhůtu, během níž by nebylo administrativně možné zapsat status veřejné
prospěšnosti do rejstříku všem žadatelům, neboť by rejstříkové soudy byly dle senátu
PČR zavaleny žádostmi.
Ministryně

spravedlnosti

Marie

Benešová

k tomuto

uvedla: „Účinnost

občanského zákoníku není podmíněna schválením jeho doprovodné legislativy. Bez
zcela nového a dosud v českém právu nedefinovaného statusu veřejné prospěšnosti může
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rekodifikace soukromého práva v praxi reálně fungovat. Neuvažujeme tedy pro
prosazení tohoto návrhu zákona využít zákonné opatření.“187
Zástupci neziskových organizací s takovýmto odůvodněním zamítnutí návrhu
zákona o SVP nesouhlasí. Na připomínkovém řízení se podílelo mnoho zástupců
neziskového sektoru z řad odborné i laické veřejnosti.
Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěšných organizací k zamítnutí
návrhu zákona o SVP sdělil následující: „Zamítnutí zákona o statutu veřejné
prospěšnosti považujeme za velkou prohru všech, kdo dlouhodobě usilují o
transparentní neziskový sektor. Předložený zákon stanovoval určité podmínky, které by
měly splňovat neziskové organizace, aby mohly být považovány za transparentní a
mohly získat status veřejné prospěšnosti - například zveřejňování výroční zprávy a tří
nejvyšších příjmů v organizaci. Na status mohly být v budoucnu také navázány případné
benefity. V důsledku dnešního rozhodnutí Senátu bude ale veřejně prospěšnou každá
organizace, která to o sobě sama prohlásí. Za zástupný považujeme argument, že by
soudy nebyly schopné zvládnout posuzování žádostí o udělení statusu veřejné
prospěšnosti. “188
Je možné konstatovat, že tento zákon by jistě zlepšil transparentnost fungování
neziskového sektoru, vyšší transparentnost by zvýšila důvěru vůči neziskovým
organizacím a pomohla by zefektivnit kontrolu nad jejich hospodařením. Zároveň by
podpořil i ochotu dárců přispívat na dobročinné účely. Vzhledem k tomu, že
dobročinnost nemá v novodobé historii na území České republiky dlouhou tradici a lidé
ji stále neberou jako samozřejmou součást života, ale pouze jako nahodilou událost, je
možné spatřovat zamítnutí tohoto návrhu jako ne zcela šťastné řešení. Jeho zamítnutím
se neziskový sektor opět dostává na rozcestí, ze kterého však s nabytím účinnosti NOZ
již není návratu.
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5.2 Daňové asignace
Daňové asignace jako možný způsob financování neziskových organizací byly a
dle mého názoru ještě budou aktuálním tématem i v České republice. Práce na
rekodifikaci soukromého práva a návrhu zákona o veřejné prospěšnosti však tento
institut prozatím uvedly do pozadí.
Daňovou asignací se rozumí možnost poukázat určitou malou část (většinou 1%)
daně z příjmů konkrétní neziskové organizaci. Zbylá část je odváděna do státního
rozpočtu. Občané by tak měli sami možnost rozhodnout, komu bude alokována část
jejich daní. V rámci rozhodování by se zvýšil zájem o činnost jednotlivých neziskových
organizace ze strany veřejnosti, což by vedlo k posílení vzájemné komunikace a
navázání bližších vztahů.
O různých formách daňových asignací se jedná již od roku 1994. V roce 2001 a
2005 byly předloženy návrhy zákonů o daňových asignacích, ani jeden z nich však
nezískal větší podporu. Daňová asignace ani v jednom z návrhů neměla nahradit žádné
z dosavadních způsobů podpory nestátních neziskových organizací, tedy např. dotace či
daňové úlevy dárcům.
Dle návrhu zákona o daňových asignacích z roku 2004 by „finanční
prostředky získané z daňových asignací byly i nadále odesílány na účet finančního
úřadu, který by je následně přerozděloval neziskovým organizacím. Jednalo by se
fakticky o formu dotace ze státního rozpočtu. Nezisková organizace by se
nedozvěděla, kteří a kolik daňových poplatníků asignovalo v její prospěch“189. Tuto
skutečnost hodnotím spíše kladně, neboť by se tím zamezily případné snahy
neziskových organizací ovlivňovat své zaměstnance k tomu, aby mateřské organizaci
část svých daní asignovali. „Současně by však zavedení daňových asignací znamenalo
další komplikaci daňového systému a zvýšení administrativních nákladů, a to jak
přímých, tak nepřímých“190. Dle H. Frištenské 191 byl tento návrh stažen z obavy, že
189
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dotující resorty daňové asignace použijí jako argument pro snížení objemu
finančních prostředků na dotační programy.
V roce 2009 byl na schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro
nestátní neziskové organizace diskutován podnět Pavláska, člena RVNNO, o
doplnění ZDP o ustanovení, kterým by bylo občanům umožněno doporučit
neziskovou organizace, která by získala 2% z jeho daně z příjmu. Prozatím však není
politická vůle k přijetí takového ustanovení ani k přijetí zákona o daňových
asignacích192.
Možnost poukazovat určité procento z daně fyzických osob je možné
v Maďarsku, Slovensku, Litvě, Polsku či Rumunsku.
Vzhledem k nepřijetí zákona o statusu veřejné prospěšnosti se domnívám, že by
bylo vhodné obnovit snahy o zavedení daňových asignací do právního řádu České
republiky. Neziskové organizace, zejména v době probíhající finanční krize, stále více
nahrazují roli státu v poskytování obecně prospěšných služeb a podporování
znevýhodněných občanů. Bylo by proto potřebné jejich činnosti více finančně podpořit,
jelikož stávající systém dotací není nejvhodnější. Pokud by byl schválen zákon o
daňových asignacích, pak by musel zajistit nejenom transparentnost výběru finančních
prostředků, které by neziskovým organizacím směřovaly, ale zejména transparentnost
jejich následného rozdělování. Vysoká administrativní náročnost těchto kroků by byla
kompenzována posílením a větší aktivitou neziskového sektoru.
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5.3 Statut Evropské nadace
Aby nadace mohla vyvíjet činnost i v jiném členském státe Evropské unie, musí
překonávat překážky spojené s rozdílnými právními úpravami v jednotlivých státech.
„Právní rámec, ve kterém veřejně prospěšné subjekty vykonávají své činnosti v Unii, je
založený na vnitrostátních právních předpisech bez harmonizace na úrovni Unie.“193
Evropská komise si uvědomuje význam nadací v celoevropském měřítku a
nutnost jejich podpory, proto dne 8.2.2012 vydala návrh Nařízení rady o statutu
evropské nadace (FE).
Fundatio europea, „evropská nadace“, by byla dle návrhu evropskou právní
formou nadace, která by byla totožná ve všech členských státech Evropské unie.
Získávání tohoto statutu by bylo dobrovolné, i nadále by existovaly nadace dle
jednotlivých právních úprav členských států. Podmínkami k tomu, aby se nadace mohla
stát nadací evropskou, je veřejně prospěšný účel nadace, přeshraniční rozměr působení
činnosti nadace a základní jmění v hodnotě minimálně 25 000 EUR194. Evropská nadace
by měla právní subjektivitu a způsobilost k právním úkonům ve všech členských státech
bez ohledu na jejich vnitrostátní právní úpravu.
Schválení statutu Evropské nadace by byl výhodný pro posílení důvěryhodnosti a
prestiže zejména u velkých a stabilních nadací, kterým by již nebyly kladeny překážky
ve výkonu činnosti i v jiných členských státech. Pro český nadační sektor by tato úprava
znamenala další možný zdroj příjmů, nejen od potencionálních zahraničních dárců, ale
zejména snazším navázáním kontaktu a spolupráce se zahraničními nadacemi.
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5.4 Problémy financování nadací a nadačních fondů
Ačkoliv počet nadací a nadačních fondů neustále nerůstá, neodráží to skutečnost,
že podmínky pro rozvoj a efektivitu nadačního sektoru v České republice nejsou
z hlediska objemu finančních zdrojů ideální.
Na rozdíl od západní Evropy a USA, kde mají neziskové organizace dlouhou
historii a nadace jsou považovány za čestné a vážené „členy“ společnosti a pravidelné
přispívání na dobročinné účely je mezi veřejností téměř samozřejmostí, je u nás jen
malé procento nadací a nadačních fondů, které získávají větší část svých příjmů
prostřednictvím individuálních dárců.
U nadací, které získaly příspěvek z NIF, činí individuální dary 9% z celkových
příjmů nadace. Firemní dárcovství pak u této skupiny nadací 15 % z jejich příjmů.
„Český dárce má potřebu dávat, jen když se něco děje, a dar považuje za něco
výjimečného“195. Předpokládám však, že výše uvedená procenta budou u nadací, které
příspěvek z NIF neobdržely a kterých je více, větší o to, o kolik nižší je jejich nadační
jmění.
Problém českého nadačního sektoru spatřuji zejména v nedostatečné výši příjmů
z výnosů nadačního jmění. Je běžné, že příjmy z vlastního jmění jen stěží pokryjí
náklady na správu a vlastní činnost nadace. Z této skutečnosti lze vyvozovat závěr, že
k tomu, aby byla nadace zcela nezávislá na vnějších zdrojích, musela by podstatným
způsobem navýšit nadační jmění. Právě výnosy z investic nadačního jmění umožňují
financovat potřebné projekty nezávisle na podpoře soukromého sektoru či státu. Pospíšil
a Rosenmayer196 v článku Ekonomika nadačních subjektů: dvě úvahy na závěr, vidí
problém českých nadací také v tom, že se spíš chovají jako korporace.
V tomto je možné spatřovat souvislost se živelným zakládáním nadací po roce
1991, kdy se tento institut navrátil do českého práva. Dle Pospíšila a Rosenmayera
většina nadačních subjektů nevznikla v tuto dobu darováním souboru majetku na určený
195
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účel, ale vybíráním peněz od jednotlivců. Tento fakt je možným zdůvodněním výše
uvedeného závěru, že výše nadačního jmění je u většiny nadací nedostatečná.
Danou situaci nevyřeší ani přijetí nového občanského zákoníku, jelikož
minimální výše nadačního kapitálu zůstává zachována. Je proto úkolem zakladatelů
nadací, aby do nadace při jejím zakládání vložili tolik majetku, aby mohla plnit účel
jimi stanovený co nejsamostatněji, bez potřeby získávání většiny prostředků z vnějších
zdrojů, či aby za pomoci vkladů nadační jmění navyšovali. Pokud tomu tak není, je
potřeba, aby nadace svým aktivním přístupem svůj majetek rozšiřovala sama.
Pro české nadační subjekty, budoucí fundace, je velmi důležité, aby jejich bylo
financování bylo zajištěno z více zdrojů, což jim zaručí „jistou míru finanční
nezávislosti a větší finanční udržitelnost“197. Nadace musí i v souvislosti s finanční krizí
budovat profesionální personální základnu a snažit se o to, aby působila na veřejnost co
nejlépe.
Nejdůležitějším a zároveň nejobtížnějším úkolem všech neziskových organizací,
je získat dlouhodobé dárce, ne pouze jednorázovou podporu na základě momentálního
rozpoložení. Čím více je nadace činná, čím více se snaží prezentovat a budovat si mezi
lidmi povědomí, tím se jí možnost získat stálé dárce zvyšuje. Řada velkých českých
nadací má již mezi svými zaměstnanci profesionální fundraisery, strategické managery a
pojí své jméno s veřejně známými osobnostmi, které nadaci otevřeně podporují. Se
stoupající profesionalitou a důstojným působením na veřejnost vzrůstá i úspěšnost
nadace při získávání nových zdrojů financování.
Výše uvedeného však nelze dosáhnout bez důvěry v nadační sektor. Řešením se
mohlo stát přijetí zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Získáním statusu by se
nezisková organizace stala povinnou zpracovávat výroční zprávu, jejímž obsahem by
mimo náležitostí stanovených NOZ byl i přehled o všech zdrojích příjmů a jejich použití
na veřejně prospěšnou činnost nebo na další rozvoj, přehled nákladů na vlastní správu a
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mzdy včetně počtu zaměstnanců a dobrovolníků, souhrnná suma 3 nejvyšších ročních
příjmů členů voleného orgánu, zaměstnanců nebo dobrovolníků198.
Je otázkou, jak se zachová nově sestavená Poslanecká sněmovna PČR. Pokud se
pro Senátem PČR zamítnutý zákon vysloví nadpoloviční většina všech poslanců, pak
zákon bude schválen199. Vzhledem k tomu, že byla dne 25.11.2013 zahájena ustavující
schůze Poslanecké sněmovny PČR a vzhledem k vydaným zákonným opatřením senátu,
nepředpokládá se, že by k jeho schválení mohlo dojít do konce roku 2013, nezbývá, než
doufat v to, že zákon o statusu veřejné prospěšnosti by mohl být schválen alespoň
v průběhu roku 2014.
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6 Závěr
Nadace a nadační fondy tvoří neodmyslitelnou součást neziskového sektoru
v České republice, přestože procházely v novodobých dějinách složitým vývojem. Na
počátku 90. let začaly nadace po téměř půlstoletí útlumu znovu vznikat bez jasné
koncepce a řádu. Současný zákon o nadacích a nadačních fondech z roku 1997 měl za
cíl jasně vymezit obsah jejich působnosti, stanovil však hranice velmi úzce a nadace a
nadační fondy se staly jen redistributory majetku bez větších možností vyvíjet vlastní
činnost.
Odstranit tyto a další nedostatky stávající právní úpravy nadací a nadačních
fondů má za cíl nový občanský zákoník, který s účinnosti od 1. ledna 2014 nahradí
v plném rozsahu současný zákon o nadacích a nadačních fondech. Provedla jsem
komparaci obou právních úprav, zabývala jsem se charakteristickými znaky nadací,
dvojfázovým způsobem jejich vzniku i zániku, jejich organizační strukturou, majetkem
a obecně prospěšným cílem.
Po srovnání obou právních úprav jsem dospěla k závěru, že nový občanský
zákoník, mimo zavedení souhrnného názvu fundace, přináší značnou liberalizaci
nadačního práva. Nadace již nebudou vázány na čistě veřejně prospěšný účel, po vzoru
zahraničních úprav mohou být zakládány i nadace dobročinné. Nadacím zároveň bude
umožněno měnit účel i během jejich existence, což současný zákon neumožňuje. Větší
přínos z pohledu financování nadací a nadačních fondů však spatřuji v uvolnění zákazu
podnikání a účasti nadací na podnikání obchodních společností. Myslím si, že nová
právní úprava nadací pomůže nadačnímu sektoru k většímu rozvoji.
Následně provedenou analýzou možných zdrojů financování nadací, které jsem
rozdělila na zdroje vnitřní a vnější, jsem došla k závěru, že ideálním stavem financování
by bylo dostatečně velké nadační jmění, dle nového občanského zákoníku nadační
kapitál, které by bylo schopno nadaci zabezpečit stabilní a trvalý výnos, a tedy i
nezávislost na vnějších zdrojích. Tento ideální stav však zdaleka neodpovídá stavu
faktickému, kdy výnosy z nadačního jmění nepokryjí většině nadací ani náklady spojené
s vlastní správou. Zásadním úkolem a podmínkou úspěšného fungování českých nadací
je tedy zajištění vícezdrojového financování, což znamená jejich aktivní zapojení a
vyhledávání alternativních zdrojů příjmů.
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Mezi vnitřní příjmy mimo výnosů z nadačního jmění a ostatního majetku nadace
patří výnosy z vlastní činnosti. I když tyto příjmy nepředstavují prozatím pro nadace
zásadnější zdroj finančních prostředků, jejich potenciál vzrůstá v souvislosti s novým
občanským zákoníkem a zrušením taxativního výčtu povolených podnikatelských
činností. Nejenom vzhledem k finanční krizi a snižujícím se úrokům na běžných účtech
považuji za rozumné investovat do nemovitostí, i když je jejich správa spojena
s dodatečnými náklady, příjmy z pronájmu je v dlouhodobém horizontu vyváží.
Mezi nejvýznamnější vnější zdroje většiny nadací patří dary od firemních a
individuálních dárců.

Zejména

význam

firemní

filantropie

neustále

narůstá,

dobročinnost se již stala součástí firemní kultury většiny velkých společností a
spolupráce tržního a neziskového sektoru se i nadále prohlubuje. Za úspěšný je možné
považovat i projekt dárcovských DMS, ochota donátora je však v tomto případě přímo
úměrná míře medializace a aktuálnosti projektu. Vhodným nástrojem k podpoře
dárcovství jsou daňové úlevy, které zejména obchodní společnosti motivují k vyšší míře
altruismu.
Při analýze poskytování dotací ze státního rozpočtu jsem zjistila, že tyto zdroje
tvoří zanedbatelné procento z celkových příjmů nadací. Významným zdrojem financí
z veřejných zdrojů se mohou stát namísto státních dotací dotace ze strukturálních fondů
Evropské unie, jejichž získání ale vyžaduje značné administrativní dovednosti a vlastní
zdroje kvůli povinné účasti na spolufinancování.
Významným přínosem pro neziskový sektor mohlo být přijetí zákona o statusu
veřejné prospěšnosti, který měl zajistit transparentnější hospodaření a zvýhodněné
postavení neziskových subjektů bez ohledu na jejich právní formu. Tím by se nejen
posílila důvěryhodnost neziskového sektoru v očích veřejnosti, ale došlo by ke
sjednocení dnes značně roztříštěného systému daňových výhod a osvobození
neziskových organizací. I když je do daňového práva od 1. ledna 2014 zaveden nový
pojem „veřejně prospěšný poplatník“, tato skutečnost nic nemění na tom, že se jedná jen
o jiné pojmenování téhož zákonného obsahu.
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Za další možný zdroj financování nadací považuji daňové asignace, které byly
uzákoněny již v několika zemích Evropy. Daňoví poplatníci mohou sami rozhodnout, na
jaké dobročinné účely přispějí určitým procentem ze své daně z příjmů. Ani jeden
z několika návrhů na zavedení tohoto daňového institutu do českého právního řádu však
nebyl schválen.
Nadační sektor je ovlivněn zejména legislativním a ekonomickým prostředím,
ale i mnoha dalšími faktory. Problematika financování nadací a nadačních fondů se tak
stává komplexním, v čase značně proměnlivým fenoménem, který si zaslouží bližší a
důkladnější zkoumání.
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Seznam zkratek
NOZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kč

Koruna česká

ZNNF

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích nadačních fondech, ve znění
pozdějších předpisů

NIF

Nadační investiční fond, a.s.

FNM ČR

Fond národního majetku České republiky

ZDP

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

RVNNO

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

OZ

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

ZDDN

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

ZDN

Zákone č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů

ZDPH

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů
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Summary
Foundations and endowment funds, being a part of the non-profit sector, have
their integral place in the civil sector of the Czech Republic. The main mission of
foundations and endowment funds is to achieve public benefit which, under the
current legislation, foundations achieve primarily by providing grants to third parties.
However, they can only fulfil such purpose if they have a sufficient income. This
paper aims to summarise the theoretical and practical possibilities of obtaining
financial resources by foundation entities and their classification.
The paper is largely influenced by the recodification of private law; upon the
new Civil Code coming into effect on 1 January 2014, there will be a significant
liberalisation of the foundation law and the legislation applicable to foundations and
endowment funds will be completely transferred to the new legal regulation under the
umbrella term "foundation".
The introductory part of the paper summarises the present and future
legislation applicable to foundation entities, defines their position in the civil sector,
and discusses the historical development that had an impact on the current funding of
foundations and endowment funds. The second part of the paper classifies foundation
entities by various criteria, since it is primarily the typology of foundations and
endowment funds that largely influences the structure of their income. The third and,
at the same time, the main part of the paper presents a structured overview of financial
resources, foundations and endowment funds, which are primarily divided into
internal and external resources; it also deals with fundraising methods. The fourth part
deals with the taxation of foundation entities in terms of current and future tax laws
because non-profit organisations are often subject to tax benefits and exemptions. The
final part discusses the possible development of the foundation sector and its funding
opportunities. It deals with the question of public benefit status, tax assignations, and
with a proposal of establishing a legal form of European Foundation. It also
summarises the current problems associated with foundation and non-profit sector
funding and suggests possible theoretical and practical solutions.
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